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iLöwingeTATés Társa
papir-

^* kereskedése

ajánlja a következő alkalmi czikkeket:
Levélpapírok.

100 db. névvel donibornvomat 50 kr.
1Ü0 levél és 100 boríték dorabornyo-

mattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal

1 ft. 40 kr., 1 ft, 80 kr., 2 ft, 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő ino

nogrammal 2 ft. 80 kr.. 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..

1 ft.JO kr.
BV* 100 levél és borítékhoz díszes

doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyeiliétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedvéi

a czéggel fekete nyomatban £>. 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.

Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.

100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron

1 ft,
100 db. kőnyomata finom kettösfényü

vagy bristol papíron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Leve'lpecsét-bélyegck.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben

Sft. 75 kr. 1155(1-0)
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

8 V Nagy választék mindenféle
üzleti, jegyzek) és másoló könyvek-
ben. — Nyomdai munkák megrende-
lés szerint a lehető legolcsóbb ára-
kon. — lievelbeli megrendelések
utánvét mellett teljesittetnek.

B V A fennt elősorolt mennyi-
Hegeken kivfil — kevesebb nem ren-
delhető meg.

Pranumeratíons-Einladung
auf den

Freieu Lloyd."
Verantwortlicher Redakteur

EDUÁRD HORN.
gtg Mit iWm 1.Október beginnt einneues Abonnementauf den „N. Fr. Lloyd '"

Derselbe wird auch fernerhin die Interessen der Freiheit. des Fortschrittcs und der
Uemokratie, die mit den wohlverstandenen Interessen U.ngarns ider.ti-ch ?uul, in
vollster Unabhangigkeit nach jeder Richtung hin und mit aller Entschiedenhi-it zu
fördern bestrebt sein und glaubt hiebei mit voller Zuversicht auf die steigenik- Gunst
und Uuterstützung aller wahrhaft liberalen Kreise in Ungarn zShlen zu dürfen.

Der .,N. Fr Lloyd" erscheint seit 16. August 1. J. a&XWGl ] V C » 1
-%7VÖGlXGXl.tlÍ.OJX, und zwar jeden Sonntaie und Donnerstag Mor-
gens; der Abonnementspreis ist fúr Pest-Ofen oder mit Postversendung:

ö. W.Viertel'iihrig (Okt.—Dtc.) 2 fi.
Bestellungen von AnswSrts werden mittelst PostaiiweiMinif erbeten.
I P ^ Das Blatt ,,!%'euer Freier Lloyd", welches den gesammten Abonnen-

tenstock de3 früheren gleichnamigen Tageblattes übernommen. ist heute das weit
vi-rbreitet«>te deut-*ehe Blatt in Ungarn. — Pies und der Umstand, dnss jede
Xnmnier drei Tagé laiis aufliegt, Uiszt das Inseriren, im ,.\eurn Freieu Lloyd"
als höchst zweckeufsprechetid erscheinen.

Die gefertigte Zeitungs-Expedition erlaubt sich dahereine geehrte (iescliSíts-
welt, industrit-lle. finanzielle und andere Ueheliscliafteii, Brhörden und Cor-
l>oraiiunen u. s. w. zur gelalligen Inserirnng in dem Blatté „Wiener Freier
Lloyd ' hötlichst nufzufordern

(1-3)
GllStaV Heckenast's Zeitungs-Expedition,

Pest, Universitats-Gasse Nr. 4.

Figyelmeztetés

a szülőknek!
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel-

mébon ajánlom az általam évek
óta készített és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládéi,"
mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemű találmányt fö-
lülmúl, ele egyszersmind a gyer-
mekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szá-
razon, tejben vagy vizben felol-
vasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
leakevésbbé is vesztene hatásából.

" mr 1 db. 15 kr., 6 db. 72 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr, postán küldve
10 krral több. HU (3—26)

Sipöcz István,
gyógyszerész Pécsett.

bJDÍ
^ t
^ > 7

* • • • • £ u

:i

•

el
l

in

ri
ti

t

©
N
•n

*§

«•

S£

30
vas

s-t

s

e
V

*2

N

94

V
s
se

»4>
SC

: ©
^̂

:s

©

©

*t
>a
5C

se

93
S
X
i ^

O5

s
-4
X

It
al

vas

©

©

ao

• •

2 —
-S >»
3 c

ö£

(Í
I4

-Í

ei
a

s
s

s1 .

*í"

-s
se

« S
cs
!S
w

s
1

| 
Ita

l
5 «
•» •
s |_3

' ^H IBM
•a
>

N

M

rv
os

o
•g
co
s
C

.a

B í

:© =s a

Uri-utcza 1-ső sz.

Legújabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

(Hamburger Adolf|
Üzletében

[PEST, uri-utcza 1. sz.
párisi ház.

' Minták kívánatra j
küldetnek minden-
Jelé i n g y e n é

bérmentve.

párisi ház.

Fgyetlen olcsó szabadelvű napilap!
Előfizetési

czimu

politikai, társadalmi, közgazdászat! napilapra.
Háromnegyedévi szabadelvű, bátor és minden irányban független ma-

gatartásunk fölment attól, hogy hosszú programmot adjunk. A közönség
ma már tisztában lehet irányunk és értékünkkel, 3 hogy helyesli és méltá-
nvolja azt, mindennél ékesszólóbban bizonyítja a hazánkban bizonyára szo-
katlan és nyomatékos körülmény, miszerént előfizetőink száma még a
júliusi negyedben is szaporodott. Hasonlót remélünk most is, midőn a
Lajthántul megváltozott viszonyok a magyar nemzet óhajainak ie oly hatalmas
ló ést fognak adni a valósulás felé. Gondoskodtunk, hogy közönségünk jókor
és alaposan értesüljön mindenről, a mi nálunk és határainkon kivül történik, s
valamint eddig igen gyakran megelőztük, hirek, indítványok s a közvéle-
mény tájékozásában laptársainkat, egyik fb'törekvésünk marad ez továbbra is.

A külföldi politika éa társas élet súlypontja Paris és Berlinben
lévén, mindkét helyről eredeti levelezéseket fogunk közölni, de a birodalmi
8 különösen a szláv mozgalmakat séintén kiváló figyelemben részesitendjük.
Miután a megyei tisitujitás maholnap mindenütt megkezdetik: elvtársak
közreműködésével ezekre a jó ügy érdekében olőkészitőleg hatni, egyik
Jegnemesb ambitiónknak ismerjük.

Tárczánk eddig is változatos volt, jövőre pedig különös érdeket és
becset fog nyerni az által, hogy már a legközelebbi napokban egy rendkí-
vüli hatáso#Nre*éiiyt indítunk meg Tóvölgyi Titusz teljes tollából, &
minthogy e regény a legújabb időket festi s a párisi coiniiiune f'óalak.jai
mellett világráió események fognak hátterül szolgálni neki: bátran állit-
hathatjuk, hogy ennél érdekfeszitőhb olvasmányt egyetlen lapban sem
fognak lelni ölVhsóink. Közben a szerkesztő is elfogja mesélni: a mit mo3t
pár heti utazása alatt Berlinben, Drezdában s másutt látott és tapasztalt.

Végül n „Magyar gaida" kiadónk áldozatkészsége folytán ezentúl
is egyik becses melléklete lesz a ,,Gyors-Postának."

Említést érdemel, hogy lapunk mindig négy oldalon vasár-és ünnep-
napokon duppla alakban jelenik meg, s igy a közönség féláron majdnem
annyit kap, mint másutt kétannyiért. Fölkérjük tehát elvbarátainkat: szives-
kedjenek az ifjú, de a jog és igazság védelme nratt tán már ma sem egé-
szen érdemnélküli vállalatot fölkarolni és terjeszteni.

ÁLDOR IMEB.

E g é s z é v r e , a z a z : ( o k t ó b e r 1 8 7 1 . — s z e p t e m b e r 1 8 7 2 ) . . . . 12 for int , i N e g y e d é v r e , a z a z : ( o k t ó b e r 1 8 7 1 . — d e c z e m b e r ) 3 f o r i n t
F é l é v r e , azaz-: ( o k t ó b e r 1 8 7 1 . — m á r c z i u s 1 8 7 2 ) 6 » E g y h ó r a . 1

E z ú t t a l mearjelent és k a p h a t ó : ' ,
„Neimeti nagy képes naptár:' szerkeszti Áldor Imre, 30 — 40 Népzászlója naptár, szerkeszti Aldor Imre, ára 40 kr.

képpel, ára 1 frt. Nemzeti kortes-naptár, szerkeszti Borbőcs, ára 50 »
„Honvéd naptár" 5-ik évfolyam, szerkeszti Áldor Imre, ára . . 60 kr.; Kossuth naptár, szerkeszti Honfi Tihamér, ára 40 »

Megrendelhetők utalványok utján is. HECKENAST GUSZTÁV könyv- é« lap-k!íiíló-!)ivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.

Kiadó-tulajdoi.os Heckenast Gusztáv. Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

40-ik szám Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, október l-jén 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
• V C»npán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csnpnn Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

•BT" Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai UJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori rágj
tebbszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B-sben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezar.

R o m h á n y i.
Költői beszély. — Második ének.*)

Irta GYULAI PÁL.

1.
Oh honvéd, honvéd, haj! e névben
Hány honfi-emlék könnye forr!
Század valál egy rövid évben,
Dicsőség, fény, gyász és nyomor.
A honfi-szellem szült világra,
A hon veszélye fölnevelt;
Erős karodban szabadsága
A sírig hű védőre lelt.
Küzdöttél a sors ellenére,
Patakként omlott szived vére,
Dicsőit élet és halál, »
Győzőn, legyőzve hős valál!

2.
Szent örökünk lett hű emléked,
Egy élő, büszke fájdalom,
Melyben vigasz, önérzet ébredt
S átrezdült szíven és dalon.
De koczka fordult, láncz lehullva,
S miért te véred áldozád,
A szolgaság húsz éve múlva,
Ismét szabaddá lett hazád:
S im emléked már nem kímélik,
Mindenre jó eszköznek vélik,
S hogy szenvedj mit nem szenvodél,
Kizsákmányol pártszenvodély.

3.
Iiöpiv, hírlap phrasissá nyúzott,
A kortes is téged kiált,
Dicsőségedre összezúzott
Nem egy főt és nem egy pohárt.
Könyv, naptár lopja neved ékét,
Költő halálra énekel,
A sírodban sem hagynak békét,
Száz czifra szónok ünnepel.
Eólad vitáznak alatt és fent
És neveddel takarnak mindent.
Oh jaj! ki tudja még mi vár?
E zajt lelkem megunta már.

i.
S örömmel száll a múltba gyakran,
Hogy megpihenjen — és feled . . .
Hadd folytassam, a hol elhagytam,
A megkezdett történetet.
Egy üldött honvéd szenvedése,
Higyétek, sokkal többet ér,
Mint honvédegyletink gyűlése
És jegyzőkönyvből szőtt babér.
Eomhányi nem hősök példánya,
De légyon bármi is hiánya,
Hősebb honvéd volt, mint sokan,
Kik most kérkednek un talán.

*) Az első ének megjelent a „V. U." 1869. évi folyama
40—41. számaiban. . Szeri;.

5.
Ott bolyg az erdő sűrűjében,
Nyugvó vadak közt üldözött;
Az őszi szél van véle ébren,
Búsan csörgő lombok között.
Ledül aléltan, holtra válva,
Takarja hullongó levél;
Ugy érzi, mintha sírba szállva,
Födözné enyhe szemfödél,
S csöndes álomba ringatóznék,
De felriasztja kínos éhség,
És egy perczig sem hagyja el,
És űzi folyvást — futni kell.

6.
Indul, rohan, nem tudja merre,
Mogáll, pihen, nem tudja hol,
iSs meg-megtér a régi helyre,
Azt vélve, hogy előbb hatol.
Még soha sem járt e vidéken,
A láthatár felhős, sötét,
Nem enyhíti még csillagfény som
Az éj és erdő sűrűjét.
Mi haszna, meg nem lőtte zsandár,
Ha rá még kínosabb halál vár?
Ember gyakran igy szabadul:
Egy bajból a másikba hull.

7.
Oh mért nem estél el csatában,
A győzelem napján, dicsőn,
A diadalnak mámorában?!
Ott nyugodnál a harezmezőn,
Halálod a hazának élet,
Megáldanak bajtársaid;
Oh nem hiába omlott véred,
S oly szépek siri álmaid!
Itt éhség, láz gyötör halálra,
Félholtan jutsz vadak fogára;
S lassanként, jó, ha eltakar
Leplével száraz lomb, avar.

8.
S vaj' nem jobb volna igy is, mintha
Hazádba' bujdokolva élsz,
Vagy szabadulsz idogon honba,
Hijába szenvedsz és remélsz?
A szívnek hány örvénye, vésze
Sodor magával s elmerit,
Az élet száz uj tévedése
Megsokszorozza éveid.
Mert tévedések, bűnök ellen
Nincs más orvosság földi szerben,
Mint földben pár arasznyi tér,
A sirhalom — orvost se kér.

9.
De más van írva sors könyvében,
Az erdőből nyilasra lel;
Egy távol ablakfény az éjben
Mintegy hívón utat jelel,

Várkastély ablakából rezdül,
A faluban rég alszanak;
Romhányiban uj élet pezsdül,
Menhelyt ígérnek o falak.
Bár láz emészti és alig jár,
Mégis siet s elérte immár
A kastélyt, melyet park övez.
Vajon ki vára, háza ez?

10.
Nincs gondja, kedve ily kérdésre,
Mert a midőn a parkhoz ér,
Pályája mintha véget érne,
A földre omlik s elalél.
Ott fekszik ájult mozdulatlan,
Nyögése is lassan kihal;
Világ rezg még az ablakokban,
S kihangzik egy halk, méla dal,
A zongorának bús accordja,
Az őszi szél sóhajtva hordja,
A csendben nyugvó parkon át,
Egy régi énok dallamát.

11.
Ilonka viraszt salonjában}

El-elméláz a zongorán.
Bús emlék zendül-e dalában,
Vagy élő szenvedés talán?,
Nem tudja ő sem, félbe hagyja,
Fölébred férje rá legott,
Ki karszékében, őt hallgatva,
Szép csendesen elszúnyadott.
Mert innen-onnan éve múlt már,
Telegdi gróf s Ilonka egy pár
És e kastélyban töltik itt
Az élet legszebb perczeit.

12.
Telegdi boldog: jóság, kellem
Példánya a szép ifjú nő,
Feláldozó és nyugodt jellem,
Kihez szerelme egyre nő.
A nagyravágyás büszko gondja
A csendes házi körbe halt;
Hiú vágyaknak nem bolondja,
Nem áhit fényes hivatalt.
Hogy boldogitson legfőbb vágya,
Világból elvonult magányba;
Közdolgokról ritkán beszél,
Csak nejének és nejében él.

13.
A forradalmat ugy gyűlölte,
Mint csak gyűlölhet valaki;
Hisz' az jövőjét már megölte
S most a hazáét oltja ki.
Hiúság, önzés, hon szerelme
Szivén egy érzéssé vegyült,
Nem az első kitűnő elme,
A ki hónáért igy hevült.
Sőt olvasóm, különb te sem vagy,
Hű honfiságod bár milyen nagy;
Legalább igy tapasztalom,
Nagy részt jobb- és baloldalon.
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Arisról; ráta volt szivében,
Es nem tagadta ajka sem,
A demokratia nevében

•* Nem szónokolt negédesen,
Mint annyi társa, kik szivökbon
Ugy Irzenek mint épen ő,
De bátorságok visszadöbbon,
Ha népkegy csábja lé[) elő.
Kész volt a népért sok jót tenni,
Az alkotmányba is fölvenni,
De hitte, hogy csak főnemes
Képes kormányra s érdemes.

15.
Ne sértso demokrata szíved',
Jó olvasóin, e nézet itt,
Hiszen te is és sok más hívod
Valijátok a gróf elveit.
Csak megfordítva uj divatra:
Azaz: csak az, ki nem nemes,
Illik valóban kormánypadra
Es bizalomra érdemes.
Immár melyik a nagyobb érdem,
A nemtelen vagy nemes? kérdem:
Nekem mindegy, jer, tarts velem,
Csak honfi és ember legyon.

li).
Szerette a hon történelmét,
Ott nem egy őse szerepelt,
E várkastély egy-két nagy elmét
És sok kitűnő hőst nevelt.
Utolsó ő sem lesz e sorban,
Szivében erős volt a hit,
De im a forradalmi korban
Önbizalmat s irányt vészit.
Sem honja ellen, sem hónáért
Nem foghat fegyvert, csak magáért,
S magának élhet egyedül
Oly önzőn, mint önzetlenül.

17.
Házassága sebére ír volt,
Iínyhült, ifjúit önkénytelen;
Mig a hazában vihar tombolt,
Elringatá a szerelem.
Külföldre készült, jobbnak vélte
Ott élni o bősz harcz alatt,
De ipját nagy betegség érte
S ápolni őt itthon maradt.
Midőn ez meghalt, el volt vágva
Az ut már s e kastély magánya
Ló'n a révpart, hol vész között
Aggódva végre kikötött.

