608
Cs. és kir. szabadalmazott, a maga nemében egyetlen hatásu
patkány- és egérInószer. Egy bádog doboz ára 1 lt., 6
doboz 5 ft. o. é.

Hugmayer és lichailovits
„a

Prófétához"

czimzett már 21 év óta P e s t e n , a városház-téren fennállott, s a legjobb j
hírben levö

nunburgi vászon cs készfehérnemü üzletünket
1871. május l-töl a

szerviták-terére 2-ik szám alatt a fehérhajóval szemben tettük át.

Minélfogva bátorkodunk ujonnan és dúsan rendezett nagyrálasztéku raktárunkat a
lehető legjutányosabb árak mellett ajánlani.
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Löwinger A. és Társa

Váczi-utcza
9-ik szám.

papirkereskedése

PALÓCZ RÓBERT

Váczi-utcza
9-ik szám.

fehérnemü kereskedésében kapható nagy választékban:
Urak számára:

Pesten,

hatvani-utcza 6. sz.,
a „tanulóhoz"
ajánlja a következö alkalmi czikkeket:

Leve'Ipapirok.

100 db. névvel dombornyomat 60 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomatta]
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 letel és 100 boriték,mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr., S ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..
1 ft. 20 kr.
S9T" 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogaíó-jegyek
k la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényii papiron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettösfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb
O
IVafty választék mindenféle
üileti, jegyzék! és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb árakon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett tel.jesittetnek.
S V A lentit elősorolt mennyiségeken kivül —kevesebb nem rendelhető meg.
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Chillon ingek 2 ft. 50 kr., 2 ft. Gyapot nadrágok 2 ft. 50 kr. 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft. j 75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Szines ingek 2 ft., 2 ft. 25 kr.
Vadászmellények, flanell ingek,
Gyapot alsó ingek 2 ft., 2 ft.! harisnyák, gallérok és nyak25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr.j kötök.

Csecseinők számára:

Ingek 80 krtól, fökötöcskék 15 krtól, reklik 45 krtól, fáslik röfe
8 kr., szakálkák 30 kr., vánkos-héjak 1 ft. 60 krtól fölfelé.

Fiuk és leányok számára:

Ingek, alsó nadrágok és harisnyák.

Hölgyek szamara:
2 ft., 2 ft. 25 kr.,

Ca. és kir. szab. gyökeresen hatópoloska-iríósier,
butorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.
Fblülmulhatlan hatásu poloska-irtószesz, falazat számára. Festésnél, meszelésnél vagy falak mázolásánál a festékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elégséges egy középnagyságu szobára.
Specialitás, kitünően biztos és gyökeresen ható sváb-bogár
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomag ára lft. 5 0 kr.
Valódi persarovar- por,
a bolhák, moly ok, légy ek, hangyák 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 utánvét mellett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasitás
mellékelve van.
§&&* Nagybani árszabályok a t. cz.
gyógyszerész és kereskedő urak kivánatára dij- és bérmentesen megküldetnek.
$WT Alólirt gyár, kölcsönös megegyezés folytán, egyszersmind városi házak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá-j
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállalkozik.
1152 (10-24)
fiS&F" Azon hathatós eredmények kö-!
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalmazása által elérettek, csupán a következőket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügyminiszterium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok palotái stb. stb.
Számos megrendelést vár:

REI§§

Shirting ingek
vei 5 ft,, 6 ft., 7 ft, 8 ft, 10 ft.,
2 ft. 50 kr.
Rumburgi vászonból 2ft.50 kr., 14 ft.
2 ft. 75 kr, 3ft.,3ft.50 kr., 4 ft. Barchet alsó nadrágok 2 ft. 25 kr.,
Finom vászon ingek hímzéssel 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
5 ft., 5ft.50 kr., 6 ft, 6%ft.,7 ft. 3 ft. 50 kr.
Shirting alsó nadrágok 1 ft. 25 Corsettek zsinór és piké barkr.,1 ft. 50 kr., 2 ft., 2'/2 ft, 3 ft. chetböl 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr.,
Corsettek perkálból 2 ft, 2 ft. 3ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3'/, ft, Köténykék perkál, lüstre és se4 ft., 4'/a ft., hímzéssel és csipke- lyemből, reggeli felöltök, harisnyák, kamáslik, éji fökötök stb.
_^,_ Megrendelések gyorsan és kiváló figyelemmel teljesittetnek. Férfi ingeknél kéretik egy papirszeletre a nyakbőséget
feljegyezni.
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B..

magyar, kir. szab. vegyszerek gyára a
férgek gyökeres kiirtására

Pesten, három korona- utcza 9. sz.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.) megjelentekés minden hiteles könyvkereskedésben kapható:

ASBÓTH LAJOS

az 1848 40-ki magyarorsiági hadjáratból.
Második kiadás.
Két köt. (288; 159 1., 8-rét. (Füzve 3 ft.

A galandóczot (Bandwurm) meggyógyitja (levélileg is) dr. Bloch, Bécsben, PraHeckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje- terstrasse 42. szára alatt.
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lent és minden hiteles könyvkereskedésben
kapható:

PAPI TITKOK.

Közérdekü kep< s folyóirat.
9 füzet. Ára 3 forint.