18.
Es megtalálta a nyugalmat,
Rég elfeledték, hogy ki volt;
Ugy élte át a forradalmat,
Mint a ki fmmár élve holt.
A falu népe rég ismerte
Mint jó gazdát, jó földesurt,
Es háborgatni ki sem merte,
S ö nem tévé, mi szemet szúrt.
Okosan, nyugodt méltósággal
Bánt el folyvást e kis világgal,
S im rajta újra betelek:
Jól él, ki jól elrejtezék.

19.
De híre vesztett 8 nyert csatának
Nyugalmát gyakran föl véré,
Nem jósol üdvöt a hazának,
8 búsan néz a jövő elé.
Óhajtja bár egyik se győzne,
Mert yesztni fog, bizony ki nyer,
Bár kifáradva, kiegyezve
Dőlhetne el a régi per.
Hiú remények, haj! eldőlt már,
Szegény magyarra uj korszak vár,
Olyan, minő még nem vala;
Csak haldokolt, most meghala.

20. '
S rajt' nem segit Telogdi pártja:
Sereg nélkül néhány vezér
Bécsből mohón a jó hirt várja
Es mindennap roszabbat ér.
A conservativ immár semmi,
Egy jött-ment a korlátlan ur,
Csak puszta szóval nincs mit tenni,
Telegdi gróf elkomorul,
De nem soká tart lelke harcza,
Ifjú nejének angyalarcza
Egy más viliigba rengeti
S bánatját el-elfeledi.
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21.
Ilonka vájjon szint' oly boldoc ?
Sorsában megnyugodt-e hat 2
Oh megnyugodni a szív hol fog,
Ha nem találja otthonát?!
Eladta báját, ifjúságát ,
Hazug szerelmet esküdött,
S hogy megbo3zulja hiúságát,
A sziv ellen frigyet kötött.
Do megnyugtatta jó szülőjét,
Megóvni hitte igy jövőjét.
Nem vigasz már e gondolat,
A múltból rá csak bú maradt.

22.
Szerep játéka lett az élet,
Erénye, bája tettetés,
A megalázás kinja éled
Önérzetén, s ez mind kevés :
Mert érzi, nem sokáig birja,
Es iszonyúbb lesz majd a vég,
Balsejtés titkos könnyét sírja,
Elhagyta őt a föld s az ég.
Oly férjet tesz boldogtalanná,
Ki érte lelkét százszor adná,
Kit nem szeret, do kit becsül . . .
Oh nemcsak ő vész egyedül!

23.
S im ekkor hal meg édes atyja,
Megrázza e gyász esemény ;
Magát a búnak átadhatja
Eá szabadon sirhat szegény.
Köny és imádság enyhítették,
Koporsóján megesküdött :
Egy gondja lesz csak, kötelesség,
Bár mily alázat, kín között.
A hű vezeklőt isten ójja,
A bűnbánónak pártfogója,
Hozzá türelmet ad s erőt,
S nyugasztja majd a szenvedőt.

24.
Azóta még több gyöngédséggel
Árasztja el férjét Ilon,
Kedélye földjén virág nő fel,
Mint sír fölött a liliom :
Lemondó szenvedés virága,
Mégis mi fényt, mosolyt leheli,
Ö tudja csak e báj mi drága,
S mit rejt az illatos kohely.
A férj szerette, most imádja,
A falu népe áldva áldja:
Ily szép s jó nő még nem vala,
Egész vidék őrangyala.

25.
Óhajt minél több házi gondot,
Foglalkozik, magányt körül;
Oltár előtt, ha térdre omlott,
Marad csak gyakran egyedül.
Szegényt vigaszt, beteget ápol,
Majd lovagol, olykor vadász,
S mi pihenő marad napjából,
Férjének olvas, zongoráz.
Nincs vita köztök csak egy pontban,
Ilyenkor a szó szóra lobban,
De hogyha egyik felhevül,
A másik mindjárt csöndesül.

•26.
Es mi e pont? Ügye a honnak:
Uj veszteség, uj gyó'zelom,
Ha néha erről társalognak,
Nem értik egymást rendesen.
Ilonka hallgat csak szivére,
S a hű honvéddel lelkesül,
És örvend férje ellenére,
Ki aggódásba elmerül.
Telegdit egy-egy szó megsérti,
Ilonka elbámulva kérdi :
,,Mi rósz van abban, istenem,
Ha győzne tiprott nemzetem?"

27.
„Nem érted azt. . . Oh hallgass szívem,
Hagyd rám e terhes gondokat!"
Ilonka most elhallgat híven
Es a társalgás megszakad.
De a midőn legyőzték végkép
A tiprott és hős nemzetet,
Telegdi nem feddette nőjét,
Ha sorsán szivből könyezett.
Ha bujdosót vendégül rejtett,
A betegért mindent felejtett,
É9 nem kiméit pénzt és időt,
Hogy enyhítsen sok szenvedőt.

28.
Hirt hall Ilon sok ismerősről,
Ez él még, azt takarja eír,
Sokat beszélnek nem egy hősről,
S Komhányiról is szól a hír.
Derék részt vett sok győzelemben,
Nem tudni, él-e vagy halott;
Ilonka erre összerezzent
S a szónak más irányt adott.
De elmereng majd és feltámad
A régi emlék, régi bánat:
Az ajk sóhajt, a szív szorul %

S a szemre könnyes köd borul.

29.
„Él vagy meghalt? Béke porára!
Egy könyc3eppet megérdemel,
Bár megtört éltem bűne ára,
De a hazáért vérze el.
Lemosta csalfa szivo szonnyét,
De hátha él, ki tudja hol,
És nem találja sehoí enyhét,
A mint üldözve bujdokol?
Hiszen Matildja elhagyá rég,
Veszélytől ójja meg a jó ég,
Találjon vigaszt és reményt . . .
Oh istenem, szánom szegényt."

30.
E merengés többször megújult,
A férj legott kérdé baját,
Ilonka búsan félre fordult
És migraine-nel menté magát,
így volt ma is, a ködös este
Oly méla-bússá hangolá,
Érezte, fáradt lelke, teste,
Sejtelmek árnya száll roá-
A zongorához űl és játszik
Egy vidám dalt, hanem meglátszik,
Nem ott a szív, a hol a kéz,
A vidámság bús hangba vész.

31.
Önkénytelen egy bús dalt kezdett,
Romhányinak kedvencz dalát;
Hogy észreveszi, köze reszket,
S egy más dallamba játszaza át.
Majd félbe hagyja, férje ébred:
,,Nem nyugodnál le Ilonám?
Kiméld egy kissé egészséged,
Egy óra már éjfél utáu!"
Egyszerre C3ak eb csaholása,
Majd a cselédek kiáltása
Hangzik, zajong a parkba' lenn
S belép egy szolga hirtelen.

32.
„Mi baj? szólj!" „Ott alatt egy ember—"
„Zsivány?" „Oh isten ments, dehogy!
Annak már többé semmi sem kell,
Fel is hozták mar valahogy.
Ottan feküdt a kertek alján,
Ha meg néni halt, ájult talán;
Egy úti táska volt a balján,
Ruhája olyan rongy csupán.
Szakács azt mondja, hogy úr légyen ;
Lehet, igy járni most nem szégyen,
Mióta német, muszka jár,
Nem ritka ily vándormadár."

33.
A gróf megy uj vendégét látni,
Ilonka gyógyszerért siet,
De ágyon fekszik már Romhányi,
Ott ápolják a beteget
Az összecsődülő cselédek;
Legbölc8ebb köztök a szakács:
„Olyan igaz, a mint hogy élek,
Nincs itt más baj, c=ak szörnyű láz."
„De arczán seb!" mond egyik szolga.
„Ej mit beszél, nem a kend dolga,
Az régi seb, van másnak is.
Honvéd biz' ez" — mond a kocsis.

34.
A komornyik, ki járt világba',
Nem szól, csak a táskába nyúl;
Merül a vendég iratába,
S kiált: „Ez gróf Romhányi úr."
„Ha gróf is, nem bir e vidéken,"
Mond a kulcsár nagy-fontosan.
„Csak mustárlisztet ide nékem,
Ily bajban mert nagy haszna van. . . .
A forróságot ki nem állja!"
A kulcsárné ezt kiabálja,
S mellette egy imát rebeg:
,,Az úristen gyógyítsa meg!"

35.
A gróf belép és kérdez, rendel,
Kocsit fogat be orvosért;
Oszlóban volt már a sok ember,
Midőn Ilonka odaért.
Benyit gyorsan a kis szobába,
Döbbenve áll az ágy előtt,
A mécsnek halovány világa
Megmutatja a szenvedőt.
És rá ismer, bár arcza dúlva,
És felsikolt, de egy perez múlva
A beteg ágyhoz lép megint —
Romhányi búsan rá tekint.

36.
De rá. nem ismer, oly nagy láza,
S ismét behunyja a szemét....
Hát.ily sovány regényem váza?
S mily prózai, szokott beszéd!
Jó olvasóm tán igy fogsz szólni,
Ki vártál nagy jelenetet,
Romhányi hogy' fog szónokolni . . .
Nem kínozom a beteget.
Ha nagy, csodás és szörnyű szép kell,
A Jókai regényét nyisd fel;
Én ezt meg nem tanulhatám,
Nincs hozzá sok phantásiám.

37.
Mit láttam, átéreztem, éltem,
Egyszerűn csak azt rajzolom.
Ekkor tájt a vidéken éltem,
S rom vett körül és fájdalom.
Húsz éve elmúlt, mint egy álom,
De szivemben emléke él,
S egy-egy álmatlan éjszakámon
Sirjából e kor árnya kél.
Mily szenvedés és mily erények,
Most jobb sors s mennyi szennyes érdek,
Mily hivság, gőg, bolond beszéd,
Nem egy elveszte az eszét!

38.
De hetyke gunynyal nem leczkézem
Korunkat, ellágyult e sziv;
A multat újra visszaélem
És az emlék hálára hiv.
Nekem is, szegény hányt-vetettnek
Menhelyet egy kastély adott . . .
Vén fészek, soha sem feledlek,
Derüljön boldogabb napod!
Oh akkor a köz veszteségben,
Véreztünk egy sziv mély sebében
S a kunyhót és a palotát
Egy fájdalom nyilalta át.

39. .
Mint fecske fészkét vidám dallal,
A szállást meg nem fizetem,
Most, a midőn már hangom elhal,
lm végre meghálálom én.
Oh ez a dal nem halhatatlan,
De hiven érzi kebelem;
Mind od'adám, a mit adhattam,
Hogy mennyit ér, nem kérdezem.
Vén kastély a Maros völgyében,
Vén fák között, a parton épen,
Kékes ködöddel, Grernyeszeg,
Jó tetted' isten áldja meg!

g a szegényekről.
Channing (Ellery Vilmos) az amerikai

unitárius hitszónok, az emberiség és szabad-
ság nagy apostola, kinek életéről s müvei-
ről már volt alkalmunk szólani olvasóink
előtt,*) társadalmi előadásai egyikében „A
szegények jogairól és kötelességeiről" érte-
kezett. Ez előadását közelebbről Sámi Lász-
lőné,^ lapunk derék munkatársa magyarra
fordította s az Stein János kiadásában (Ko-
lozsvártt) egész terjedelmében meg fog je-
lenni nemsokára.

Mi e magas szellemű értekezésből egy
pár mutatványt adunk most, s hogy érthe-
tőbb és élvezhetőbb legyen olvasóink előtt,
rövid vázlatban előre bocsátjuk az egésznek
eszmemenetét.

Channing az egyházak jótékonysági
egyletének első év-ünnepén tartá e beszédet

e ) A „V. ü . " ez évi 10 ik számában, midőn „A jelen
korszakról'' szóló fdlolvasását is közöltük. — Szerk .
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s abból indul ki, hogy ez egylet azért ala-
kult, hogy a szegényeknek pásztort teremt-
sen s ez által a társadalom legszerencsét-
lenebb részével erkölcsi és szellemi jótéte-
ményeket közölhessen. Kimondja, hogy a
közerkölcsiség szempontjából a legszegé-
nyebbeknek is vannak jogai, annálinkább,
mert a szegényeknek legnagyobb szeren-
csétlensége épen az erkölcsi sülyedés. Ki-
mutatja azután, hogy a boldogság a szegé-
nyektől sincs elzárva, sőt részesülhetnek csa-
ládi és szellemi élvezetekben. De mily nehéz
a szegénynek ahhoz jutnia! A szegénység
megrontja az önbecsérzetet; látják, hogy a
világ megveti, semmibe veszi őket; érzik a
függést, melybe a szükség őket helyezi. A
szegénység kifárasztja, kimeriti a lelket;
kártékonyán foly be a családi érzelmekre;
bántja mások jóllétének látása s nem birván
megszerezni azt: nemtelen, aljas gyönyörök-
ben keres kárpótlást, menedéket. „A szegé-
nyeknek állapotán javítani kell!" kiált föl
Channing. S erre az első ut: az erkölcsi ne-
velés. Channing kimutatja, hogy a lélek
emelkedettsége nem olyas, a mi mindenki
által elérhető ne volna; s maga az erkölcsi
igazság az emberi értelem oly kincse, me-
lyet mindenki megszerezhet; mert a nagy
erkölcsi eszmék csirái minden lélekben meg-
vannak. Azért a szegény, ha magas értelmi
nevelésben nem is, de ebben részesülhet;
pedig az erkölcsi nevelés értéke magasabb
az értelmi művelődésnél; nem mintha ki-
zárná emezt, vagy erre szükség ne volna,
sőt az erkölcsi neveléssel minden igazság-
nak, a tudomány igazságainak szeretete is
együtt jár. — A szegények erkölcsi nevelé-
sében , folytatja Channing, mindenkinek
részt kell venni: ez az igaz keresztyén sze-
retet és közösség. S kimutatja, hogy az le-
hetséges is, mindenkinek. A gazdagnak leg-
inkább: az ő gazdagságának az isteni jóté-
konyságot kell képviselnie.

íme Channing előadásának lehető rö-
vidre összevont száraz vázlata. Csaknem
ugy tűnik föl e kivonatos alakban, mint
egy közönséges prédikáczió. De az egy pár
mutatvány, melyet belőle kiszakítunk, meg-
győzi az olvasót, hogy a legszebb erkölcsi
és társadalmi elmélkedések egyikével van
dolgunk. De hagyjuk beszélni magát:

A szegények legnagyobb szerencsétlensége az
erkölcsi sü *yedés.

Az a czélom, hogy a szegények iránt
erkölcsi és szellemi érdeket ébreszszek fel.
Külső állapotuk iránti részvétöket nem aka-
rom apasztani, sőt növelni. De a legnagyobb
nyomor a szegényekre nézve nem a testi
szenvedés. A szó közönséges értelmében
véve nem a szegénység teszi a szegények
nagy szerencsétlenségét, hanem a sülyedés,
mely szükségeikből támad, és az ő állapotuk
aljassága. Ontsetek beléje igaz keresztyéni
szellemet, és sorsuk elviselhetlensége meg-
szűnik. Hárítsátok el azt a nyomort, melyet
rósz cselekedeteik által maguk vonnak a
fejökre; elkerülhetetlen szenvedéseikből ve-
gyétek el azokat az égető fájdalmakat, me-
lyeket a bün halmozott oda, s terhök, —
annak a súlyához hasonlítva, mely alatt
most meggörnyednek, — könnyű leend.

Tudom, hogy a szegények állapota ne-
héz. Nem is a stoikusok érzéketlenségével
vizsgálom én azt; — nem tagadom, hogy a
fájdalom egy nagy baj, és a nélkülözés egy
jónak a hiánya; de ha a testi szenvedéseket
illetőleg, a társadalom különböző osztályait
összehasonlítom, ugy a szegények és gaz-
dagok között nem találom a különbséget
oly nagynak, mint a milyennek képzelik.

Fájdalom, de igaz, hogy a szükséges
táplálék miatt szegényeink közül néhányan

meghalnak; de számosabban halnak meg a
túlságos sok evéstől; sokkal több áldozata
van a mértékletlenségnek, mint a szükség-
nek. Az öltözékre nézve is ez áll; rongyai
alatt a szegény didereg a hidegtől, de a gaz-
dag talán még inkább szenved az ő ártalmas
és képtelen divatu öltözéke alatt. Gazdag
öltözékük gyakrabban a sirba viszi leányain-
kat, mint a koldusokat az ő meztelenségök.

A szegényeket a munka gyakran túl-
terheli; — de sokkal kevesebbet szenvednek
fáradságuk, mint azok a gazdagok az ő rest-
ségök miatt, kiknek nincsen semmi fogla-
latosságuk, semmi, mivel életöket betöl-
tsék, semmi, — mi által azt a tevékenységi
ösztönt, mely az embernél véghetetlen, be-
töltsék.

Nevelési rendszerünk következtében
leányaink közül hány esik az unalom áldo-
zatául. Ez a szerencsétlenség, mely sokkal
elviselhetetlenebb a túlságos munka utáni
kimerültségnél, a szegények előtt ismeretlen.

A munkájától túlterhelt napszámosban
ne ébreszszen irigységet az a henye ifjú, ki
azzal tölti a napot, hogy magát az utczán
s a kávéházakban fitogtatja. Csak a gazda-
gok között találunk czéltalan sétálókat.

A szegénység az önbecsérzetet megrontja.

Erkölcsi tekintetben a szegénységnek
melyik hatása az, mely minden figyelmün-
ket magára vonja?

Legelőbb is ugy tapasztaltam, hogy a
szegénység legvégzetteljesebb következmé-
nye az, hogy az önbecsérzetet kevesbíti, sőt
igen gyakran egészen megsemmisíti. —
Tudom, és ez nagy vigasztalásomra szolgál,
hogy intézményeink a szegénységnek ezt a
hatását ellensúlyozzák, de azért mégis lé-
tezik, és sülyedésének igen gyakran ez
az oka.

Természetünket jól megismerni sok ne-
hézséggel jár, de mennyivel nehezebb dolog
ez a szegényeknél! — Miután erkölcsi és
értelmi tehetségük fontosságára és méltó-
ságára nem tanították meg őket, tehát igen
természetes, hogy csak a szerint becsülik
önmagukat, a milyen rangot a társadalom-
ban elfoglalnak.

A gazdagság imádói közt élve, miután
nekik semmijök sincsen, ugy tekintik ma-
gukat mint lesülyíidteket. Az emberek mo-
dorából, hangjából és tekintetéből azt ol-
vassák ki, hogy őket egy alsóbb rendű faj-
nak tekintik, s nincs elég erkölcsi erejök,
hogy e kegyetlen hazugságot, mely őket
annyira elkedvetleníti, maguktól eltaszitsák.

A tiszteletre méltó nevet csak a másik
osztályra hallják alkalmazni; őket ellenben
söpredéknek, aljas embereknek nevezik.
Semmi sem sújtja le annyira a lelket, mint
a folytonos lenézés és megvetés általi pel-
lengéreztetés. Igen nehéz dolog az, hogy a
megszégyenítések és lealázások között az
ember önismeretre és önbecsérzetre jusson.
Az a legnagyobb és legnemesebb ember, a
ki önbizalmát akkor is megtartja, midőn
azt tapasztalja maga körül, hogy mindenki
megtagadja és elhagyja. Bámulhatjuk-e,
hogy az ily elhagyatott szegények sorsokat
elfogadják, s rongyaikban nemcsak külső,
hanem belső sülyedésök jelét is látják?

A másik ok, mi náluk az önbecsérzetet
lerontja, az a függés, melybe őket a szükség
helyezi.

A lélek meghajlása nélkül igen nehéz
alamizsnát kérni. A függés szolgai aláza-
tosságot szül, a ki mások előtt megalázza
magát, az önmaga iránt sem lehet igaz-
ságos.

Az önbecsérzet hiánya minden roszra
hajlandóvá teszi az embert. Miután önma-
guk előtt is épen ugy le vannak alacso-



nyitva, mint mások előtt, a közvélemény
jótékony zaboláját nem ismerik, s miután
sem elveszteni való rangjok, sem becsüle-
tök, mit koczkára tehetnének, nincsen, ezért
a]legaljasabb bűnöknek is gond nélkül en-
gedik magukat által.

A szegény szenved a gazdagság látványától.

Egy másik befolyásra térek, mely a sze-
gényekre baljóslatulag nehezedik. Megszám-
lálhatatlan gyönyörök és élvek közt élnek,
vagy látják maguk előtt, s tudják, hogy
azokban ők nem részesülhetnek. A gazda-
gokkali viszonyuk nem oly benső, hogy az
által értelmök nyerhetne, de mégis elégsé-
ges arra, hogy étvágyukat, kívánságukat s
azon szükségeiket, melyeket nem birnak ki-
elégíteni, felizgassák. Szomorú lakhelyök-
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nak. A vad embert a magáénál jobb állapot
látása nem ingerii. A boldogságról való fo-
galma és sorsa közt nincsen nagy arányta-
lanság: de a szegényeknél ez az aránytalan-
ság határtalan, önök tudják, hogy az össze-
hasonlítás által helyzetünket hogy bíráljuk
meg. Azok az épületek, melyek egy század-
dalezelőtt atyáinknak a fényűzés netovábbjai
voltak, n.ost midőn szebb s kényelmesebb
lakok környezik, alig elégítik ki kényel-
münket.

Mi nem igen gondolunk arra a szomo-
rúságra, a mit a gazdag szomszédsága a
szegénynek okoz. A szegény azon mester-
kélt szükség által emésztődik, melyeket
csak a bűn elégit ki. Oly élvezetek környe-
zik, melyeket csak ravaszság vagy erőszak
által szerezhet meg.

lyet folytonosan terjesztenek, keveset gon-
dolnak.

Keveset gondolnak azzal, hogy leikök,
életök, anyagiasságuk, a vagyon iránti bál-
ványozásuk, az alsóbbrendüek iránti lené-
zésök, a szegényeket folytonosan arra ta-
nitja, hogy a földön csak egy igazi jó van,
és ez: a pénz, és hogy e jóban nekik semmi
részök sincsen.

Nem gondolnak vele, hogy magukvise-
lete által e szerencsétlenek lelkét izgatják,
keserítik és lealacsonyítják, hogy ez által
a föld rögéhöz kötik, s az éghez való köze-
ledésöket elrontják.

(Vége követk.)

A nagy hadgyakorlatok: Táborozás a pozsonyi herczeg-téren.

bői a paloták fényűzését vizsgálják. Hideg,
egyszerű és durva ebédjök ideje alatt a fé-
nyes fogatok zörejét hallják, a mint az má-
sokat a tele tálak bősége alatt meghajló
asztalokhoz viszen, hol a legválogatottabb
borok vannak s minden éghajlat gyümölcsei
illatoznak. Vannak olyanok is, kik fárad-
ságtól kimerülve azt gondolják, hogy azok
a gazdagok minden munka, gond és bánat-
tól meg vannak kiméivé; a kik azt hiszik,
hogy az életnek minden java azoknak jutott
osztályrészül. Innét ered az az égető vágy;
az a sötét elégedetlenség; irigység, gyűlö-
let; és végre a bűn, mely az ö felfogásuk
szerint egy bizonyos pontig az által, a mit
ők a társadalom igazságtalanságainak ne-
veznek, igazolva van.

Ezek a civilisatió nyomoraihoz tartoz-

Fájdalom, a gazdagok uralkodó szel-
leme, sőt majdnem minden cselekedetök,
a szegények kísértését növelik. Ritkán tör-
ténik meg, hogy a társadalom magasabb
osztályából a bölcseség és szelid jóakarat

| igazi szava ő hozzájok érthetően leszáll-
jon, és tudtokra adja, hogy a gazdagság
még nem boldogság, s hogy minden em-
bernek hatalmában van egy olyan bol-
dogság, melyet pénzért nem lehet meg-
vásárolni.

A világi emberek egyedüli gondolatja a
gazdagság imádása, s ez a leghatalmasabb
eszköz arra nézve, hogy a szegényekbe az
elégedetlenséget és a bűnt beoltsák.

A gazdagok azt hiszik, hogy az ala-
mizsna-adással már mindent megtettek; a
példaadás végzetteljes adományával, me-

ll a r c z j á t é k .
Mennyire változik a világ !
Még mikor a csaták sorsát rendesen az

egyesek testi ereje és bátorsága dönté el, a katona -
képzés is inkább az egyén fizikai tulajdonainak
fejlesztésére szorítkozott, s a békés időkben játék-
ból rendezett tornaviadalokban is csak az egyéa
testi ügyességének bemutatására nyujtatott alka-
lom. Az volt a nap hőse, az nyerte el 'szép nő ke-
zéből a koszorút, a ki legjobban meg tudta ülni a
lovat, leggyorsabban forgatá a kardot, legügye-
sebben háritá el az ellenfél támadásait s legbiz-
tosabban dobta a hajitó dárdát.

Mint a társadalmi élet többi ágában, ugy a
katonaiban is felolvadt lassanként az egyén az
egészben, s egyesek intéző befolyása elmosódott a
tömegek erejében s az egyes ember helyett most
társaságokat látunk ugyanegy czél felé törekedni.
A személyes vitézséget meglehetősen nivellirozta
a golyó s a harcztérre kiállított óriási tömegekkel

szemben eltörpült az elszigetelt hős minden
egyéni előnye.

S a mint ezt a komoly háborúban látjuk, —-
látjuk » háború előkészületeiben is. A középkori
tornajátékok helyét, hol kevés számú bajnok állott
ki, többnyire egyenként egymással szemben a
küzdhomokra: most nagy hadcsapatok vonulnak,
kanyarognak, messze nyúló sorokban, mérföldekre
terjedő területeken s mozdulataikkal, előnyös he-
lyek gyors elfoglalásával, kisebb tömegekkel
szemközt nagyobb tömegeknek hirtelen összevo-
násával vivják ki a csata diadalát.

Ily ujabbkori tornajátékoknak voltunk az
utóbbi napokban tanúi.

A nem oly rég felállított magyar honvédség
most állja ki az első tűzkeresztséget, s most kell
bebizonyítania játékból, mennyire lehet majd reá
Bzámitani, ha komoly játékra kerülne a dolog.

Az idei hadgyakorlatok Pozsonynál kezdődtek
meg. Eészt vett ebben a pozsony-kerületbeli ösz-
szes honvédség, Pozsony helyőrsége, a Kamming
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rancsnoka József főherczeg, és a keleti, melyet
Gablenz báró vezényel. A két sereg összesen 70,000
főre megy. Életesháza, Sződ, Rátót, Csornád és
Rákos-pataka nyújtanak a táboroknak támpon-
tokat.

A gödi magaslatról, hova tömérdek néző za-
rándokol, szépen végig lehet látni a csatatér nagy
részét.

S valóban meglepő a látvány, mely az ember
elé tárul. Egyik csoportban fehér társzekerok
láthatók, némelyiken nagy vörös kereszt. Ez a
vörös kereszt azt jelenti, hogy oda nem szabad
lőni, mert ott betegek, sebesültek vannak. Ezek
tehát az egészségügyi csapatok kocsijai. Távolabb
ismét egy másik tömeg látható. Nagy sátrak, a
középsőnek csúcsán fehér zászló lobog, újra a
vörös kereszttel. Ez a hevenyészett kórház. Újra
másutt vörös nadrágos csoportok közepéből sürü
füstök gomolyognak. Ez a „monázs," mint a ba-
kancsos mondja; itt osztják ki az ennivalót. Egy
domb tetőn ágyu-üteg van elhelyezve, mig távo-

főherczeg nyugoti serege a Gablenz túlnyomó
keleti serege elől visszavonult a váczi hegyekre, s
ez utóbbinak engedte át a csatatért. A csata tehát
kedvezőtlenül kezdődött a mieinkre s a főváros
fenyegetve lett. De a mieink most az egyszer bát-
ran elmondhaták, hogy a visszavonulás teljes rend-
ben, kellő gyorsasággal s nagy fontossággal tör-
tént. Sem el nem esett, sem el nem fogatott senki.
Ez a retiráda mindenesetre páratlan a harezok
történetében.

A két tábor uj positióiban megpihent éjen át.
Ez éjjel megérkezett a segítség, a miskolezi dan-
dár képében, mely egyesült József főherczeg
megvert seregével. Most már megfordult a had
szerencséje. Hajnalban megdördültek az ágyuk,
puskaropogás s a mitrailleusök recsegése riasztá
fel a tábort. A katonák lelkesedetten rohantak
előre. Elfoglalták egymásután a magaslatokat, az
árkokat, mélyedéseket vadászok lepték el, hason
csúszva törvén előre; lovas rohamok intézteitek az
ellenségre, egy gomolylyá vált a hareztér s a né-

A nagy hadgyakorlatok: A honvédek visszatérése a hadgyakorlatokról Pozsonyban.

és badeni nagyherczeg ezred s egy utász osztály;
továbbá a Rudolf koronaherczeg-ezred Komá-
romból, és a Vilmos főherczeg-ezred. Az összes
honvéd-huszárságon kivül jelen volt még a porosz
koronahorczeg nevéről nevezett 8-dik dragi'ouyoskoronahorczeg nevéről
ezred.

Egyik képünk a táborhelyet tünteti fel a
herczeg-téren, sátoraival, pihenő honvédekkel s a
háttérben Pozsony várával.

Másik képünk a hadgyakorlatokról való visz-
szatérést ábrázolja. Az előtérben látható maga a
(király, ki személyesen végig nézé a gyakorlatokat.

Ez azonban csak előjátéka volt annak a hadi
lábnak, melyre a magyar honvédség az utóbbi
napokban állott.'Valóságos nagy háború foly Vácz
•alatt s Magyarország fővárosát fegyveres ellenség
fenyegeti.

József főherczeg, a honvédsereg főparancs-
noka védelmezi Magyarországot Göd és Dunakeszi
között Vácz alatt, a Duna balpartján. Két sereg
áll itt egymással szemben, a nyugati, melynek pa-

labb a mitrailleusök körül honvédek sürögnek.
Gyalog csapatok kigyóznak végig a látkörünkbe
eső téren, s néha egy-egy lovas osztály száguld
végig, port verve nyomában.

így néz ki a váczi tábor.
A gyakorlatok pénteken (m. hó 22.) kezdőd-

tek meg, József főherczeg személyes vezénylete
alatt. Jelen volt a gyakorlaton maga a király is, ki-
nek tábori szállása gr. Károlyi István fóthi kas-
télyában van. A király kíséretében számos külföldi
tábornok és főtiszt van. így pl. Poroszországból,
Svájczból, Angliából, Oroszországból stb.,kik va-
lamennyien a király vendégei.

A király megjelenvén a táborhelyen, rögtön
megzendült a riadó. A csapatok mozogni kezdtek
s összpontosultak. 12 gyalog zászlóalj, 8 lovas szá-
zad, 12 golyószóró, egy utász és egy tábori távjelző
osztály vettek részt ez előmaneuvre-ben, mely reg-
geli 8-tól déli 11-ig tartott.

A valóságos csata, mikor t. i. a két ellenséges
serog összeütközött, hétfőn vette kezdetét. József

zők nem egyszer maguk is futni kényszerültek, ha
esetleg beleestek valamely csapat roham-vona-
lába. A csata egész délutánig folyt.

Akkor újra tábort ütöttek. Azonban a kifá-
radt, kiéhezett legények kénytelenek voltak meg-
ismerkedni a háború egyik legnagyobb keserűsé-
gével. A szállítót, a kinek élelemmel kellett volna
ellátni a sereget, alkalmasint elfogta az ellenség,
mert biz az nem szállított semmit. Ott tanyáztak
tehát szegények a tűz körül éhen, szomján, fárad-
ságtól eltikkadva egy harapás kenyér, egy ital
bor nélkül, — mignem egy csapat néhány da-
rab ökröt requirált valahonnan, a mi bizony ogy
napi éhezés után vajmi kevés volt annyi ezer em-
bernek.

27-én volt a döntő nap. A miskolezi dandár-
ral egyesült nyugati sereg rettenetesen megverte
a keletit. Sőt nem csakhogy megverte, hanem
tökéletesen elvágta zömétől, a Tisza-felé vonuló
nagyobb hadseregtől.

A főváros szivéről nagy kő esett le. .Nem
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fenyegeti az ellenség s az első diadalt már kivív-
ták uj honvédeink.

A harcztérről érkezett tudósítások csodadol-
gokat beszélnek mind gyalog, mind lovas honve-
deink ügyességéről. A király maga is kifejezte
csodálatát, hogyan lehetett ennyi idő alatt ennyire
begyakorolni egy uj hadsereget.

Mi pedig azon óhajtással zárjuk be jelenté-
sünket, hogy honvédségünkből, mely harczképes-
ségének oly szép jelét adta, mielőbb egy oly nem-
zeti hadsereg alakuljon, molyre bizalommal tekint-
hessen a haza minden polgára.

A zárak és kulcsok történetéhez.
Nehemiás könyvében, Salamon „énekek éne-

kéiben s a szentirás különböző helyein vannak
példálózások a zárak és kulcsokra, azonban mind-
ezek csak homályosan festik az akkor használat-
ban levő kérdéses tárgyakat.

A legrégibb zár, melyről tudomással birunk,
az, melyet Karnak nagy egyházának romjai alatt
találtak, s melynek egyes részei márványlapon
ábrákbantüntetvék elő.

E zár a több mint nogyven századdal hasz-
nált zárak felől nyújt fogalmat. Szerkezetét egy
franczia tiszt, — ki eme lakatos-ereklyét az egyip-
tomi hadjárat alatt találta a jelen század elején —
következőleg irja le: ,,Az ajtón egy zárhorog volt
alkalmazva, s ezzel egyenszögüleg egy závár; a
zárhorognak felső részén három zárszög három
egymás után következő nyilasba esett, úgyhogy
azok az ajtót tökéletesen becsukták, ha a závárt
betasziták. A kulcs (egy darab egyenes fa), mely-
nek egyik végén a zárnak megfelolő három czövek
volt, melyet hosszában a nyílásba toltak s a czö-
vekek, melyek a kulcson voltak s a zár függőleges
nyilasában levő ingó zárszögekbe kapaszkodtak.
E szegek, egyenmagasságban a závár felső részé-
vel, az azoknak megfelelő nyílásokba nyomultak,
s ha a kulcs visszafelé fordittatott, a zár ismét
megnyílt. Csupán a zárhoz készített kulcs csal
lehete az ajtót kinyitni, miután a hány zár,
ugyanannyi alakú volt a zárszög. E zár alapmin-
tája gyanánt tekinthető a későbbi szerkezetit
zárak legnagyobb részének. A legrégibb kulcsok
roppant nagyok és hajlottak voltak. Arasus a
költő, Cassiopeia csillagzat rajzolásánál előadja,
hogy az nagyon hasonlit alakjára nézve a kulcs-
hoz, a mennyiben az északi csillagok a kulcsnak
meghajlott részét, a déliek pedig a fogantyúját
képezek.