Dicséretesen ismert szépitőviz,
ugynevezett:

HERCZEGNÖ-VIZ.
Bonnard Ágosttól Párisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arczszinét a legkésőbb korig fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredóktöl megóvja. Minthogy a herczegnó-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezesség nyujtható, bátran ajánltatik a szépnem számára.
„
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1 övegese ára 84 krajczár.*
A függvényeken levő bélyeg a viz valódiságát biztositja.

Főraktár Magyarországra nézve

a

*" Biztos nyeremény.

Csak l l ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül
egy darab részvényjegynek egy

1839. Rothschild féle sorsjegyre,
melylyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

E sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,
melyben

minden sorsjegy feltétlenül ki fog hozatni.

Politzer Zsigmond és társa

bankháza Pesten, ftirdő-utcza 1-sö sz. alatt.
S T Vidéki megrendelések azonnal foganatosít-

4

a „Minervá '-hoz

Tizennyolcadik évfolyam.

49-ik szám.

tatnak.

Pesten, váczi-utcza 21-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Ousztir. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).
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Pest, deczember 3-án 1871.
Elöfizetési feltételek: n Vasárnapi Ujsáic é» Politikai Újdonságok esvütt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Cttupán Vannrnapl Ujsáp: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpnn Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott pelit sor, vagy annak helye, e^yízeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hiv»talunk számára hirdetményeket elfogad Brrahpn: Opp.llk Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hanoenstcin és Voglrr, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Kármán

József.

(1770-1795.)

A mult század végéről, irodalmunk előkelőbb társaságok viszonyaival és hangujjászületési korszakából, idézünk föl ma jával Í9 megismerkedvén, magának barátoegy érdekes alakot olvasóink elébe, a korán kat s pártfogókat szerzett. A nagy és örök
elhunyt Kármán József alakját, ki alig ne- | emlékezetű 179°/t-diki országgyülés után
gyedszázadot élt, de azért felejthetetlenné j lejővén Pestre, itt ügyvédi pályára lépett
tette magát irodalmunk történetében, saját ugyan, de kenyérszakától fennmaradt mindolgozásaival is, de talán még inkább Fanni den óráját ismeretei gyarapításában s izlése
hagyományaival, melyeket — egy szerető mivelésében töltötte, mint azt hátrahagyott
és szenvedő női lélek kiömléseit —szintén j kivonatai, jegyzetei, s latin és német nyelven
ő bocsátott közre, s melyek kettejök nevét vázolt philosophiaidolgozatai tanusítják. íly
elválhatatlanul összeforrasztották, daczára lélek fölött, melyet a tudományok és nemannak, hogy az egyik oly rejtélyes és kér- zetének szeretete egyaránt lelkesített, nem
déses lény, kinek tulajdonkép
még létezése sincs minden kétely fölébe emelve, kiléte, neve
s testi alakja fölött pedig teljes
bizonytalanság köde borong.
Lehet, hogy Fanni csak egy
költöi teremtmény, Kármán
képzeletének teremtménye; lehet, hogy létezett, s vagy imádottja vagy kedvese volt Kármánnak; lehet, hogy a Fanni
hagyományai neve alatt fennmaradt levelek Kármán tollából eredtek, lehet, hogy Fanniéi
valóban s Kármánnak csak
simitó és rendező keze van
rajtok. De lett légyen akármikép , Kármánról nem szólhatunk s nem emlékezhetünk
Fanni nélkül. Mint Petrarka
és Laura, mint Abelárd és Heloiza, mint Göthe-Werther és
Lottchen, az ő neveik is össze
vannak forrva, s ölelkezve
mennek az örökké valóság
elébe.
Kármán József, unokája
Andrásnak, fia Józsefnek, a Ferencz királyunk által nemességreemelt dunántuli reform,
superintendensnek és losonczi
prédikátornak — kiknek neKÁRMÁN
JÓZSEF.
veit irodalom-történetünk a
hittani irók sorában őrzi —
Losonczon született 1770 körül, mert szü- vonulhatott el a hazánkat újjá szülő 1790letési éve nincs bizonyosságra hozva. Anyja diki korszak a nélkül, hogy öt alkotó munSzalai Klára volt. Alsóbb iskoláit Loson- kásságra is ne buzditsa az irodalom érdeczon végezvén, Pesten hallgatta a jogot s kében. Az irók az időben világos öntudat s
innen Bécsbe ment, hol az egyetemen bő- szilárd irány nélkül dolgoztak, szétszórt
vebb .képzettséget nyert, s a nagy világ és munkássággal inkább, mint központosítva;

az irodalom távol állt az élettől, a közönség
kicsiny; a nök vagy egészen idegenek vagy
legalább olvasni szokatlanok. Kármán felfogta korát s annak szükségeit, és e szükségnek akart áldozni teljes erejével és 1794ben meginditotta, egy barátjával Pajor tanárral, mint szerkesztő-társsal, az „Uránia"
czimü bölcsészeti, társadalmi és szépirodalmi folyóiratot. A nagy gonddal s akkoriban kivált páratlan izléssel és itélettel irt s
szerkesztett munka azonban csak a harmadik kötetig folyt; tovább vinni, a pártolás
hiánya mellett nem engedé
egy életemésztö betegség, mely
Kármánt, a fiatal, deli és szép
férfit, Pest Alcibiádját, idő
előtt elhervasztván, 1795-ben
szülőihez vonulni kényszerité,
kiknek ápoló karjai közt nem
sokára elhunyt.
Iratai közül összegyűjtve
csak azokat birja irodalmunk,
melyek az „Uraniá"- ban jelentek meg, s melyeket nagy érdemü tudósunk Toldy Ferencz,
a Kisfaludy-társaság által kiadott „Nemzeti köny vtár"-ban
a „Fanni hagyományaiéval
együtt közrebocsátott, előszavul tevén hozzájok Kármán
életét, melynek adatait mi is
használjuk. Ez ifjúkori müvek
tudományos főt, helyes gondolkodót, az életben és az
emberi szivben olvasni tudót,
készülő ügyes jellemfestőt, az
erkölcsi érdekek meleg szószólóját, s korát megelőzőleg,
izlés emberét mutatják föl
benne. Nyelve oly csinos, erőteljes, jellemzetes és világos,
hogy Toldy nem kételkedik őt,
Kazinczy mellett, ama korszak
legnevezetesebb prózairól talentumának nevezni.
Fanni hagyományait, egy levelekben irt regény-alaku történetet, szintén
az „Uraniá"-ban adtaKármán, de ugy, mintha
az „beküldve" lett volna e folyóiratba. A
hagyományok előtt rövid életrajz áll, melyről szintén nem lehet tudni, mi a valo, mi a
költött benne. Ugy látszik, s miért ne hin-
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nök valónak, hogy Fanni egy nemes ház
gyermeke, Kármán kedvese volt, s mert
szülői gátolták szerelmét, ennek kora áldozata lett. Szebb emléket kedvesének a szeretett férfi nem állithatott, mint e töredékek kiadását s az elejökbe függesztett rövid
életrajzot. Ha az egész csak regény s Kármán képzeletének müve, ugy ö legjelesb
próza-költőink, legkitünőbb indulat - festőink közé tartozik. Ha alapja való, mit
hangjának s az egésznek belsö valósága
tanusitni látszik, ugy Fanni a legszebb
irónöi alakok egyike a világirodalomban.
Igy is, ugy is a mü irodalmunké s Toldy,
mikor uj kiadása által félszázadi feledékéböl kivonta, s irodalmunk egyik örök díszét
az ujabb olvasó közönséggel megismertette,
azon jó szolgálatok egyikét tette irodalmunknak, melyhez hasonlót ö — s mindenek felett ö — annyit tett. Most ez a kiadás is végkép elfogyott; óhajtanunk kell,
hogy a hiány mielőbb egy uj kiadás által
pótoltassák s Kármán és Fannija hagyományai ismét közkézen forogjanak.
—á-r—

Ihi cs il hangok.
— Okt. 81. —

Hull a könyü bánatos szemembül;
Bérczen, völgyben oly szomoru csend ül —
Hiába, hiába!
Zagyva, mikor látom ujra partid?
Hol pitypnlatty, gerle-bugás hallik
Füzesid aljába'.
Itt ringatott ifjúságom álma;
Ö bár csalódtam : tőlem messze szállá
Almaim tündére;
Nem érzem ugy szörnyü veszteségem,
Fű, fa, virág vigaszt ada nékem ,
Kínomat megértve.
Megismert az erdei mndárka,
Tudta: szivem elhagyatott, árva;
Enyhitő dalt zengett.
Furulyaszó, pásztortüzek fénye
Virasztottak csillagtalan éjbe;
Avval, a ki szenvedt.
Oh! ezek a kinos boldog órák
Rám a jövő rémképeit szórják;
Mi történik vélem? —
Ne zúgjatok sárga őszi lombok!
Valahogy csak én is elbolyongok,
S a végczélt elérem.
Búcsúzni jösz te is őszi napfény?
Mig a bérezek árnyai alatt én
Szellemeket látok . . .
Tik vagytok mind, kikről énekeltem,
Kiket állit ábrándozó lelkem,
Fényes tündér-lányok!
Ott ül a köd fent a hegynek ormán,
Mellette a bagoly röpkéd lomhán,
Sir a Csörgő völgye —

Hamar volt, hogy ti is megtudtátok:
Hogy engem is megfogott az átok,
Hogy meg vagyok törve.
Ne hívjatok hóvállu tündérek!
Ti hozzátok el már ugy sem érek —
Csuk szivem reped meg;
Boldog volnék, közöttetek járván
Ha meghaltam volna csókok árján —
Mért nem öltetek meg?
Vagy talán ti kisérni akartok?
Ne hagyjátok a ligetet, partot;
Ki vigyázna rájok?
Csillag és hold itt minek ragyogna?
Fű, fa, virág kihalna mind, hogyha
Ti eltávoznátok!
Pásztói.

A

•

sírásé.

(Rajz a stíriai nlpcletből.)