Ariston az ő „Anthologiá"-jában a kulcsot
hozza föl hasonlatul valamely nagyon meghajlott
tárgynál.

Eustathius szerint e kulcsok sarló-alakuak
voltak s nagyságuk felől Caüimachus ad némi
fogalmat Cereshez intézett dicsénekében, hol
Nicippe papnő kulcsot hordva ábrázoltatik. Ho-
mér-nak a zár-és kulcsra vonatkozó példálózása, —
melyet Pénelopé ruhatára vett igénybe, eléggé
ismeretes. (Odyss. 21. ének.)

Plinius, Virgil, Polydor, a kulcs föltalálását
bizonyos samosi Tlieodorus-nak tulajdonítják, mit*
azonban más irók kétaégbevonnak, állítván, hogy
a kulcsot már Trója vivása előtt is használták.

Syer Cuming hirneves régész, Egyiptom vas
kulcsait thebei minták után irja le, s azt az érde-
kes tényt emliti föl, hogy hasonló műremekek
most Nyugot-Afrikában észlelhetők.

A rómaiak korában horgas és csöves kulcsok
voltak használatban s tollaik különböző czifrá-
zatuak voltak. Kisebb kulcsokat gyürükhez erő-
sítve is hordtak. A római tolvajok előtt a tolvaj-
kulcsok szintén nem voltak ismeretlenek.

Ugyanez időtájban Arábiában is készültek
' zárak, melyek meglehetős géptani ismeretet s
művészetet árultak el.

A keresztyén egyházaknak legrégibb mise-
könyvein úgynevezett „szakállas zárak" voltak
alkalmazva, melyet alakja után azért neveztek
igy el, hogy a föntebb említett egyiptomi záraktól
megkülönböztethessék.

A középkornak bcnczés-baráfai a lakatosmű-
vészetben igen sok ügyességet fejtettek ki s efféle
készítményeik ugy művészi kivitelre, mint finom
alakjukra nézve felülmulhatlanok maradtak.

Itt-ott még láthatók ily 500- 600 éves úgy-
nevezett „apostoli jzár"-ak, melyek művészi, bá-
mulatos szerkezetük által a műértők csodálkozását
méltán magukra vonják.

A kulcsok és zárak történetében egy idő óta
a betűs-lakat is szerepel, mely aképen van készítve,
hogy az abécze betűi, melyek négy forgatható
karíkába vannak bevésve, bizonyos számú és jelen-

tőségű szavakat kéjezn '••, s mig azok értelme
megfejtve nincs, s a szerinc nem forgatják a kari-
kákat, a lakat nem nyilik meg. Némelyek szerint
az ily betüs-lakatokat Hollandiában késziték elő-
ször, már néhány századdal ezelőtt. Ez állitáí-t
azonban többen tagadják s azzal igyekeznek meg-
czáfolni, hogy a betüs-lakat föltalálója a 17-i.i
században élt Reignier nevű híres franczia lakato-
volt. Meglehet, hogy Reignier tökélyesbité, de
hogy a kérdéses lakatok már jóval előbb ismere-
tesek voltak, nyomait a klasszikus angol iroda-
lomban föltalálhatjuk.

Angliában a szabadalmat biztosító törvény-
czikkek meghozatala után az első szabadalmazott
zár Barrons Róbert készítménye volt; e hires
londoni gépész 1774. évbon tűnt föl ügyes szer-
kezetű, s a kinyitást bármely tolvajkulcscsal le-
hetlenitő találmánya által.

Egy másik londoni mülakatos JBramak Józsit
1784-ben oly lakatjára kért szabadalmat, melynek
nyitját vaslemez zárta el, s mely csak bizonyos
rugóknak rendszeres nyomása után volt a kulcs-
lyukról elhárítható. — Ámbár e találmány régibb
ilyszerü sinai lakatok módositványa volt, az ipar-
történelemben mint leghiresebb, legsikerültebb
szabadalmazott műremek szerepel.

A sármüvek azonban művészeti tetőpontjukat
az 1851 -diki világtárlat alkalmával érték el; de a
mely időtől kezdve ismét hanyatlás állott be.

Az úgynevezett „kinyithatlan" lakatok tör-
ténetére vonatkozólag érdekes tudni, hogy Mr.
Bramak Piccadilly-ben boltjának ablakfájára egy
oly zárat akasztott ki, melyre egy irat volt füg-
gesztve, azzal az ajánlattal, hogy a ki e csodalaka-
tot felnyitja, 200 guinea üti a markát. Sok évig
büszkélkedett e lakattal föltalálója. Sokan megki-
sérlék a kitűzött pénzösszeget kiérdemelni, de
minden fölnyitási kísérletük meghiúsult. E lakat
a londoni világtárlaton is be lön mutatva, a nélkül
hogy tulajdonosa a fentemiitett iratot — mely a
lakat megnyitójának a jutalmat biztositá — levette
volna. Egy fiatal amerikai gépész Hobbs, ki a vi-
lágtárlat megszemlélésére átkelt az oczeánon,
fölvette a Bramak által eléje dobott keztyüt s
tizenhatnapi kísérlet után sikerült is neki a „ki-
nyithatlan"-nak kikiáltott lakato* kinyitni s a
csinos összeget zsebre kaparitani. E bámulatos
tény nagy sensatiot idéze a világtárlaton elé ,
Hobb3 hírneve meg lőn alapítva: a mister uj és
eredménydús aerát alapított a zárak és kulcsok
művészetében.

Ámbár Londonban, Birminghamban s több
más oly helyen, hol a gépmüvészet, műlakatosság
teljes virágzásnak örvend, tömérdek kitűnő szer-
kezetű zár és lakat készül, mindamellett is e mű-
iparnak főközpontja Dél-StafFordshire, Wolver-
hamptonban és környékén mintegy ötszáz külön-
böző lakatos-gyár van, melyeknek némelyikében a
munkások száma a százat, sőt gyakran a kétszázat
is meghaladja. A lakatosműveknek nagymérvű
elterjedettsége és változatossága bámulatra keltő.
Csupán az emiitett kerületnek heti termelése egy
milliónyi zárnál többre tehető, melyek mintegy
tizozer különféle nagyságban és mintákban állit-
tatnak elé s a szerint becsáruk is különbözőképen
határozvák meg.

Vannak zárak, melyek kulcsostól megvásá-
rolhatók hat filléren, és olyanok, melyek öt—tíz
fonton is elkolnok, sőt a nagyobb műgonddal,
„remok"-ben készülteket száz guincáért is érté-
kesitik. U'-i.

Magyar A meri ka.
in.

New-York. 1871. szeptember.
Midőn a „Magyar Amerika" e harmadik s

talán nem utolsó közleményét megkezdem, először
is érdekesnek tartom széttekinteni az észak-ame-
rikai Egyesült-Államok óriási területén, kutatva,
vnjon nincsen-e azon egy kis tér, vagy hely, me-
lyet magyarnak mondhatnánk? S örömmel mond-
hatom, hogy a 2.963,666 D mérföldnyi területen
akadt tér a magyar elemnek is, s bár valódi vi-
ráczási kora már olmult az átalános amnestia
kihirdetése óta, mindamellett a nevek fennma
radtak, s sok idő fog kelleni ahoz, hogy ismét
megváltoztattassanak, a mi különben a nyugha-
tatlan vérü amerikainál nem ritka dolog, mivel
az évi posta-kimutatás száz számra közli azon
helységek és telepek neveit, melyek a múlt évben
uj nevet kaptak.

Lássuk először is az észak-amerikai területen
levő magyar tartományokat, illetőleg kerületeket.

Tudom, meglepetve fognak otthon levő honfitár-
saim fölkiáltani, hogy létezhet-e még ilyen Ame-
rikában is? Részemről meglepetésükön nem fogok
csudálkozni, de csudálkoztam azon, hogy évek óta
itt lakó hazánkfiai mind erről semmit sem tudtak.

Igen, magyar kerület van Amerikában, még
pedig három. Az első „Kossuth county" Jowa
államban; torülete 57t5 Q mérföld. Folyója a
Desmoines és más apróbb folyók; földe egyike
a legtermékenyebbnek.

A második a mi Erdélyünk testvére a,,Tran-
sylvania county" Uj-Karolina államban. Á har-
madik: „Ida county" Jowa államban, mely mint
egy new-yorki hazámfia meséié, szintén magyar
embertől nyerte elnevezését.

A nagyobb területekkel készen lévén, nézzük
azon városokat és telepeket, melyek szintén ha-
zánkra és nemzetiségünkre emlékeztetnek. Első
helyen kell említenem a Kossuth Lajos hazánkfia
tiszteletére elnevezetteket. Ezek száma nem keve-
sebb, mint tizennégy.

Az első „Kossuth" Wisconsin államban, Ma-
nitowac countyban fekszik, és ez a legnagyobb,
kerületi város is lévén egyúttal, lakosainak száma
2500-nál több. A második ,,Kossuth" Jowa állam
és Jowa countyban szintén kerületi város 1949
lakossal. Mindezen kisebb városok leginkább a
távol nyugaton feküdvén, a lakosok csekély száma,
innen magyarázandó.

A 3-ik Kossuth helység Illinois államban
Boone countyban; a 4-ik Kossuth helység Indi-
ana államban Clary countyban; az 5-ik Kossuth
helység Michigan államban Jonia countyban; a
6-ik Kossuth telep Missisippi államban Tisho-
mingo countyban; a 7-ik Kossuth helység Ohió
államban Aaglaize countyban; a 8-ik Kossuth
helység Pennsylvania államban Clarion county-
ban; a 9-ik Kossuth helység Wisconsin államban
Columbia countyban; a 10-ik Kossuth helység
Wisconsin államban Racine countyban; a 11-ik
Kossuth telep Indiana államban Washington
countyban; a 12-ikKossuth telep Jowa államban
Desmoines countyban; a 13-ik Kossuth telep Missi-
sippi államban Alcorn countyban; a 14-ik Kossuth
Centre telep Jowa államban Kossuth countyban.

Mindezen telepek és helységek legnagyobb
részében vannak postahivatalok.

Számra nézve következik: Buda, mely van
három u. m.:

Buda Illinois államban Bureau countyban.
Buda Nebraska áll. Lancaster countyban.
Uj-Buda (New-Buda) Jowa államban Deca-

tur countyban.
Mindhárom magyartól nyerte nevét, ez utóbbi

Uj-Budát Ujházy alapította 1852. táján s több
magyart oda vonzott, de később látván, hogy az
óriási birtokot egymaga kevés emberével nem
művelheti és kezelheti, elszánta magát Texasba
átmenni. Mielőtt Uj-Budát elhagyta volna, 1853-ik
június havában ifjabb leányának lakodalmát Ma-
darász Vilmossal még ott ünnepié mog.

Következik Koszta helység Jowa államban
Jowa countyban. Ezt e közleményeim első czikké-
ben emiitett s Törökországban megmentett Koszta
Márton tiszteletére nevezték el.

„Attila" helység Illinois államban Williamson
conntyban; „Dalmatia" helység Pennsylvania
államban Northumberland countyban; „Illyria"
helység Jowa államban Fayette countyban ;
„Deá&ville (város)" helység Delaware államban
New-Castle countyban.

Vannak még ezenkívül számos magyar hang-
zatu nevek, mint Edes-ville, Édes-falls, Álba 3.,
Minden, s még több is, de a melyeknek magyar
eredete nagyon kétes lévén, nem tartom szüksé-
gesnek fölemlíteni.

Meg kell még említenem a volt Haraszti
pusztát, ma Prairie du Sac, Wisconsin államban,.,
melyet az itt lakó Haraszti Ágoeton nevezett igy
el; az Ujházy által elnevezett Sírmezőt neje em-
lékezetére s a szintén honfiaink által elnevezett
„Honvéd-mezőt." Mindkét utóbbi Texas államban.

. De talán meg is szomjaztunk ezen magyar-^
amerikai utazásunkban, azért látogassunk be egy-
kíssé magyar borkereskedőinkhez, uj erőt nyerni
a további adatok elősorolásához, hiszen Stanicsics
Tivadar ur kifogyhatlan őszinte vendégszeretete
pohár borocskával kezében, várja a hozzá betop-
panó honfitársat.

Legyünk mi is elismeréssel a magyar tulaj-
donok ezek egyik legszebbike iránt és kezdjük el
ez adatokat az ő bor-üzletének ismertetésével,
mely valóban méltón vivta ki eddig az amerikai
kontinensen az első helyet.

# Stanicsics Tivadar hazánkfiának borkereske-
dése Broad Street 37-ik szám alatt van: ennek.
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előtte „Perczel és Stanicsics" volt az üzlet ezége,
de Perczel Miklós hazamenvén, főispáni székkel
válta fel a kereskedő állását, s az üzletet most
Stanicsics hazánkfia viszi tovább, mondanom sem
kell, a legjobb sikerrel. Lengjél Antal az üzlet
szíves köny vvivőjétől megtudtuk, hogy a könnyebb
fajta magyar borok mind nagyobb tért vivnak ki
maguknak Észak-Amerikában, daczára a kormány
féltékenységének, miután a külföldi borokra nézve
a vámot igen fölemelő, hogy a csak csirájában lövő
belföldi bortermelést omelje; s daczára a franczia
borok versenyének, melyek szállítása tetemesen
olcsóbba kerül. Nagy a panasz, hogy mért ninC3
nekünk magyar kikötőnk, magyar tengerpartunk;
mért hagyjuk Magyarország egyik gyöngyét,
Fiúmét parlagon heverni; miért nem tesz mog a
kormány mindent, hoo-v Fiúmén keresztül Ma-
gyarország számára alvilágot átkaroló vizi-ut
megnyittassék.

Szomorú, sajnos dolgok ezek, melyeket a kül-
földön élő magyar kereskedő legjobban érez, s
minek visszahatása Magyarországra nézve káro-
sabb, mintsem gondolnák. Hiába, nem vagyunk
praktikus nép, s fájdalom, a tapasztalatok is azt
mutatják, hogy talán nem is leendünk azzá soha.

Stanicsics hazánkfiának borüzlete legnagyobb
azEgyesült-Államokban.Mindiglegválasztékosabb
raktára van ugy, hogy a többi kisebb magyar
borkereskedők sokszor tőle fedezik szükségletü-
ket. Borai tiszták, zamatosak, és ezen lelkiismere-
tes eljárás nem kovésbbé hozzájárult a magyar
bornak itt hitelt, és már mondhatjuk : biztos jövőt
állapítani meg. Stanic-ics ur üzleti hirdetése is
igen C3Ínos. közép ;n Budavárának sikerült kőnyo-
matával 8 magyar czimerrel. Négy üzleti kocsiján
szintén ott diszlik a magyar czimer; képzelhetni
mint örül m'ndezen jelenségeknek a magyar em-
ber, ha azokat először és véletlenül New-York
utczáin meglátja.

Árjegyzékében ott találjuk a legnemesebb
magyar borokat, mint: Tokaji imperial, Tokaj
cabinet, Villányi és Egri Superior, sőt a papra-
niorgók«papramorgója: aszilvorium sem hiányzik.

Következik Kommer és Ludivig magyar bor-
kereskedése. Kommer Ferencz az egyik társ, a
kecskemét-utezai Kommer sörház tulajdonosnak
fia lévéa, 2 — 3 év előtt telepedett itt le, mint ma-
gyar borkereskedő, s daczára e rövid időnek, üz-
lete gyorsan _ gyarapodott, s most a 184. számú
„Bowery"-n igen csinos helyiséggel bir, hol mi ma-
gyarok — mivel ez már inkább vendéglő — nem
egy kedélyes órát töltöttünk már el.

Mayer D. A. hazánkfiának szintén nagy rak-
tára van magyar borokból s jelenleg szintén na-
gyobbitotta üzletét, melyet Broadway 526. szám
alá helyezett át. Mayer rendőr is volt egykoron
New-York város szolgálatában, 8 igy ismeretsége
nagy lévén, a magyar borok terjesztésén sikeresen
működhetik.

Kohn Jakab magyar borkereskedése is az is-
mertebbekhez tartozik. Borai jók. Van már három
csinos háza, magyar vendégszeretetét részemről
csak is dicsérettel emiithetem fel. Egy időben az
egylet helyisége is nála volt.

Az ötödik magyar' borkereskedő a bajor szü-
letésű SpiesS. (Division Street 44.), ki legnagyobb
részben Stanicsics hazánkfia pinczéjéből látja el
raktárát, mi legjobb biztosíték, hogy jó, hamisitlan
borai vannak.

Még három-négy év előtt csak két magyar
borkereskedője volt New Yorknak, illetőleg Észak-
Amerikának, jelenleg van már öt. Ha ezek száma
talán nem is szaporodnék, de mindenesetre szapo-
rodik a szükséglet, mivel a kereslet mindig na-
gyobbodik.