Az Alpok csöndes magas völgyeiben
vannak községek, melyek oly kicsinyek és
oly egészségesek, hogy a sirásó éhen halna
el azokban. Az ilyen helységekben több
nyire nincs is sirásó. Hanem azért az emberek tudnak segiteni magukon. Természetesen a halált nem rázhatják le nyakukról
végképen, hanem a mikor ily eset áll elö,
egy \)á,r paraszt fiut fölszólitnak, hogy a
temetöben sirt ássanak.
Pedig hát oly különös, mikor ilyen husz
éves ifju tele életkedvvel és önbizalommal
egyszerre csak egy-egy elkorhadt koporsót
lát maga elött. Ha csak alig is megérinti
ásójával a deszkákat, azonnal összeomlanak,
s ott fekszik egy emberi csontváz rongyokban , halotti díszében. Sokáig bámulja
mereven: mi az ott az ö ifju, üde szemei
elött?
Azután elfordul töle; hideg borzongás
remegteti meg — de a csontokat mégis ki
kell onnan szedni; a sirnak hat lábnyi
mélynek kell lenni, mert az uj vendég ugy
kivánja — és az egyik kiszorítja helyéből a
másikat — alant épen ugy, mint fönt.
De a hol a község oly nagy, hogy például egy orvos megélhet benne, ott egy
rendes sirásó is könnyen eltengődhetik.
S valóban,pompás egy mestersége van!
Van „házacskája" és „kertje", s adót
még sem fizet; akkor kap kenyeret, ha mások éhen pusztulnak el, és az, a min dolgozik, annál nagyobb lesz, minél több földet
vesz el belőle.
Természetesen! A „temető-háztól" és a
„temető-kerttől" az állam nem kiván adót;
s mikor valaki éhen hal, a sirásó mindjárt
foglalkozást és igy kenyeret kap és a sir
annál nagyobb, minél több földet vesz ki
belőle.
Ez alkalommal a sírásóval akarunk
foglalkozni, pedig nem igen szereti, ha élők
tesznek nála látogatást.
Ösz utója van; talán épen halottak napja.
A kis temető a falu mellett fekszik, egy
dombocska árnyas, erdős lejtőjén. Szürke,
mohos deszkakerítés veszi körül, mint a
káposztás kertet, s ott belül barna s vörös
fa- és bádog-keresztek állanak. Sok már félig
meghajlott vagy félre dölts korhadttá és rozsdássá lett, mint azok amott alant, melyeket
majdnem egészen belepett a hervadt, sárga
fü. Egy száraz falevél, melyet rég elkapott a forgószél, zörögve repül a föld szinen tova s ugrál és tánczol, mint egykor a
szép május napjaiban — pedig most már
halott. . .
A temető közepén magas kereszt látható, vörös bádogfödéllel; a fölfeszitett Jézusnak mellén a nyári meleg nap tátongó
repedést vágott, és ez igen jól van igy, véli
a vén szenteskedő Lóri asszony, mert igy
a purgatoriumban sinlődö szegény lelkekért az imádság biztosabban eljuthat szivéig!
E kereszttől nem nagy távolságra egy
nyitott sir tátong. A sirásó régóta készen
van vele, és igazán oly hivogatólag tekint
felénk, de tudja isten, az emberek ott a faluban oly szenvedélyesen ragaszkodnak
ezekhez a fagyos őszi napsugarakhoz és
hideg téli ködhöz, hogy tölök bizony akár
gomba teremjen ott alant a nyilt és otthoniasan homályos gödörben. A gyerekeknek
a sir nagyon is nagy, az öreg pedig ugy vélekedik, hogy neki meg igen mély lenne,
és az ifju legény? — az meg lót-fut szerteszélyel s még csak eszeágában sincs, hogy
ama nyitott sirra gondoljon.
A temetőkert szélén a falu irányában a
sirásó kis köházacskája áll, — ablakaiból
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virágcserepek mosolyganak felénk — ott
benn a tavasz virul s talán még egy fiatal
embersziv is mellé?
Az ám; az öreg sírásónak van ugyan
egy kis leánykája, de az egészen kiütött a
családból, mert a halottakról mit sem akar
tudni és mindig csak az élőkkel bíbelődik.
Meg is mondta már egyszer az apja neki:
„Gyermek, te sok bánatot és bíijt okozasz
nekem; no meglásd csak, valamikor még
odáig találsz jutni, hogy beállit hozzánk
egy olyan eleven és magával visz!"
Az öreg testestöl-lelkestöl a hallottaké
volt. „Hja!" — mondogatja többször —
„az ilyen magunk fajta emberek csak ö
utánok élhetnek!" Pedig vannak ám neki
még másféle jövedelem-forrásai is; néhanéha csontokkal is kereskedik, melyeknek
csodaszerü tulajdonságaik vannak; továbbá
koporsószegekkel is „gsehaftel", melyek az
avatottak szemében megbecsülhetetlen értékkel birnak; azonkivül nyáron át gyógyfüveket gyujt, és beteg lovak számára italokat készit.
Ruhája nem különbözteti meg öt a
többi falusiaktól; vasárnapokon, mikor a
község a templom előtt együtt van, föl sem
ismernök a többi között, ha valamelyik
zugban egyedül nem állana és azt nem találgatná, hogy vajjon melyik fog leghamarabb az általa rég elkészített sirba feküdni?
A jámbor férfiut félreismerik és kerülik
az egész községben; csak egyetlen egy barátja van, és ez az egyházfi, az ekklézsia
mindenese, ki a templom falain a szentek
orra elött a gyertyát meggyujtogatja, a
csöngetyüs kéregető-perselyt gondozza és
a harangozást végzi.
A mellett a sirásó a szellemekkel czimborái. Nem is emlitve azokat, melyeket olykor-olykor az ekklézsia korcsmájában lát,
és a melyek néha igen veszélyesekké válnak
rá nézve: bizonyos éjeken gonosz látományai vannak. A kötelek, melyeken a koporsókat a sirba eresztik, hálószobájában függenek. Mikor aztán a községben valaki
meghal, a kötelek a falon rángatózni kezdenek és ugy össze-vissza tekerőznek, hogy
nem ritkán a földre hullanak; mikor
ilyesmi történik, a sirásó nem is várakozik
a halotti jelentésre, hanem azonnal elkezdi a
sirt ásni. Az ilyen rémjelenet kivált régebben — a mint mondják —' igen gyakran
előfordult; de mióta olyan sok csalhatatlan
szert találtak föl a patkányok ellen — az
összefüggéssel mai napig sincsenek tisztában — tudja isten, a kötelek igen nyugodtan viselik magukat.
Mikor egy haláleset adja elö magát, a
sirásónak a sirgödor elkészítésén kivül még
sok más teendője is van. Legelsőben is házról-házra jár, és igy szól: „Minekutána pediglen, azaz: hogy hát voitaképen csak
azért volnék itten, hogy a holnapi szent napon N... .et eldugjuk, és ennek okáért kérlek benneteket, Krisztus urunk szerelmére, hogy jöjjetek el a templomba és a
temetőbe, a hol is egy-egy viaszgyertyát
nyomok a markotokba, melyet gyújtsatok
meg örök világosságul és az elköltözöttnek
adassék meg az örök nyugalom!"
A temetés napján ö gondoskodik a koporsó alábocsátásáról. Ezután letérdepel a
nagy kereszt elött, s hangosan és hathatósan
imádkozik a szegény elköltözött, lélek örök
nyugalmáért. Imádkozás közben oda-oda
sug egyik-másik szomszédjának: „Gazdag
volt-e az istenben boldogult?" S ha e kérdésre igenlő feleletet kapott, még nagyobb
buzgósággal kezd imádkozni, ugy. hogy
utoljára majd elreked belé.
Ekkor aztán hozzá mennek a megboldogult rokonai és utódai, s megköszönik

des élet nyugalmában aluszik; de, ha az emberi faj

szépen a buzgó imádságot s fölszólítják a
egy részét, a föld kerekségének bármelyik részéA fiu és leány testvér.
sírásót, hogy nézzen el velök nehány perczre
benvalami váratlan szerencsétlenség sujtja, szivünk
(Janet Páltól)
isszeszorul, s e fájdalmas érzés, a szerencsétleneka korcsmába.
kel
való összeköttetésünknek a bizonysága. Ez
(Tartalom: A testvéri szeretet meghatározása; a
Erre a sirásó tél-tul, ímmel-ámmal a sirt
természetes barátság. — A barátság jellemei: nyugalom, oly annyira igaz, hogy még azokkal is együtt
betakarja és azután siet maga. is a korcs- szabatosság, egyenlőség. Ugyanazok a jellemvonások, csak szenvedünk, kiknek pusztulását kivánni hazaszemába. Ott mindegyre ,,ő neki szállnak" a hogy a testvéri szeretetben magasabb fokozatúak. — A retetünk kényszerit. Ne higyjék, hogy egymással
pohárköszöntésekkel, s ö természetesen va- testvéri bizodalom. — A testvérek művelődése egymás ál- szembe állitva, e két érzemény egymást szükséA nővérek. — A fiu és leány testvérek közötti barátság
lamennyinek „áll elébe". A tornál ö az első tal.
taglalása. — A kor-különbségről. — Az idősebb testvér gesképen elfojtja. Nem; mert ugyanazok az embeés a legélczesebb! egy darabig csak sirásó jogáról. — A testvéri szeretet kötelességeiről. — Egy lap rek, a kik a csata kegyetlen kényszerűségében
egymást könyör nélkül ölik, a szünidőben s a
marad, de utoljára ledobja nimbuszát, maga a Silvio Pellico munkájából.)
küzdelem után, egymásnak kezet adnak, halottHa
a
testvéri
szeretetet
akarnám
meghatáis közönséges emberré sülyed alá, söt a legjaikat
kicserélik és sebesültjeiket kölcsönösen
többször itt sem áll meg, hanem sülyed rozni, azt mondanám, hogy ez érzés természetes
ápolják.
tovább, tovább, mig végre aztán egészen az barátság. A barátság jellemét ismerve, a testvéri
Ezek azok az érzelmek, melyeknek az emberi
szeretet elemeinek is birtokában vagyunk: azonasztal alá kerül.
ban beszéljünk előbb egész átulánosságban a bu- lélekben bizonyos ea szükséges támpontjuk van, s
Ámbár hogy a sirásó mestersége igen rátságról. Tárgyunktól ezért nem térünk el: mert még sincsenek egy bizonyos személyhoz kötve,
nyugalmas, néha mégis elég sok kellemet- a barátság a családnak egy igen fontos külső hanem átalánosságban mindenkihez.
A barátságnak ellenben mindig bizonyos
lenséggel jár. Hja, de mikor az embereknek eleme, s a nevelésben nagy szerepet jáfszik.
A barátság nyugodalmas érzelem, legalább tárgya van, melyet a többiek fölött kitüntet. A
semmit se lehet inyökre csinálni, még matöbbi érzelmeinkhez képest; ámbár egészen nyu- barátság taglalásában az egyik f'ővonást, az egyengát a sirgödört sem!
érzés nem létezik. Minden érzelem t'öl- lőséget , óhajtom még megjelölni, melyet már
Mert hát ezt mindig a nagy kereszt kö- godalmas
indulás, mely a léleknek bizonyos izgatottságot Aristoteles — a ki a régi kor legnagyobb erkölcszelében szeretnék, hogy az imádságokat, ad. Tehát a barátságnak is épen ugy meg vannak tanitója volt — megjegyzett. A ki azt mondja:
melyeket annak lábainál a halottakért el nyughatatlanságai, unalmai, csalódásai, sérelmei, barátok, — ezzel azt is mondja, hogy egyenlők;
szoktak mondani, mindjárt az elsö kézből hátrányai és ingadozásai, mint a többi érzelnaok- legyen a külső különbség bármilyen, két barát
kaphassák; egy másik meg ez vagy ama nek; de leszámitva azokat az esélyeket, melyek közt a barátság ugyanazokat a jogokat és kötelességeket föltételezi. A ki többet kiván, mint a
rokona vagy ismerőse mellett óhajtana pi- megzavarhatják — a barátság nyugalmat ad.
Az igazi barátságnak alig van arra szüksége, monnyit ad, az ur; a ki többet ad, mint a menyhenni, hogy majd a feltámadás napján ne
arról biztositgassák egymást, hogy gondol- nyit kap — az szolga. A barátság lényege az,