Magyarországra vonatkozó külföldi munká-
kat és magyar könyveket a következőket találtam
az Astor-könyvtárban : Paget J.: „Hungary and
Transylvany with remarks in their condition
social, political and economical," 2 kötet, meg-
jelont 1850 ben Philadelphiában. — Toicson R.
utazási műve Magyarországról. (Edinburg, 1797.)
— Duc de Eaguse ugyanily. műve francziául, 4
kötet. (Brüsszel, 1841.) — Gróf Majláth J. „Ge-
schichte v. Osterreich und Ungarn" 3 kötet. (Ham-
burg, 1834-42.) — „Die Religions-Wirren in
Ungarn," 2 kötet (Regensburg, 1845), - „Ge-
schichte der Magyarén" 3 kötet. (Regensburg,
1852.) — De Oerando A. „De la Transylvanie et
ses habitants." (Paris, 1854.)—„Über den öffent-
Hchen Geist in Ungarn" (Lipcse, 1790.) — Dus-
sieux L. „Essais historiques sur les invasions des
Hongrois en Europe et specialement en Franco''
(Pária, 1839.) — Jókai Mór „Hungárián Scetchesl-
Peace and war" (Edinburg, 1854.) — Kisfaludy
Károly minden munkái magyar nyelven (Schedol

kiadása, Pest, 1843.) — Kazinczy Ferencz minden
munkái _ (Pest, 1814—16.) — Bél Mátyás „De
vetere literatura Hunno-Scythica" (Lipcse, 1718.)
— Czvittinger „Specimen Hungáriáé literatae"
(Lipcse, 1711.) — Istvánffy M. „Historiarum de
Rebus Ungaricis Libri XXXIV. nunc primum in
lucom editi" (Coloniae Agrippinae, 1632.) —
Pálma K. T. magyar történelmi műve latinul,
3 kötet (Buda, 1785.) — Pray szintén latin
magyar-történelmi művei (Bécs, 1761—64 — 70.)
— Pápai P. F. „Dictionarium Latino-Hungari-
cum" (Cibinii, 1767.) — Ezenkívül a Széchenyi
Ferencz- és Teleki Sámuel-féle könyvtáraknak a
század ilején kiadott könyvjegyzékei. Továbbá
ott vannak még Sajnovies Jánosnak a finn és ma-
gyar nyelvről irott latin műve (1770.) Gyarmathy
Sámuel magyar nyelvtana (Göttingen, 1796),
Szabó J . nevelési munkája (Hoidelberg, 1810.),
Puseiay Sándor német kiadványa a magyarokról
(Lipcse, 1843.) s ugyancsak ez évből Beichhard-
tól; találtam még munkákat Klapka, Büstoiv,
Pidszky, FarJcas J., Kis Pál, Eévai Miklós, Biedl,
Márton József, Pápai Sámuel (Magyar litter.
osmérete, 1808.) Beméle János (Magyar nyolv-
tan.) Boldényi, Fessler, Firnhaber, Irányi Dániel
és Chassin (az 1848-diki forradalomról.), Guig-
nes J. és De Martin S. (History of the Huns.)
Vámbéry, Szemére Bertalan, gr. Téléin László stb.
tollából.

A „Mercantil Library"-ban, Thaly Zsigmond
,,Tho Fortress of Komárom" czimü művét ta-
láltam. Ugyanezen könyvtárnak tiszteletbeli tagja
Kossuth Lajos hazánkfia, kinek nevét mint reklá-
mot ugyancsak hirdeti Paines ker. iskolája, hol
a „Hungárián Governor"-nak unokiöcscse, Zsu-
lánszky László tanult.

Ujabb magyar kiadásokban csakis az „ame-
rikai bibliai társulat"-ot lehet megemlítenem, mely
a bibliát két magyar nyelvű kiadásban adja ki;
egyik ára 1 dollár 60 cent., a másiké 60 cent.
Úgyszintén az „American Tract Society" sem fe-
lejtkezett meg vallásos buzgalmában Magyaror-
szágról. Magyar nyelven a következő röpiveket
adta ki: 1-sőszám: „Azűrnapján"; 2-ikszám: „A
megtérésről.; 3-ikszám:„Sétahajózás vasárnapon";
4-ik szám: a „Tízparancsolatfoglalata." A már
ismertetett „Magyar számüzöttek lapjá"-n kívül
ezek azon egyedüli nyomdal termények, me-
lyek magyar nyelven itt megjelentek. Ujabban
Philadelphiában Naphegyi hazánkfia adott ki egy
pár müvet, angol nyelven, „History of Hungary"
stb. — Harper testvérek nagyszerű könyvkeres-
kedése, hol Vámbéry müve is megjelent, most
adott ki egy uj regényt James Edwin ismert re-
gényírótól, czime: „Attila."

Magyar lapok ide nyilvános könyvtárakba
nom járnak, sőt még osztrák-német lapok sem.
Egyedül a ,.Café international", aChatamSquaren,
járatj i a „Pcster Lloydot." Egy otthon levő ha-
zámfiának azon állítása, hogy a „Cooper Union"
könyvtárában a magyar, osztrák és német lapok
részére külön terem van berendezve, hamis; a
„Cooper Union" intézményeit áttekintvén és ta-
nulmányozván, ott sem külön szobát, sem magyar
lapot, sőt osztrák lapot sem találtam, s az °elő-
zékeny könyvtárnoknő kérdezősködésemro azt
monda, hogy ha meghozatnék is, nem volna ki
olvassa, s ezt nekem is helyben kellő hagynom.

AZ amerikai lapok néha közölnek egyes ada-
tokat Magyarországról, annak nép-életéről stb.
Igy a Frank Leslies „Illustrated News"-sa nem-
régiben közölte Munkácsy Mihály: „Húsvéti
öntözködés" czimü képétmolegen irt sorok kísére-
tében. Pest látképeiből is többel volt alkalmam
már találkozni az itteni lapok hasábjain.

Mivel épen képekről beszélek, mog kell emli-
tenem Kossuth népszerűségét, kinek arczképe
so < helyen találtatik és az amerikai mindig tiszte-
lettel szól az „hungarian republikan"-róir

Liszt Ferencz mellképét mog Bryant „Min-
strols-Hall", „Dalnokok csarnoká"-ban talál-
tam meg; hogy mikép választák ki épen őt egy
szerecsen „Musen-Temple" boltozatján Beetho-
vennel együtt a zenét képviselni, nem tudom, de
annyi áll, hogy jól van eltalálva.

Miután már a zenébe is bole botlottunk, néz-
zünk szét, hogy e tekintetben mit találunk New-
Yorkban. A napokban jelent meg Köllingtől egy
zenemű: „Hungarian Cavalier" czim alatt. A
„Trinity Church" harangjátéka július 4-ki és az
Egyesült-Államok 95-ki évfordulóján „Hungarian
Walzert" hirdetett, de a melynek csak neve volt
magyar. Gunkl itteni zeneszerző „Ungarische Ma-
zurká"-t szerzett. A „Central Park Garden" hang-
versenyén élénken ismételtetik a bécsi Strauss
„Éljen a magyar" galoppját, mely ujabb időben

alig hiányzik a programmról. Úgyszintén igen
kedveltek Kéler Béla hazánkfia szerzeményei is.
Nagyon meg valék lepetve, midőn az itteni vakok
intézetét meglátogatva, a rendkívül előzékeny
igazgató Wait B. ur egy növendék által a „Rákó-
czi-induló"-t játszatá el Liszt Ferencz átirata
szerint, melyet ő „The beautifulest march"-nak
(„A legszebb induló") nevezett el. — Magyar
zene-szerzőinket illetőleg meg kell említenem Zá-
honyi Gyula hazánkfián kivül még Majláth-ot is,
kinek számos szerzeménye köztetszést vívott ki.

Nemzeti tánezunkat a Királyfi testvérek kép-
viselik, kik Troyban Albany mellett házat vévén,
állandó lakosai az Egyesült-Államoknak. Az álta-
luk bemutatott „Pearl of Tokay" („Tokaj gyön-
gye") czimü ballet köztetszésben részesült. A
testvérek idősebbike most Európában van ujabb
erők szerződtetése végett, szándékában van egy
12 tagból álló magyar czigány zenekart is kihozni,
de előre kifejezte aggodalmát, hogy a barna mű-
vészeknek aligha leond bátorságuk átjönni, mert
már két izben történt kisérletök nem sikerült.

Az „Olympie"-ben ogy pár hétig két bécsi
szépség „Hungarian polkát" tánczolt, do mely a
nagy lengyel-mazurnak elrontó t kiadása volt
csupán.

Magyar bálunk, mint már előbbeni közlemé-
nyemben említem, minden évben van legalább eoy,
s ilyenkor a kijönni nem akaró czigányok nagyon
elkelnének.

Magyar utczái New-Yorknak nincsenek, de
volt egy része az „Avenuo A." közelében, melyet
az 1852 — 53. években „Magyar Broadvay-"nak
neveztek el, mivel ekkor sok magyar lakott ott.
A „Molitor és Vass" hazánkfiai által kiadott ka-
liforniai aranyokat is volt alkalmam megtekint-
hetni ogy magán-gyüjteményben.

A „Bowery" ogy czipész boltjában „Hunga-
rian Boot and Shoos"-okat, magyar czipőket és
csizmákat árulnak. A „Hungarian Pomade" ba-
juszt pedreni itt sem hiányzik a gyógyszertárakból.

(Vége kovetk.) Liptay Pál.

A gégetükör.
Sok baja volt a természettudósnak azzal a

mikrokosmossal, melyet emberi testnek neveznek.
Már rég fölépitette a felhőkbe nyúló pyra-

misokat, s picziny selyem léggömbje segélyével
urává tette magát a felsőbb régióknak; már rég
beásott a föld közepébe, s kiszedte belőle a sárga
aranyat, s rendbeszedte a földalakulás időszakáról
tanúskodó rétegeket, már rég megmérte az égi
testek távolát, a hang, fény és villám sebességét,
szóval, úrrá lett a makrokosmosban — a nagyvi-
lágban — : a mikrokosmos — a kis világ — az
emberi szervezet még mindig talányos, az orvosi
tudomány még tele van rejtélyekkel, melyek közül
csak egynek megfejtésére is száz egyén és száz év
van hivatva.

„Mehr Licht"-ért kiáltott a haldokló Götho,
s „több világosságért" sovárog teljes életében a
gyakorló orvos, midőn egy-egy kétes eset áll
előtte, vagy a baj a test valamely űrében fészkel.
S a századokon keresztül folytatott sovárgásnak
és szorgos kutatásnak eredményeiként előállnak
aztán a különféle eszközök, melyekkel a test rejte-
keit az orvos kifürkészni próbálja.

Ily sovárgó kutatások eredményei a többek
közt az emberi test ürei megvilágítására szolgáló
eszközök, miket a tudomány tükröknek nevezett:
a fül-, száj-, orr-, gégetükör stb.

E tükrök alatt nem kell épen a szokott mó-
don amalgamázott üveglapokat érteni, bár pl. a
gégetükör ilyen is lehet.

Nagyon rég törekesznek már a gyakorló orvo-
sok, hogyha test felületére nyiló különböző ürege-
ket megvilágítsák. Sokan próbáltak e tekintetben
szerencsét. Már Célsus, az orvosok egyik dédapja,
említ munkájában ily vizsgáló eszközt, moly ő
utána nem sok idő múlva, ugy látszik, feledésbe
ment. Az orvosi tudományok átalában a közép-
kori pangásnak még inkább ki voltak téve, mint
más tudományágak, s ezért nem csoda, hogy csak
a XVIII. században találkozott újra ogy szellem-
dús orvos, ki effélét megkisérlett. ~Ez*Levre volt.
Utána Bozzini, Senn és Babington léptek föl kísér-
leteikkel, de eszközeik, igen természetesen, csak
kezdetlegesek voltak. Babington épen a gége-ür
vizsgálatát próbálta meg glottiscopo-jával.

Sokan s különböző irányban tettek még
ezután kísérleteket, mig végre egy olasz énekes
Garcia 1854-ben kiadott közleményei által felbuz-
ditva, a bécsi Türck és a pesti Csermák munka-



lódáeai folytán, sok kísérlet után létrejött a ma
használt gége-tükör.

Czermak — ki a pesti egyetemen az időben
az élettan tanára volt — nevezhető tulajdonképen
a gégetükör feltalálójának.

Türcknck főleg az az érdeme, hogy a gége-
tükröt munkája által az egész művelt világgal
megismertette.

Czermaktól tanulta a gége-tükörrel való
bánást a gégebajok jelenlegi pesti tanára Navratil
tr. is, ki maga is e szakban a gyakorlat terén

szintoly érdemeket szer-
zett, mint az irodalom-
ban a gégebajokról szó-
ló munkájával. *)

E sorok czélja; a
gége-tükörnek, ez ép
oly fontos mint érdekes
orvosi műszernek ért-
hető magyarázatát adni.

Mikor valamely ür megvilágitásá-
ról van szó, mindig annak kell lenni a
vizsgáló fő törekvésének, hogy abból
az űrből jöjjön fénysugár az ő sze-
mébe. A gége-tükrözésnél ezt az által
eszközöljük, hogy a napból vagy a.
mesterséges világító eszközből (lámpa)
a homlokra alkalmazott vájttükör se-
gélyével egy fénysugárt a gégébe bevitt
gége-tükörre vettotünk, honnan az bi-
zonyos törési szeglot alatt szemünkbe
hajlik vissza. így a gége különböző
képletei (részei) láthatókká lesznek, s
természetesen minél lejebb viszszük a
tükröt a garatba, annál mélyebb réte-
gek lösznek a gégében láthatókká.
Mindaz, mija gégében hátul vaD, a tü-
kör elején látszik, mig a gége mellső
képleteit a tükör hátsó részlete mutatja.

Maga a tükör egy kicsiny, egysze-
rűen kerek, szegletes vagy tojásdad
üvegtükör vagy fémtükör-lap, mely
egy végén meghajlított szárra van il-
lesztve, s melynek átmérője 7—9 vo-
nal. (Lásd 1-ső ábra.) Ezt viszszük be
a garatba, felnyomván vele az illető
képleteket, s hatolván mindig alább

és beljebb. A vizsgált egyén nyelvét kiültetjük,
szájából kihúzzuk, s egy vászontörölközőbe gön-
gyölve megfogjuk. Aztán különböző a e stb.
hangokat adatunk vele, miáltal azt érjük el, hogy
a gége részletei láthatók lesznek.

A gége-tükör a vizs'gálás valódi eszköze, a
többi készülék, mely vele együtt jár, csak függe-
léke, s arra való, hogy a világosság sugara akara-
tunk szerint a tükörre irányozta ssék. E czélból a
homlokra egy a Ruito- vagy Helmholtz-féle szem-
tükröknél használt vájt (vagy öblös, homorú) tük-
röt alkalmazunk, melynek középpontja egy kis
nyilassal van ellátva. E tükör 6—7 centiméter
átmérőjű, s a központi lyuk 4 millimeternyi átmé-
rőjű, tükörmáz nélküli kerek nyilas által van kép-
viselve.

E középponti nyilason néz keresztül a vizs-
gáló egyik szemével, mialatt a másikat természe-
tesen bezárja.

A vájttükör pápaszem rámára van illesztve,
azért, hogy ha notalán a vizsgáló rövid vagy mesz-
szelátó, az általa rendesen használt szemüveget e
rámába beilleszthesse. E rámára szárak helyett
egy ruganyos szalag van alkalmazva, mely
által az egész vájttükör rögzíthető lesz. (Lásd
2-ik ábra.)

1. ábra.

2. ábra.

Ha most egy a vizsgáló és vizsgált egyéntől
oldalra helyezett lámpából egy fénysugár a vizs-
gáló homlokára erősített vájt tükör lapra esik, az
onnan a vizsgált egyén garatjába bevezetett gége-

*) A gégebajok. Irta Navratil Imre orvos-sebész tu-
dor, szülész-, szemész-mester, mütö, egyetemi m. tanár. Szá-
mos a szövegbe nyomott fametszettel. Pest, 1866. Ára 3 ft
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tükörre fog hajlittatní, s innen visszatörik a
vizsgáló szemébe. így el van érve a czél, mert a
fénysugár a sötét űrből jön a vizsgáló szemébe.

Természetes, hogy a vizsgált egyén első
lélekzése alatt a gégetükör homályossá lesz. Ezt
megelőzendő, szükséges a vizsgálat előtt a gége-
tükröt kissé megmelegiteni, s ugy vezotni be, vi-
gyázván, nehogy nagyon meleg lévén a tükör, a
különben is szenvedő ogyént még meg is égessük.
Hogy ez ne történjék , a vizsgáló arczán vagy
kezén mindenkor megkisérti a gégetükör hőségét.