kelljen sokáig keresgélniük egymást. A hogy
nak egymásra; az ilyszerü gondoskodás csak a ba- hogy követelés nélkül adjon: de ez csak olyan
harmadik meg olyan helyre vágyik, a hova rátság kezdetén vagy ingadozásában szükséges. föltételek alatt lőhet igaz, ha mindenik ugyanazt
senkit se fognak többé temetni; öt ne háA barátság, az apai és anyai érzelemnél is az elvet követi, s ebbon is egyenlőség van köborgassák a sirjában senki fiáért!
nyugodtabb; mórt a szülői szeretet oly nagy fele- zöttök. A barátság főlényegét ez átalános ogyen;toszi, mely más érzeményekben nem található
„Furcsa is az!" —mondá egyszer a vén lősséggel jár, hogy még a legboldogabb állapotá- lőség
fel. Épen ellenkezőleg az apai és fiui szeretetben
ban
is
mindig
nyughatatlan
és
aggodó
érzelem.
A
csizmadia, — „befektetnek ma valakit s
nyugodalmasabb, mert a képzelődés- az érzelem súlypontja az egyenlőség hiányában
örök nyugodalmat kivánnak neki, s aztán szerelemnél
nek kevesebb része van benne, s az érzekiségnek nyugszik; az apai szeretet a felsőbbségon, a fiui
két-három év mulva ismét megsajnálják épen semmi; még a vallásos érzelemnél is nyu- szeretet a függésen.
töle a helyet, fölássák, s kiszedik onnan godtabb, mely az igaz, hogy nagyobb reménységeHa néha azt mondják, hogy a fiunak az apa a
szöröstöl-böröstől és csontjait szerteszór- ket, de nagyobb félelmeket is ad. Ugyan ezért, a legjobb barátja, ez erős kifejezés, melylyel azt
ják, az egyiket ide, a másikat meg amoda, barátság egyik jellege a béke, mely boldogságunk- akarják jelezni, hogy az apa oly annyira szereti
mig végre a csontesztergályos vagy phos- nak nagy tényezője, hogy ha — a mint mondánk fiát, hogy felsőbbségét is elfelejti, csakhogy fiához
közeledhessék s barátilag bánhassák vele: az apa
phorkészitő kezére kerül. — No ez aztán — a nyugalom a boldogság egyik alkatrésze.
barátsága leereszkedés és nagylelküség.
*A
barátság
meghatározott
érzés:
ezzel
azt
szép komédia! Mikor az utolsó Ítéletnapján akarom mondani, hogy határozott tárgya van.
Milőn azt mondják, hogy az apa remélheti,
a Mihály angyal trombitája megszólal, hogy: Szeretünk valakit — ugy, a milyen — jó tulaj- hogy a későbbi korban fiában barátjára talál,
Álló mars! Keljetek föl! s aztán kezeim donai és fogyatkozásaival együtt, sőt néha épen ez ismét erŐ3 kifejezés, melylyel azt akarják
szopókák valamely csibukszár végén, lábaim gyarlóságaiért. De nem vagyunk minden érzel- mondani, hogy midőn a fiu az apai gyámság alól
merő gyufafejek, a koponyámat pedig vala- meinkkel igy. Vannak igen nagy, tiszta, nemer kiszabadul, s kora előnyeit ő is élvezi, mig apja
a gyermekkor gyengeségeibe vissza
melyik fiatal diák használja ki tudja miféle érzelmeink, melyeknek nincsen határozott jellege lassanként
száll, — a fiu, tiszteletteljes szeretetben tartozik
hanem
csak
bizonytalan
elvont
tárgyak,
melyek
városban szivar hamutartónak! Hol szedjük
sem a képzelődés, sem az érzékek, sőt még a tiszta apjának azt visszaadnis a mit többé engedelmesezeket mind össze, a nélkül, hogy innen- ész zsákmányául sem esnek.
ségben nem tartozik.
onnan valamit el ne csípjünk? No már egy
E jellemzések a testvéri szeretetben mind taPéldául, az igaz, hogy a szép iránti érzelilyen föltámadás igazán mesterség lesz ám! münknek valódi tárgya van, de lelkűnknek semmi lálkoznak, azzal a különbséggel, hogy a barátságot
Tessék, a kinek tetszik, én fekve maradok!" határozott formát nem nyujt egész addig, mig rendszerint választják, de a testvérek között már
A pap meghallotta ezt a vén csizmadiá- valamelyik tárgyban nem valósul. Mihelyt a széj a természet oltja beléjök.
Ugy látszik, mint ha a természet a barátságtól és illetlen beszédeért ki akarta tiltani a birtokában levő tárgy megjelon,lelküuk fölismer ban előforduló
csalódásokat s félreértéseket előre
s
képzelődésünk
rögtön
hozzá
csatlakozik;
de
e;
templomból, de a többiek azt mondották:
csak egy múlékony kielégítés; a szép iránti érze látta volna, s egy oly csalhatatlan barátságról
„De hiszen, akárki mit beszél, akkurátusán lem sokkal nagyobb s minden lehetőségre kitér akart bennünket biztositani, hol az ösztön, a vérugy lesz az, a hogy a vén csizmadia mon- jod, s ha a vallásos érzelenimel össze nem zavarják kötelék és a megszokás határozzák meg a rokondotta, mert mikor az embert ott a sirban ugy a határozatlan érzelmek körében marad. — Á szenvet, és a mely a szeszély, unalom és az esélyek
fölverik álmából és aztán sehogy sem tud hazaszeretet is épen ilyca természetü érzelem; mi által nem szakadhat azét.
Ez átalános különbségből némi sajátságos küeligazodni a dologgal, tudom istenem, lesz iránt nyilvánul?
lönbségek
folynak. Igy például, a testvéri szeretet
Egy
olyan
föld
iránt,
melyet
képzeletünk
ott akkora czivakodás és veszekedés, hogy
sokkal nyugodalmasabb, meghatározottabb s kedegy
tekintéssel
nöm
tud
fölfogni,
és
a
mely
föld
na! . . . De hogy is ne, mikor még keresni
vezőbb érzemény az egyenlőségre nézve, mint a
se indulhat el az ember fia, ha se szeme, se mozgékony és önkényes határok közé van zárva. rendes barátság.
Hát még mi iránt nyilvánul?
lába nem lesz!"
A testvérek közötti viszony természetes, és
A nyelv iránt, mely megszámlálhatatlan sokA pap nem tudott hova lenni mérgében, féle kiejtésekre változik, s a helyhez képest a már ennélfogva is határozott érzelem: a testvér
ugy haragudott az istenkáromlókra, de mit hangejtés változata szerint jellegeztetik. Hát még mindig testvér, de a barátok közötti viszony határozatlan; az emberi összeköttetéseknek ezer fokocsinált volna velök? Ha mindnyáját kiker- miben? — Egy névben.
zata
van, a azt meghatározni, hogy a barátság
A nélkül, hogy számot adnánk magunknak
geti a templomból, bizonyosan csak ö ma
hol
kozdŐdik
— teljes lehetetlen.
róla, hogy miért, mind azokat, kik e nevet viselik,
radt volna egyedül.
A testvéri érzelemnek bizonyos nyugpontja
e földet lakják és o nyelvet beszélik, — szeretjük;
A sirásó szintén külön szeretne pihenni, történelmük minden más történelmeknél jobban van, de a barátság csak önmagán s a rokonszenv
mert utoljára ő is, a ki másoknak ássa a érdekel, jövőjök saját jövőnkkel összevegyül; s véletlenségein nyugszik. A testvéri szeretet mindig
sirt, oda fog egykor jutni; nyughelyét leg- még abban az esetben is, ha nem érint egyenesen tudja, hogy hol van; de a barátság soha sem tudja
— egész addig, mig egy különös körülmény —
jobban szeretné a kerítésnél vagy szorosan bennünket, reménységüket és bánatukat oszt- vagy
valami határozott tett nem merül föl, moly
juk:
igy
például
osztjuk,
az
ellenséges
földön
levő
házikója fala mellett, mert hisz' nekie kelsereg szenvedéseit, midőn a fáradság, betegség és a barátok közötti köteléket megszentesiti.
lend elöször fölkelnie, majd a mikor a világ tűz kegyetlen megtízedolésének ki vannak tétetve.
tüzben^ lángban fog állani s ö fogja megPedig, hihetőleg sem rokonaink, sem barámutatni az angyaloknak, a kik hozzá hir- taink nincsenek közöttük, az áldozatok tömegéből
nökökül és vezetőkül jőnek, hogy ki hol legfölebb egy-egy ismerős név merül fel; a töb- köttetések ünnepélyes kötelezettségéből ered, az
egyéniségek méltánylására levén hagyatva, mindig
fekszik. Ekkor aztán összegyülekeznek mind- bit a dicsőség körzi, vagy a feledés nyeli el.
az egyszerü ismeretség ea a tökéletos bensőség
Ime
egy
határozott
tárgy
nélküli
meghatányájan és Magyarországon meg Szerbián
között lebeg.
rozhatatlan
érzelem.
De
van
még
önnél
egy
sokkeresztül Törökországba mennek
a JoA testvéri szeretet határozott jelleme, mely a
kal nagyobb: az, mely az embert ország-, nemzet-,
saphat völgyébe.
nyelv-, vallás- és idő-különbség nélkül az ember- barátságénál sokkal nagyobb, a testvéri barátsáRosegger után