A vizsgáló a beteg elé ül egy székre, s a bo-
teg jobb oldalára egy olajlámpát helyez. A beteg
nyelvét kinyújtja, 8 fejét egyenesen tartja. Ha a
nyelvét nem tudja jól tartani, akkor az úgyne-
vezett nyelv-tartasz jön alkalmazásba. Ennél
azonban czélszerübb a nyelvet megfogni. A szoba
elsötétittetik, a vizsgáló felteszi homlokára a vájt
tükröt, a beteggel a e hangzót mondat, s szabadon
lélekzeni parancsolja. Végre irótoll módra jobb
kezébe veszi a gégetükröt, s azt a boteg nyelv-
csapja alá tolja, s aztán mindig beljebb és beljebb.
(Lásd 3-ik ábra.)

rajtok szintén folyamatba tehető, — ha t. í. bete-
gek. Már pedig igen gyakran azok. Hiszen pl. a
rekedtség oly mindennapi bajunk, s az rendesen
a hangszálagok-duzzadtsága által eszközöltetik.
De székhelye a gégeür sok más, és pedig nem
jelentéktelen bajnak. Különösen gümős, bujakóroa
fekélyek, habarezok, hangszálag-tultengések stb.
igen gyakoriak benne. A nem orvos előtt ezek
majd mind gége-sorvadás nevet viselnek, már
pedig a gégesorvadás alatt egészen más értendő,
s ha ezeket jelöljük gégesorvadás névvel, akkor a
gégesorvadás gyógyítható baj, már pedig azt
rendszerint gyógyithatlannak tartják.

ÍDr. Osváth A.
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3. ábra. :

Ez a gége-tükrözés módja röviden. Azt gon-
dolná az ember,hogy ez valami könnyű mesterség,
de ha tudjuk, mily érzékenyek azon részek, melye-
ket a gégetükör érint, s mennyire félénkek s izgé-
konyak a betegek, nem fogjuk ezt olyan könnyű
mesterségnek tartani. A beteg nem ritkán ökrön-
dözik, s némelykor hány is. Azonban mint min-
denütt, ugy itt is gyakorlat teszi a mestert, s ha
a vizsgáló kitartó, s az izgékony, vagy makacs
beteg fejét, ha máskép nem lehet, mesterségesen
is, mozdulatlanná birja tenni, működése bizonyo-
san sikeres lesz.

Annyit tehát már elértünk, hogy látunk, de
hát mit? az a kérdés. A gégo különböző részeit.
A nyelvgyököt, a gégofedőt, a különböző nevű

4. ábra: A gége Tcépe gégetukörhen. (1. Gégefedő; 2. gége-
fedő gumó; 8. álhangszáíag; 4 valódi hangszalag; 5. Wris-

bergféle gumó; 6. Santorin-féleg; 7. gégesip.)

gégeporezokat, a hangrést, a valódi és álhangszá-
lagokat.az ezek közt fekvő, Morgagni-féle öblöket,
s végre a légcső elágazásait, a hörgőket. (Lásd 4.
5. és 6-ik ábrák.)

5. ábra: Félig nyilt gége- 6. ábra: Tátott gége.

E képletek az előtt, mig nem volt gégetükör,
mind a láthatlanok közé tartoztak, ma pedig a
szemlélés közvetlen tárgyai, 8 igy a gyógykezelés

Egyveleg.
** (Esketés lóháton.) Egy szemtanú a „St.-

Louis Republican"-ban következő esetet beszéli
el, mely ott a „holtomiglan" iránti csekély tisz-
teletről is tesz tanúságot: „Sedáliában az ottani
birói hivatal előtt, (miután a házasságok ott szok-

tak megköttetni) mintegy nyolez férfi, 3
ugyanannyi asszonyból álló csoport vala-
mennyien more patrio, azaz: lóháton megje-
lentés ogy küldöncz által a birónak tudtára
adták, hogy kivül várakozik rá egy ifjú pár,
mely egygyé akar olvadni. A mint a biró az
utczára kijött, a házasulandók kinyilvániták
előtte szándékukat, de kijelentették egy-
szersmind, hogy az aktus alatt lóháton akar-
nak maradni. Ez ellen a birónak semmi kifo-
gása nem lévén az egybekelést következő
módon foganatositá: „Hány éves ön? A vő-
legény: „21 éves". Az ara: „18 éves." —
Biró a vőlogényhoz : „Elveszi e hajadont
törvényes házastársul ?" A vőlegény: „Mi-
ben fogad ön ?" A biró a menyasszonyhoz:
„Elveszi ezen férfit törvényes és hites tár-
sul?" A menyasszony: „Természetes, ne le-
gyen oly annyira kíváncsi." A biró: „Akkor
én önöket a törvény által reánk ruházott
hatalomnál fogva házastársakul ezennel ki-

jelentem, s a mit az Isten összekötött, azt az em-
ber fel nem oldja." Erre a felek megfizették a
megszabott dijt, és vigan haza felé nyargaltak.

*• (Régi szinlap.) Bölöni Sándor régészeti
gyűjteményében többek közt van egy régiszinlap,
melyet mint érdekes szintörténelmi adatot a „Nagy-
Várad" czimű lap után közöljük egész terjedel-
mében. Hangzik pedig következőképen: „Nagy-
Várad. A' Felsőbbek' Engedelmével. Ma Szomba-
ton Jul. 22-ik Napján 1815. Szinjátszó UDVAR-
HELLYI MIKLÓS' hasznára A' NEMZETI
JÁTSZÓ TÁRSASÁG által fog előadódni: AZ
ÁBEL' HALÁLA. Egésszenn ujj, Ó-Testamen-
tomi Szomorú énekekkel elegyes Játék 3 Felvo-
násbann. Játékszínre alkalmaztatódott Geszner'
munkáiból. — Játszó Személyek: Ádám (az első
ember): Udvarhellyi. Éva, a' Felesége: Udvar-
hellyiné. Kain, Ábel, ezeknek gyermekei: Bányai
Ur, Láng Ur. Méhala, a' Kain Felesége: Vositzné
Ifj. Assz. A' Mennyei Szózat: Wándza Ur. Eggy
Angyal: Wándzané Ifj. Assz. Anamélech, egy
gonosz Lélek: Diószegi Ur. — Németh Orgzág
eggyik nevezetesebb Poétája, GESZNER, jött
azon gondolatra, hogy ezenn szép Matériát olvasó
Könyvbenn adja ki, mellyel annyira meg is nyerte
több Nemzetek' szeretetét, hogy tsak hamar mások
is követői lettének. Már néhány Darabjaink vágy-
nak kidolgozva azon Századból, melly a Zsidó
Nemzet' legnevezetesebb Epochájábann fordult
elő, és mind nevezetesek. — Reménylem azon ok-
ból, hogy ezon egésszenn ujj Darab sem fog azok-
nak fénnyé mellett elenyészni, annyival is inkább,
hogy tellyes igyekezettel voltam, mind a' .hozzá
megkivántató Decorácziók', mind az öltözetek',
és muzsikálék' megszerzésében. Biliétek találtat-
nak reggeli 9. óránn tul a' a Játékszín háznál; a'
kik tehát szokott Zártszék Biliétjeiket megtartani
kiványák, méltóztassanak délig erántok jelentést
tétetni, hogy annakutánna másoknak is szabadon
kiadódhassanak. A Bemenetel' ára: Zárt Székek'
árrát kegyes pártfogóimnak Grátziájokba ajánlom.
Első helyre 36 xr. Második helyre 24 xr. Kezdő-
dik pontban 7 órakor, Vége lessz 9 kor."

** (Teli Vilmos legújabb kiadásban.) Az észak-
amerikai Egyesült-Államokban tesz jelenleg kör-
utat bizonyos Tavis kapitány, ki Miller nevű ba-
rátjának fején 17 lépés távolságról pisztolylyal oly
ügyesen lő keresztül egy-ogy almát, hogy a golyó
rajta áthaladván, az alma mozdulatlanul az illető
fején marad.
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Irodalom és művészet.
— („Romhányi" második éneke,) melyet a

költő szives volt első közlésre lapunknak engedni
át, a Kisfaludy-társaság múlt szordai ülésében
fölolvasva, talán még nagyobb hatást tett mint az
első ének, melyet két évvel ezelőtt ugyanott olva-
sott föl a szerző, s mely szintén a „Vasárnapi Uj-
ság"-ban jelent meg először. E második ének-
ben a honvéd gyönyörű, tömött és eszmedús
rajza, metsző gúnynyal a honvéd névvel üzérke-
dőkre továbbá Telegdi, az aristokrata és kon-
zervatív hazafi; az életét eltévesztett, de szivén oly
nemesen diadalmaskodó s mégis ô y igazán nőies
Ilon képe; végre a költő emlékezése Gernyeszegre,
a Teleki-család egyik ős fészkére, mely neki a
forradalom után menhelyet adott, s melynek ő most
oly szívből eredő hangon köszöni meg vendégsze-
retetét, mind ez oly megható, oly igaz s oly költői,
a mellett oly gazdag a könyet mosolylyal össze-
olvasztani tudó humorban, hogy felindulás nélkül
olvasni lehetetlen. A mi ez énekben cselekvény: a
honvéd bujdosása, a Telegdi-kastélyhoz érés?, ott
elaléltan föltaláltatása, bevitetése, a két régi sze-
rető találkozása, egyik részről a megismerés, mind
ez gyorsan, drámailag, megkapó vonásokkal van
eléadva, de annál mélyebben előkészitve. A zene,
mely a szalonból kihangzik, az olvasóban is han-
gulatot költ a történendőkre. A cselédek élénk
jelenete mesteri háttér a méla sszivszoritó képhez.

— De minek részletezzünk? Az olvasó, a lap elején,
már elöl vasta, élvezte, s mi csak az őbenyomásaiután
sántikálunk. Olvassa el újra s lássa;, hogy a mi
igazán szép, többször ismételve mindig szebb lesz,
uj meg uj szépségeket tárván fel. Igazunk volt,
épen e lapokban mondván egy alkalommal, hogy
Gyulai aránylag lassú termelésének magyarázata:
mert mély kútból merit. Egyébiránt hasonló köl-
tői művek fő érdeke nem is a cselekvényben lévén,
nem baj, ha az egyes énekek évek közeiben köve-
tik is egymást. Puskin tiz év alatt irta „Onye-
gin"-jét, közbe-közbe egyebet is dolgozva. Lord
Byron először csak első énekét adta ki a „Childe
Harold"-nak, melyet töredéknek akart hagyni; a
roppant hatás által elragadva, melyet költeménye
tett, pár év múlva irta meg s ismét külön adta ki
a második, — s négy év múlva a két utolsó éne-
ket. Óhajtjuk, hogy Gyulai, ha évi időközökkel
is, a kezdet sikerével fejezze be, irodalmunkban
páratlan verses regényét, melyet legalább hat, ta-
lán tiz énekre tervez.

= (A Révész Imre) által szerkesztett „Fi-
gyelmezö" ez évi IX-dik vagy szeptemberi füzetét
vettük. Korszerű és igen kitűnő czikk nyitja ezt.
meg „Németesedés, korcsosodás" czim alatt Imre
Sándor jeles nyelvészünktől; érdekes czikk to-
vábbá „Duncan János tanár emlékezete" Balogh
Ferencztől, melyben melegen méltányoltatik e ma-
gyarbarát angol tudós munkássága; ezután egy
hosszabb vitázó czikk következik a szerkesztőtől
Tokaji Nagy L. tanfelügyelő ellen, majd iskolai
értesítések Szilágyi Istvántól és Szalcács Mózestől,
végre iskolaügyi és irodalmi apróságok. A folyó-
irat ára egész évre 4 frt.

** (Ileckenast Gusztáv kiadásában) legújabban
ismét a következő müvek jelentek meg:

„Az ezüst vitéz", regény négy kötetben, a tatár-
járás korából, irta Tóvölgyi Titusz. Ára 4 frt.

„A Porlaky-család", társadalmi regény a je-
lenből, Litkay Andortól (álnév); három kötet,
ára 3 frt. Mindkettő érdekes olvasmány.

A „Kis Nemzeti Muzeum"~hó\, mely jeles mű-
vek olcsó gyűjteménye, ismét háram kötetet ve-
szünk egyszerre. Egyikben Kölcsey Ferencz válo-
gatott munkáit találjuk, verseiből a legszebbeket,
novellái közül a „Kárpáti kincstár"-t, vegyes be-
szédeiből Vilma és Czelesztina emlékeit, az ország-
gyűlési beszédekből a magyar nyelv, a lengyelek,
a szólásszabadság és az örök váltság ügyében tar-
tottakat, s végre a bölcseimi dolgozatok közül: egy
részt a Parainezisből s a „Történetnyomozás"
czimü értekezést. Tömött, gazdag tartalmú kötet.
— A más kettő „A szabadság hősei és vértanúi"
czim alatt történelmi rajzokat tartalmaz hazánk
vér és dics-teljes múltjából, Kuliffay Edétől. —
A „Kis Nemzeti Múzeum" minden kötetének ára
50 kr.

M(5g két azakmunkát jegyzünk föl ez alka-
lommal.

T A R H Á Z.
Egyik: „Kísérleti Természettan," az ujabb el

méletek alapján szerkesztett kézikönyv középta-
nodák felsőbb osztályai számára. Irta Fehér
Ipoly, benezés, a pannonhalmi főapátsági lyczeum-
ban a természettan rendes tanára. A megjelent
első rész az erőműtant és hőtant foglalja magába;
19 nagy 8-adrét ivén; 157, a szövegbe nyomott

, ábrával; ára 2 fr.
A másik: a „Döntvénytár," a m. kir. kúria

semmitőszéki és legfőbb itélőszéki osztályának
elvi jelentőségű határozatainak negyedik folyama.
Gyűjtik dr. Dárday Sándor és dr. Gallu József.
Ára 2 frt.

** („Az ügyvédek lak- s névjegyzéke és statisz-
tikája") jelent meg Warga L-íszló igazságügymi-
niszteri fogalmazótól hivatalos adatok nyomán
összeállítva. E kötetben banne van Magyarország
és Erdély minden ügyvéde. E szerint 1870-ben
volt gyakorló ügyvéd Magyarországon 3490, Er-
délyben 240, vagyÍ3 összesen 3730. — Magyar-
országon 3185 emberre esik 1 ügyvéd, Erdélyben
podig 8757 emberre. — A könyv ára 80 kr., s
Aigner Lajos pesti könyvkereskedésében kapható.

** (Az országgyűlési ifjúság közlönye?) az „Uj
Nemzedék" II . évfolyamának 4-ik füzete jelent
meg. E füzet tartalmát képezik: ,.A tévedés a bün-
tető jogban" ez. czikk, s két értekezés a földadó-
kérdéséről (Bartha-Sehifner Gyulától és György
Endrétől). — E folyóir.it előfizetési ára 6 füzetra
3 frt. Egyes füzet bolti ára: 60 kr. Az előfizeté-
sek az egyik szerkesztőhöz Szőllősy Sándorhoz
(Pest, megyeház épülőt II. emelet) intézendŐk.

Közintézetek, egyletek.
= (AKisfáludy-társaság) a nyári szünidő után

szeptember 27-kén tartá első ülését. Érdekes és
élvezetes ülés volt, csaipa költői felolvasások. Az
első felolvasó Gyulai volt, ki nagy hatással olvasta
Romhányija második énekét, melyet olvasóink mai
számunk homlokán találnak. Felolvasása élénk
tapsokkal üdvözöltetett; valamint Szász Károlyé
is, ki egy egész kötet (100 db.) Heine-költeményt
mutatott be, s a sok közül vagy tiz darabot olva-
sott föl. A kisebb dalok és románotok közül egy
pár nagyon tetszett. De leginkább a gyönyörű
„Tannháuser" czimű nagyobb költemény, melyet*
Heine legendának novezett, s mely az ismeretes
mondát ritka szellemmel, humorral s költői érvvel
dolgozza föl. Az eredeti bájából és verve-jéből a
fordításban (a jelen voltak ítélete szerint) nem sok
veszett el; s voltak, kik ezt a veterán műfordító
legsikerültebb fordításának tartották. Végéről,
mikor a Vénus- hegybe visszatért lovag elmondja
az istennőnek: merre járt, ide igtatunk egy pár
vers-szakot:

„Vissza Flórencz felé jövék,
Majlándba is benéztem; ,
S hogy meglátám az Alpokat,
Kedvem megjött egészen.

A mint az Alpokon jövék:
A hópelyhek szállongtak;
Mosolygva néztek rám a tók,
Egy vén sas vijjogott csak.

Haliam a szent Gotthárd-tetőn,
Hogy' hortyog Németország,
Harminczhat jámbor fejdelem
Kezére bizva sorsát "

Szász Károly után még Vadnai olvasta föl
Erdélyi János egy szép versét az ötvenes évekből :
„A haza árváit."

Ülés elején és végén a titkár jelentései
voltak. A társaság egy munkás és tehetséges for-
dítójának (bár nem tag) Lőrinczy (Lohr) Zsig-
mondnak kora halála fölött jegyzőkönyvileg
fejeztetett ki a sajnálkozás. Utolsó dolgozata:
Shakespeare két költői bcszélyének műfordi-
tása most van bírálat alatt. Ujabban benyújtott
műfordítások: Racine Fédrája Farkas Albert-, és
Bajazetje Paulay Ede fordításában. Birálatra
adattak; örülni fogunk, ha a társaság Racine-t
is fölveheti kiadványai közé a költőhöz méltó
fordításokban. Szász Károly 57 shakespearei so-
nettet nyújtott be. Uj alapitóul gr. Mikó Anna,
b. Wesselényi Józsefné jelentetett be, ki menyeg-
zője alkalmából 200 frttal lépett a társaság ala-
pitói közé (alapitó lesz, ki 100 frtot adományoz).
Hasonló alkalomból nyújtott át Székáea, külföldön

nősült fia — illetőleg ennek angol menyasszonya,
részéről 25 frt adományt. Köszönettel fogadtatott.
— Az ülés egyébiránt tagok és hallgatóság részé-
ről látogatott volt; az elsőbbek közt Horváth
Mihály és Ipolyi is jelen voltak; az utóbbiak so-
raiban három irónőt is láttunk: Izidorát (gróf
Bethlen Miklósnó), Wohl Jankát és Stephaniet.
Az ülés 7 órakor ért véget.

** (A honvédmenház alapkövének letételi ünnepé-
lye) alkalmára 1871. évi okt. l-jén — következő
menetrend tétetett közzé: 1. Találkozás reggel 8
órakor a szénatér és soroksári-uteza szögletén. 2.
A rendező bizottság adja a jelt a megindulásra. 3.
Elől tnenendnek az 1348/49-iki honvédek. 4. Után-
no's az országos honvéd-egylotek központi vá-
lasztmánya. 5. Buda-Pest városi hatósága, tanácsa
és képviselő testülete. 6. Sárközy zeneVara. 7. Az
országgyűlési képviselők. 8. A „Pesti nemzeti
dalkör." 9 A vármegyék, egyletek, testületek
küldöttei. 10. Aholvbeli társulatok, ezéhek s egy-
letek illető lobogóikkal és zenekaraikkal. 11. A
helyszínére érve a menház bizottsági elnök Vidata
Jáno3 üdvözlő beszédet tart. 12. Szontagh Kál-
mán p^stvárosi képviselő felolvassa a menház
történetét. 13. Következik a,r, alapkő letétele. 14.
Zárbeszédet tart Clementis Gábor országgyűlési
képviselő.

Egyház és iskola.
= (A pesti országos minta-rajztanoda- s rajz-

tanár-képezdéhez) a közoktatási miniszter Adámosi
Székely Bertalant a történelmi rajz és festészet,
Izsó Miklóst a szobrászat, Schulek Frigyes építészt
az építészeti- és ékittnényi rajztan tanárá%rá,(?re^MSS
János rajztanár-jelöltet tanársegéddé nevezte ki;
hat növendéknek pedig külön-külön 300 ftnyi ál-
lami ösztöndijakat adományozott. — Ez országos
rajztanodában a beiratások folyó október hó 16-án
kezdődnek az intézet irodájában (Pest,Rombich-
utcza 4 — 6. sz.)

** (Az Igló városában) f. évi okt. hóban meg-
nyitandó állami tanitóképezde igazgató tanácsába
a közoktatási miniszter rend ;s tagokul: Jurkovits
Henrik r. kath. lelkészt, Fábry János ág. hitv.
lelkészt, Máriássy Mihály földbirtokost, Kovács
Viktor Lőcse városi képviselőt éa Jendrassik Miksa
kir. bánya-tanácsost, — póttagokul pedig Fest
Ottó főjegyzőt és Pákh Károly gymn. igazgató-
tanárt nevezte ki.

** (Leány-torna-tanintézetet) nyit Pesten Mag-
vassy Mihály győrvárosi és főgymn. tornatanár,
ki Győrött 15 évig működött a torna-oktatás terén.
Magvassy tornatanár beutazta Észak-Németország
legtöbb nevezetesebb torna-iskoláit, s Berlinben
különösen dr. Kluge leány-torna-oktatási rendsze-
rét tette alapos tanulmányává, hogy azt hazánkban
a leány-növendékek testi fejlesztésére megalapítsa
és terjeszszo. F. évi november hó elején fogja pesti
intézetét a nádor-utezában megnyitni.

Mi njság ?
= (A király) Fóthról szept. 24-én József fő-

herczeghez intézett kéziratában teljes megelége-
dését nyilvánitá ki a honvédek váczi hadgyakor-
latai fölött, s „kedves jöcscsének a honvédség ki-
képeztetése körül szerzett kitűnő érdemeiért" a
Szent-István rend nagykeresztjét adományozá. —
A király szerdán este utazott el Rákos-Palotáról
Bécsbe.

= (A képviselőház) szept. 28-ki ülésében gr.
Andrássy kihirdetés végett beadta a 30 milliónyi
kölcsönről szóló, ő Felsége által már szentesitett
törvényezikket. A képviselőház ezután okt. 28-ig
elnapolta üléseit.

** (A debreczeni Csokonai-ünnepélyt) okt. 11-én
kedvező idő esetén a kisebb emlékkertben, szabad
ég alatt tartják. Mérsékelt belépti dijak lesznek
a helybeli közönség számára. Rósz idő esetén a
nagy-templom lesz az ünnepély színhelye. D. u.
két órakor diszebédet rendeznek a polgári kaszi-
nóban. A megjelenni kávánók okt. 1-jéig Tóth
Antal emlékkerti titkárral tudassák szándékukat.
A dicsköltemény pályázatára 28 mű érkezett.

** (Jótékony czéhi sorsjáték.) A tiszántúli ref.
egyházkerület sorsjátékot rendez a debreczeni
főiskola fölépítésére s e czélból 300,000 db 50
kros sorsjegyet bocsát ki. A nyeremény-tárgyak
ezüstnemü készletekből állanak 16,000 o. forinfc.
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összes értékben, 480 nyerő számmal, melyek kö-
zül a főnyeremény 4000 o. é. forint értékű ezüst-
készlet. A húzás 1872-diki július 1-ső napján,
Budán a m. k. államsorsjátéki bizottság által fog
eszközöltetni.

** (A trónörökös magyar történettanára) csak-
ugyan Rónay Jácint lesz. E hirt, melyet egyszer
megczáfoltak, most maga Rónay igazolja, ki a
győrmegyei peri kerület választóihoz intézett le-
velében ezoket mondja: „Midőn miniszteri osz-
tálytanácsosi kiiieveztetésem következtében orszá-
gos képviselői állomásomról lemondok, s hódolva
azon legmagasb bizalomnak, mely ő Felsége a
korona-örökös mollé szólit, a képviselői pályától
jövőre búcsúzom, kötelességemnek ismerem, hogy
mélyen tisztelt választóimnak hálás köszönetet
mondjak azon bizalomért, melylyel két országgyű-
lésen megtiszteltek. Legyenek meggyőződve, hogy
azon szívesség és hazafias rokonszenv, melyet 18
évi számkivetésem után önök körében találtam,
mint éltem legszebb emléke, nem fog soha kihalni
szivemből. Törekvésem főczélja ezentúl is, mint
mindig és mindenütt, a haza hű szolgálata leend."

** (Az igazságügyminiszteriumhoz) máris több
mint 5400 folyamodás érkezett az ülnöki, járásbirói
ésalügyészi állomásokért. Az illető iroda ajtajában
azon folyamodók, kik személyesen adják át folya-
modásaikat, oly tömegben állanak, hogy néha
órákig kell várakozniuk, mig a folyamodást kéz-
heznyujthatják ; a postán hasonló mennyiségben
érkeznek a folyamodások, melyeket külön talyigán
szállítanak a minisztériumhoz. A záridőig nyolez-
kilenczozer folyamodást várnak, s a folyamodók
bélyegilletékét körülbelül százezer forintra be-
csülik.

,,% (Mi van a fold alatt?) Pár nap előtt
Nagy-Tor bágyon (másnéven Török - Bálint.) a
mint egy cséplőgép számára a földöt egyengették,
egyszerre egy berozsdásodott vasajtóra találtak.
Fölfesziték, ime egész katakomba tárult föl, mely-
ből a csontvázak sem hiányzanak. A folyosóból
vagy 20 kisebb czella nyílik oldalvást, s e c?ellák
telve voltak emberi csonthalmazokkal; pláne egy
egész csontvázat is találtak. A másik végén szin-
tén vasajtóra akadtak, mely falmsm;dványba van
erősítve. E misteriosus helyiség természetesen nagy
kíváncsiság tárgya. Azt hiszik, hogy kolostor volt
ott azon a helyen, s az üreget sírboltnak használták.

** (Öngyilkos ifjú) Kacziány Kálmán, Ka-
cziány Nándor pesti sajtó-vizsgáló bíró 18 éves fia,
budai műegyetemi tanuló, vasárnap délután 2 óra
tájban, lakásán szép-uteza 1. sz. alatt a család
tagjai jelenlétében revolverrel meglőtte magát. A
golyó egyenesen szivébe furódott és rögtön meg-
halt. Mi vitte a S7erencsétlen fiatal embert a vég-
zetes lépésre, eddig nincs tudva.

— (Ajánllcozás.) Egy a gymnázialis osz-
tályokat kitűnő sikerrel végzett, több éven át
szép sikerrel nevelősködött s minden tekintetben
jó bizonyítványokkal biró II . éves egyetemi jog-
hallgató helyben gyermekek mellé nevelőül ajánl-
kozik. Bővebb felvilágosítást szerkosztőségünknél
nyerhetni.

t (Halálozások.) Bezerédj László, országgyű-
lési képviselő, a deák-párt tekintélyes tagja, 58
éves korában, szept. 27-én vasmegyei jószágán
elhunyt. A 40- es években mint Vasmegye főjegy-
zője tűnt ki; 1848-ban a kőszegi kerületet képvi-
selte, az utóbbi időkben pedig a rumi kerületet. Az
1848-diki magyar minisztériumban Eötvös oldala
mellett viselt hivatalt. Az utóbbi országgyűlé-
seken a bizottságokban tevékenyen működött. —
Léván szept. 22-kén hunyt el Leidenfrost Károly
több uradalom egykori gazdasági tanácsosa, a
lévai uradalom főbérlőjo s kitűnő képesség a gaz-
dászat terén. — Vahot Imre neje : szül. Mitrofszhy
Mária 45 éves korában szivbajban Pesten meg-
halt. — A nemzoti színházon szerdán gyászlobo'gó
lengett, jelentve a drámai kar egyik tagja, Ilirtling
Mária asszony halálát. Öt év előtt szerződtetek
színházunkhoz a vidékről, hol egyike volt a ked-
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vencz színésznőknek. A nemzeti szinpadon tár-
salgási szerepkör várt rá, melynek betöltésében
azonban folytonos gyengélkedése akadályozta. Az
utolsó évben már annyira erőt vett rajta mellbaja,
hogy alig léphetett föl. 33 éves volt. — Kocsi-
sovszky Jusztin, vidéki színigazgató, 1848—9-ben
honvédszázados, szept. 22-én elhunyt Győrben 54
évos korában. — Zádor Ákos, a debreczeni szinház
volt tagja, Pesten 23 éves korában meghalt.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 22. „A nők az alkotmányban." Vigj. 3

felv. Irta Tóth Kálmán.
Szombat, szept. 23. „Tannhüuser." Regényes opera 3

felv. Szövegét s zenéjét irta Wagner R.
Vasárnap, szept. 24. „A csikós." Népszínmű 3 felv.

Irta Szigligeti.
_ Hétfő, szept, 25. ,.NŐi harcz." Vígjáték 3 felv. írták

Seribe és Legouvé; ford. Csepregi.
Kedd, szept. 26. A magyar jogász-gyűlés tiszteletére:

,.Figaro lakodalma." Vig opera 3 felv. Zenéjét szerzetté
Mozart.

Szerda, szept. 27. „Delila." Dráma 3 felv. Irta Feuillet
O.; ford. K. Zenéjét szerzé Montaubry.

Csütörtök, szept. 28. „Lammermoori Lucia." Opera 3
felv. Zenéjét szerz. Donizetti. — (Fossa-Gruitz Amália k.
a. első vendégjátékául.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Az amerikai magyarokhoz. A régi görög és ró-

mai szkémák a legszigorúbb s teljesen hibátlan verselést
követelik; a szótag-mértők nem mozoghat bennök annyi
szabadsággal, mint a magyar mértékben s rimes sorokban.
Különben a költeményben egy pár jó gondolat van ; mint
egész, kivált mint óda, nem üti meg a mértéket.

— J. K. ,,üszszel." Az ilyes őszi gondolatok százszor,
ezerszer voltak már megénekelve; valami uj legyen bennök,
s a hangban valami erő, a szemléletben valami mélység,
hogy még élvezni tudjuk. Az öné, eszmében, hangban, a kö-
zönségesen egy fokkal sem emelkedik felül.

— A kun leány. Krónikás elbesrélés, legkisebb ereje,
sőt kísérlete nélkül a költői belső alakitásnak. A sonett
pedig (mely münem szabatos, hibátlan és zengzetes kül-
formát igényel) sonettnek talán még gyöngébb, mint amaz
balladának.

— Réese. T. J. Az előbbi üzenet Gyula urfira és tár-
sára szólt. Most a többiről szóljunk. L.-hez, és a Pásztorfiu
gyöngécskék. A két kis dal: „Ott ültünk", „Oh mennyi,
mennyi . ." tartalmilag, elég csinos. De verselése minden
birálaton alul áll: csupa próza, csakhogy a sorok rövidekre
vannak szaggatva; rim sincs bennök. Igyekezzék a külfor-
mában némi jártasságra tenni szert, mielőtt nyilvános fel-
lépésre gondolna.

— Pest. Pr. Gy. Édes anyám. Nem értjük; hogy a
naivság benne erőltetett, azt látjuk; de az egész mi akar
lenni? sz előttünk érthetetlen maradt.

— Ejty izebb hazába. Nem e világból való! legalább
a mi lapunkba nem.

— Egy nagy család. Egy pár sikerült vonás meg-
akad benne itt- ott; de gyéren úszik a kilencz hosszú strófa
sekélyes árjában. Aztán a grammatikára már csak ügyelni
kellene s nem irni ilyeneket: bú-felleget elzavarnak szép
orczájofc. Hát a templomba, ha félve is, paripán szokott
árni? Ez kissé nagy költői szabadság!

ilt-tér. •)
A Como-sorsjegyck

összes sorozatainak birtoka
minden egyes házasban

W egy kihúzott sorozatot biztosit! **e
E biztosítékkal egy társasjátékot nyitok 25 résztvevőre
25 dl) Como-járadékjegygyel

VI
jegygyei,25 dl) 400 frcos csász. török T a ? u t i

(évenkénti 6 húzással)
a nyereményre egyenlő joggal és az eredeti sorsjegyek szét-
osztásával csak 5ft. o.é havonkénti részletfizetéssel és 63 kr.
egyszer mindenkorrai bélyegért. Minden résztvevő a rész-
letfizetés végeztével egy-egy részletjegyre egy Como- és
egy 400 frcos török vasúti kölcsönsorsjegyet kap kézbesítve.

Megbizások pontosan eszközöltetnek, huzási sorozatok
mindig ingyen küldetnek.

Austerlitz Zsigmond
első BUDAI váltóházától, a lánczhid mellett.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

SAKKJÁT ÉK.
618-ik sz. f. — Kos Ivántól.

(Pétervárott.)
Sötét.

g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 613-ik számú feladvány megfejtése.
(Oeftner A.-tói Augsburgban.)
VII. Söt.

1. Bdl—fi Fgl—f2
2. Hb2 —c4 tetsz. szer.
3. V v. H v. F v. B mattot ad.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Kar-
czagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szálontán: Kovács Albert. —
Hatvanban: Sipöcz Ferencz, — A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai újdonságok
1871. okt.—decz. folyamára,

3QT" Szeptember hő végével az évnegyedes előfizeté-
sek ideje lejárván, október 1-től az előfizetés mielőbbi meg-
újítására hívjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap kül-
désében fönnakadás ne történjék.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Évnegyedre (okt.— decz. 1871.) 2 ft. 50 kr.
Félévre (okt.—márcz. 1871—2.) 5 » — *

Csupán Vasárnapi Újság:
É v n e g y e d r e ( o k t . — d e c z . 1 8 7 1 . ) 1 ft. 5 0 k r .
F é l é v r e ( o k t . — m á r c z . 1 8 7 1 — 2 . ) . . . . 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz. 1871.) 1 ft. 25 kr.
Félévre (okt.—márcz. 1871-2.) . . • • * » 50 „

Wf A Vasárnapi Újság és Politikai Új-
donságok 1871. július—szeptemberi évne-
gyedi folyamából még néhány teljes számú
példánynyal szolgálhatunk.

SHT" Az előfizetési pénzek beküldése legczélszerübben
postai utalványnyal eszközölhető, a melyre csak egy 5 kros
bélyeg teendő.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

Hónapi-és
hetilap

H E T I - N A P T Á R
Katholikus és protestáns

naptar

Október
Vasár AlSOlvasóflnJA 17 Aladár
Hétfő jTeophil püsp. Theophil
Kedd j Kandid vért. Fejér
Szerd. ; Szeraf. Ferencz Aranka
Csőt. | Piacidus vért. Peregrina
Pént. IBrund hv., Emil Emil, Magn.
Sióm. (Justina Uusti

Hold változásai

GArög-orosz
naptar

Szept. (ó)
19 t 18 Trofim
20 Eustachius
21 Kodrát
22 Phokás
23 János fogság.
21 Thekla
25 Euphrosina

Izraeliták
naptára

Tisri
16 Sat. finn.
17 [2. napja
18 Abdenag.
19
20
21 Pálm. ün.
•42 Gy ni fin.

N a p
hossza kél nyűg.

f. p.
187 48
188 47
189 46

o. p.
5 59
6 0

190 46J6
191 4b<6
192 44 !6
193 43 6

6 l !ő

ó. p.
5 40
5 38

36
3|5 34
515 31

29
28

Utolsó negyed 6-án 6 óra 48 perczkor este.

H o l d

hossza kél

f. P .
39 46
52 6
64 10
76 3
87 51

este
7 37
8 5
8 39
9 19

99 40 10 7
111 3 3 1 1 2

6. p.
8 89
9 47

10 52
10 55
este
1 47
2 32

TARTALOM.
Romhányi. — Channing a szegényekről. — Harczjáték

(két képpel). — A zárak és kulcsok történetéhez. — Ma-
gyar Amerika, I I I . — A gégetükör (hat ábrával). — Egy-
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-

; tér. — Heti-naptár.
I

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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H I R D E T É S E K .

I Mellbetegeket

l

értesítem arról,
miszerint mell-betegségek, kii-
lö'nösen ínellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenyi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.

Rendelvényi érák:
délután 2-töl 4-ig.

Bábány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt vaczi-ut 2 4-ik szám.)

ERNST L,
homaopath-orvos és szülész.

Kollarits József és fiai (12-4-2)

1045 (25-50)

TJri-uteza 1-ső sz.

Legújabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

I Hamburger Adolf]
üzletében

P, uri-utcza 1. sz. j
párisi ház.

~ Minták kivánatraj
"küldetnek minden-
Jelé ingyen c

bérmentve.

párisi ház.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
tfibb ezer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

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

után 1 — 4 óráig.
W^ Díjazott levelekre azonnal

vnlaszoltatik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megkuldetnek.

1154(9-12)

„YPSILANTIHOZ"
ozimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemű kész fehérnemüek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Férfi- ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.,

4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft, 6 ft. 50 kr., 7 ft, 8 ft, 10 ft., 12 ft
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek

6 ft, 7 ft, 8 ft., 10 ft, 12 ft, 14 ft. egész 20 ftíg.
Srines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft, 2 ft 50 kr., 3 ft.
Ferfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft, 2 ft, 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemű vászon- és battiszt-

zsebkendök.
Női ingek vászonból egyszerűen 2ft 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft..4ft.5O kr.,5ft, jobban himzettek6 ft,7ft,8 ft,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft 50 kr., 5 ft, 6ft,
7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft., 12 ft.

IVöi haló-corsettek 1 ft 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 2 ft 75 kr., 3 ft.,
3 ft 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr., 5 ft, 6 ft, egész 12 ftig.

Möi vall-füzők franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

BJól alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendők.

Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin-
tén gatyák és kapezák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok nrak és

hölgyek számára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
nell-ingek és shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,da-
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vaszon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.

egész 25 forintig. 1131 (5-8)
Törülköző-kendők tuczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,

10 ft, 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas* agynenifieknek 9 ft,, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft, 8 ft, 9 ft., 10 ft.,

12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomany-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy-
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk.

Cs. és kir. szabadal-
mazott, a maga nemé-
ben egyetlen hatású
patkány- és egér-Ir-

tószer. Egy bádog-doboz ára 1 ft., 6
doz 5 ft. o. é.

Cs. és kir. szab. gyökere-
sen hatópoloska-irtószer,
bútorok számára. Egy üveg

, -, ára 40 kr. 6 üveg 2 ft.'o. é.
Fölülmulhatlan hatású poloska-irtó-
szesz, falazat számára. Festésnél, me-
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes-
tőkbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. ő. 1 pintes üveg elég-
séges egy középnagyságú szobára.

Specialitás, kitű-
nően biztos és gyöke-
resen ható sváb-bogár
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomagárai ft. 50 kr.

Valódi persa rovar-por,
a bolhák, molyok, legyek, han-
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
üveg ára 40 kr., 6 nagy üveg
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
20 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.

A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét̂  mel-
lett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasitós
mellékelve van.

ÜSF"* Nagybani árszabályok a t. ez.
gyógyszerész és kereskedő urak kivána-
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.

0 V Alólirt gyár, kölcsönös meg-
egyezés folytán, egyszersmind városi há-
zak, falusi "birtokok, gyárak, áruraktá-
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállal-
kozik. 1153 (2-24)

HÜT" Azon hathatós eredmények kö-
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma-
zása által elérettek, csupán a következő-
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy-
minisztérium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa-
lotái stb. stb.

Számos megrendelést vár:

REI8§ B.,
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a

férgek gyökeres kiirtására
Pesten, három korona-nteza 9. sz.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Dr. RIEDL SZENDE.

A NÉMET IRODALOM
KÉZIKÖNYVE.

Második javitott éa bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Fűzve 2 ft. 40 kr.

T. Török József gyógyszerész urnák
Pesten.

Pásztó, 15/12—1870.
Azon tapasz, melyet uraságától „Pariser

Universal Pflaster" név alatt kaptam, ha-
tályossogát oly eredménynyel mutatta, mi-
szerint gonosz nemű sebemet, mely igen sok
fájdalmakat okozott, tökéletesen meggyó-
gyította ; miért is ezennel felkérem t. urasá-
gát, fiam részére, ki ugyan oly nemű bajban
szenved, legközelebbi posta fordultával egy
dobozkát küldeni sziveskedne,

mély tisztelettel
Kepess József,

1156 (2-3) •• állatorvos.

Walser Ferencz
gép- és tnzoltó-szerek gyára,

harang- és ércz-öntödéje
Pesten, a király-utcza végén, a polg. lövöl-
dével szemben"— ajánlja a t. közönségnek
mindennemű tűzoltó- és kerti fecskendőit,
í.7ivattyuit és kut-c8Őveit: valamint uj
S7erkezetü öntöző-eszközeit s mindenféle
ritaveit és tűzoltó készületeit is.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-dik szám) meg-
jelent és minden könykereskedésben kapható:

Medve Imre.

A magyar gazdasszony teendői
a közéletben, házban és konyhában.

Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára.
(332 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft.

1150 Pachl J. utóda (3-4)

Pest, városház-uteza 1-ső szám, l-s« emelet.
Ezen, a már több mint 40 év óta jó hirben

álló s dicséretesen ismert zongora teremben,
a legjobb s gondosan válogatott hangsze-
rek a leghirnevesb gyárakból a legjutányosb

-^*f árakon mindenkor készletben találhatók.
Ugyanott átjátszott zongorák kibérelhetők és becserélhetők; ugy-

szinte kijavítások a legszilárdabban s legolcsóbb árért eszközöltetnek.
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( Í Y O R - S Z O M B A T H E L Y I
vonalrész üzletmegnyitása.

Alólirt igazgatóság a t. ez. közönségnek köztudomására hozza, hogy a magyar nyugati vasút

GYÖR-SZOMBATHELYI
vonalrésze 1871-dik évi október hó l-jén, valamint a személy-

Győr,
Ménfő (megállapodási liely),
Szemére,
Gyömöre,

Vaszar,
Pápa,
Mezőlak,
Vinár (megállapodási hely),

ugy az áruszállításra nézve is, a következő és

Kis-Czell,
Asszonyfa,
Sárvár,
Vép és

pedig:

állomásokkal a közforgalomnak átadatni íog.
Ménfő és Vinár megáll.-ipodási helyek csak személy- és podgyásá-

szállitásra berendezvék.
Az osztrák-magyar vaspályáknál érvényben levő üzleti — és szálli-

A t. ez. közönség nagyobb kényelme és a forgalom könnyítése czéljából
egy kereskedelmi ügynökség összekötve egy szállítási irodával állít-
tatott fel, és ez — Lázár Bernát és Hollandéi' B. urakra Pesten, (bál-

tási-határidöre vonatkozó — rendszabályok, a magyar nyugoti vasútnál jvány-uteza 20 sz.) egyesülten a Schreiber D. fiai czégével Győrött és
is alkalmazásba jönnek. ^ J fióküzleteivel Pápán és Szombathelyit — ruháztatott° mely ügynökség

A személyszállításra vonatkozó menetterv külön fog közzététetni. jminden a magyar nyugoti vasút utján eszközlendő személy-, utimálha-,
^ A magyar nyugoti vasút átalános és állomási árszabásai a t. cz.ígyorsáru- és teher-szállításra vonatkozó értesítést pontosan és készséggel

közönség által minden állomáson betekinthetó'k, azonfelül azok az igazga-iadand.
tóságnál (Budán, Khiseman-ház, Széchenyi-utcza 61 !
k l b b i é í é i d i k é j é

g ( y ),
közelebbi értesítés is adatik, és a menetjegy-pénztáraknál is megvehetők.

1157

g
sz. a.), hol minden! H„A&„ -10171
nál is megvehetők > B u d á n ' 1 8 7 1 '

1 - 1havában.

Az igazgatóság.

vegyes- -és szeniélyszáSlifó-vonaloknál a

4 a O I ( - N / ( M I I M I I I I L I I VONALON.
Érvényes 1871. évi október hó 1-töl további intézkedésig.

A vastagon nyomott számok az esti 6 órától reggeli 5 óra 59 perczig tartó éji időt jelezik.

«

i
u
8

1-5
2-3
3 6
5 1
6-1
71
8"0
96

11-1
12-3
143
15-4

Győrtől Szombathely felé.

Á l l o m á s o k

indulás
Csatlako-

z á s o k

Budáról
Sz.-Fehérvárról . . . .
Uj-Szönyról »
Becsből (ostrák állam vasút) »
L a j t a i B r o c k b ó l . . . . »

Gyfir indulás
Ménfő * »
Szemere »
Gyömöre »
Vaszar , »
Pina érkezési
r a p a indulási
Mezőlak
Vinár*
Kis-Czell ' . . , .
Asszonyfa
Sárvár
Vép ' . . . . . ' . ' .
Szombathely érkezés

Sopronba érkezét
Csatlako- 5 Bécsújhelyre »

z a s o k \ B é c s b e ( d é l i v a s ú t ) . . . . »
I Kanizsára »

V e g y e s
v o n a t

I I . s z á m

óra perc
este

48
9

50

reggel
5 | 30

56
13
37

4
21
36
55
11
37
49
20
47
21
39

délelőtt

Személy
vonat

•1. szám
óra I perc

reggel
40
32

délután
12
12
12

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4

10
35
49
11
36
52

17
82
57

5
32
55
29
46

délután
este

7 f 19

10
10

34
18

1

l-l
8-2
4-8
6 0

7-5
8'4
9-3

10-3
11-9
131
14 0
154

Szombathelytől Győr felé.

Á l l o m á s o k

k Kanizsáról. . . .
Csatlako- 1 Bécsből (déli vasút)

indulás

zasok \ Bécs-ljhelyröl
Sopronból

Szombathely
Vép . . • •
Sárvár . •
Asszonyfa
Kis-Czeli
Vinár* . • .
Mezőlak
P á p a . . .

Vaszar . . ,
Gyömöre . .
Szemére . .
Ménfő* . .
Gydr . . .

indulus

érkezési
indulás)

érkezési
indulás)

érkezés

k Lajtai Brnckba
\ Bécsbe (állam vasút)

érkezés
Csatlako- , ... „ ,

rások \ Uj-Szónyrez a 8 0 l í * Sz.-FebérTárra
Badara • • •

* Ménfő és Vinár megállapodási helyek, melyek csak személy- és málha-forgalomra vannak berendezve.
(Utánnyomás nem dijaatatlk.)

Vegyes
vonat

12. szám

óra j perc

reggel
8
8
9
10
10
11
11
11
12
12
12
1
1
2
2

80
53
40
4
31
1
28
50
8
25
45
17
45
—
25

5
5
6
6
7
7
7
1
8
8
8
8
9
9
9

délután
este

30
50

Személy
vonat

2. szám

óra | perc
délután
2
7
9

11

18
10
48
53

délután
37
55
31
49
13
19
43
58
12
18
33
56
14
26
46

este

este
11

2
6

13
59

5

Az igaigatóság.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szim alatt).

Tízennyolczadik évfolyam.41-ik szám.

Pest, október 8-án 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egéez évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

M F " Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külSn minden igtatáa ntán 30 krajezár.

Bármily elkeseredett harezok rázzák is
föl időről időre világrészünk nyugalmát,
bármily gyűlöletben s engesztelhetlen el-
lenségeskedésben lángoljon is olykor nem-
zet nemzet ellen, az emberiség solidaritását
egy téren: a szellemi haladás s annak egyik
föeszköze, a tudomány terén nem lehet ta-
gadni. Ha az örök béke rajongó agyvelők
ábrándja is még ma, s messze látszik az
idö, melyben nem lesz többé az: hogy el
fog jöni egyszer, arról csak az kételkedhetik,
ki a tudományok s átalában a szellemi ha-
ladás közössége iránt érzékkel nem bir,
vagy azok vívmányainak be-
csét s hatását kicsinyli. Gut-
tenberg találmánya a nemze-
tek közt az első széjtörhetlen
kapcsot képezé s képezi napról
napra inkább. A gőzmozdony,
a távirda, látható s kézzel fog-
ható kapcsok, melyek minden
népet összehoznak s összeköt-
nek. Ilyen a tudomány min-
den vívmánya s a szellemi
haladás minden mozzanata. A
mi egy lángész agyában tá-
madt, csakhamar egész nem-
zetnek s utána az egész embe-
riségnek közös tulajdonává
válik. Ezen a téren, ha elke- ~
seredett vitatkozók vannak is,
ellenségek nincsenek. Minde-
nik szolgál mindeniknek, akar-
va nem akarva; mindenik fel-
használja a másik tulajdonát,
tovább viszi a másik kezdemé-
nyét s az eredményeken meg-
osztoznak mindnyájan. Itt ki-
zárólagos tulajdon nincs, a
legteljesebb vagyon-közösség
uralkodik. Az egyén- vagy
egyes nemzet tudományos kin- •
cse mindnyájáé, közös az egész
világgal.

A szellemi törekvések s
tudományos haladás e köztár-
saságában, vagy ha ugy tet-
szik phalanstére-jében minden nemzet any-
nyit ér, a mennyi közhaszonra való kincs-
csel rendelkezik s annyi érdeket bir köl-
teni n..aga iránt, a mennyit ez érdeklődésért
viszont adni tud. S ha hazánk s az itt még
részint rejlő, részint szunyadozó vagy fej-

D e s j a r d i n s E r n ő .
letlen tudományos kincsek és erők iránt
több s több érdeklődés kezd mutatkozni:
ez csak annak örvendetes jele, hogy a nem-
zetközi kapcsolatba az emberiség innen-
onnan minket is fölvett s számba vesz
immár.

A férfiú, kinek ma arczképét mutatjuk
be, az európai tudományosság képviselői s
egyszersmind azok egyike, kik hazánk iránt
ilynemü érdeklődéssel viseltetnek, s azt szé-
lesb körökben is felkölteni képesek is, hi-
vatvák is. Rokonszenvét irántunk hasonló
rokonszenvvel kell viszonoznunk már csak

DESJARDINS ERNŐ.

ama solidáritásnál fogva is, melyben ma-
gunkat a civilisatió vezér-nemzeteivel érezni
szeretjük.

Desjardins Ernő ismeretes már nálunk
a múlt nyáron tartott nagy érdekű felolva-
sásaiból, melyek egyike a Dunáról, másika

az utóbbi párisi eseményekről szólott, s me-
lyekről akkor a pesti lapok mindenike adott
hosszabb-rövidebb közleményt és méltatást.
Ő tizenkét év óta az ó-kor történelmének
a történelmi összehasonlító földrajznak és
a régiségtannak tanára Paris legelső rendű
főiskolájában, mely egész Francziaország
számára tanárokat képez. Számos utazást
tett Keleten, több izben volt hivatalos kül-
detésben, tudományos fölfedezések érdeké-
ben; hat hónapot töltött 1867-ben a Duna-
torkolat ágazatai közt a Dobrudzsában s e
minket annyira érdeklő folyó tengerbe sza-

kadásának csatornázását ille-
tőleg oly tervet dolgozott ki,
melyet nemcsak a romániai
kormány elfogadott, de nálunk
is örömmel üdvözölt a szak-
értők közvéleménye, mint a
Duna szabad lefolyásának biz-
tositékát. Fontos és nagybecsü
tanulmányt adott ki a Közép-
tenger három fö-folyójáról: a
Nilröl, Dunáról és Rhone-ról.

Egy másik rendbeli tanul-
mánya, melylyel négy év óta
foglalkozik: a Peutinger-féle
táblák uj, teljes és pontos
kiadása, melyek az ó-kor tör-
ténelmére és földrajzára a leg-
teljesebb világot vetik. A fran-
czia kormány e munkára már
30 ezer frankot költött, s az
eddig megjelent kiadványok-
ból a mi nemzeti muzeumun-
kat is gazdagította egy pél-
dánynyal. Desjardins tanár e
műben már épen Pannoniáig
jutott el, s szándéka, — el-
térve a külföldi tudósok szo-
kásától — a római utakat, vá-
rosokat, várakat, telepeket,
könyvtárainkban czirkalom-
mal meghatározni s kijelölnij
e végett a jövő évben ismét
hazánkba szándékozik jőni, s
ha a nemzet az erre szükséges

csekély költséget nem fogja sajnálni, az
egész tudós világot érdeklő becses munká-
val ajándékozand meg, t. i. minden eddigi
ingatag helyrajzot mellőzve, valódi adato-
kon, maradványokon és műemlékeken ha-
tározza meg a pannoniai római világot.