Sámi

Lajos.

hez köti; ez, még az előbb emlitett érzelemnél is got biztosabb, erŐ3ebb és nyugodtabbá teszi. Misokkal határozatlanabb, azonban épen olyan valódi, után a barátság fokozatát soha 3em lehet eléggé
mint az első : ezoa érzelmünk a megszokott ren- meghatározni, ugyan ezért sohasem lehetünk bi-
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zonyosak, hogy milyon arányban számíthatunk
reá; mindig fenmarad valami kis kétely, s ennok
következtében — bizonyos nyugtalanság.
A testvéri szeretet mindig tudja, hogy a kölcsönösségre számithat. Tagadhatatlan, hogy lehetnek olyan rosz testvérek is, a kik a jó barátokkal
nem érnek fel; de elvileg a természet-szülte érzelmeken nyugvó testvéri szeretet — csendesebb s
Kevesebb nyugtalanságot ad — mint a barátság.
Ha a kor különbségét levonjuk,ugy találjuk,
hopv a testvéri szeretetben több egyenlőség van,
mint a rendes barátságban. Mert a testvérek
egyenlő állapotban születnek. De a gyermekkorban
kötött barátságok igen gyakran az egyenlőség
során kivül esnek; kétségtelen, hogy ez egy nagy
jó — mert ámbár igaz, hogy a társadalmi rend, az
állapotok különféleségén nyugszik, de mégis jó és
szükséges, hogy e másodrendü és mesterkélt különbségek, azon érzelem által, mely a természetes
n-stvériességet helyreállítja, legalább egy időre
kárpótoltassanak, s majd nem elmosódjanak.
Az állapotok különbsége a barátságot mindig
gyengiti vagy nehezebbé teszi. E nehézség a testvérek között nöm létezik, ugyanazon viszonyok
között születve, ugyanazon nélkülözéseknek kitéve,
vagy ugyanazon előnyöket élvezve, az egymás
iránti természetes érzelemben semmi akadálylyal

jó érzelmekkel és jó gondolatokkal telve van,
de a kik az álszégyen, tartózkodás, bátortalanság
miatt nehezen tudják magukat kibeszélni; ez a
lélek igen boszantó állapota. A hallgatagság és
magába zárkózottság megszokása elvégre is keserüséget és embergyülölotet szül; a meglevő, de
kifejlődetlen jó magvak mogromlanak, s lassanként
a jó természetet is megrontják. Midőn a szülők
gyermekeikbon ilyen természetet fedeznek fel, hol
nem tudják eltalálni, hogy mitől féljenek, vagy
mit reményijének, gyakran fájdalmasan sóhajtanak. íly bajnál egy jó barát vagy testvér bizalma
a legjobb orvosság.
A gyermekkor fecsogései között, a játék szabadságában, vagy a serdülő ifjaknál — a kölcsönös
izgatottságban, az ilyen természetek megnyílnak
és tuláradn ik; a serdülő kor ömlengéseinél semmi
sem lehet egészségesebb; azon jó érzelmek, melyeknek nem szégyenlenek kifejezést adni, a közlés által még jobbak lesznek: mórt már csupán a
kifejezés erejénél fogva erősbülnek. A szó kötelez, s egy jó mondat olyan mint egy jelige, mely
iránt különös tekintettel tartoznak lenni, és életünket is önkényt neki szenteljük. A lélek élénk
megelégedést és nagy benső örömet érez, midőn elég
bátorsága volt azon nevetséges álszégyent legyőzni,
moly egy jó gondolat kifejezését nehézzé teszi.

Az Alkazár előrésze Szevillában.

sem találkoznak. — Az igaz, hogy az élet viszontagságai ez eredeti egyenlőséget gyakran elrontják; de a redő megkészült, és a szokások megalakultak. Az egymástól elválasztás és az érdekek
különbsége folytán ez érzelem meghűlhet; de az
emlékezet, az első szokások s a vérkötolékek erejáre támaszkodva, mikor szükség van reá s az
alkalom kivánja, a testvéri szeretet mindig föltalálható.
A testvéri szeretet tehát minden barátság
között a legerősebb, s ha azok iránt is az egész
életen keresztül hű ragaszkodással viseltetünk,
kikkel gyermekkorunkban a játékot és tanulmányainkat megosztottuk, mennyivel több barátsággal tartozunk azok iránt, a kik születésök előtt
velünk egy sziv aLtt laktak, s egy vérrel táplálkoztak?
A bizalom a tökéletes egyenlőségből születik.
Különböző körü egyének között nem lehet teljes
bizalom; sem az apa és fiu között, sőt még a leány
és anya között sem.
A határtalan bizalomnak a gyermeki szeretettel egyesült tisztelet is meggátolója. A sziv
megnyitására a barátság, de különösen a testvéri
szeretet sokkal kedvezőbben hatnak.
A bizalom és a sziv őszintesége a lélekre a
legjobb befolyást gyakorolnak. Vannak oly szomoru és zárkózott természetek, a kiknek bolsejok

Az ilkazár Szevillában.
Az Alkazár Szevillában a granadai Alhambra
után Spanyolország legnagyobbszerü maur épitészeti emléke. Gyönyörü kort veszi körül,
melyet teljes joggal nevezhetünk földi paradicsomnak.
Szevilla az Almoravida szultánok alatt, a
Xll-ik században állotta fölvirágzás tetőpontján.
Az Alkazárt valószinüleg már a Xl-ik században
kezdették épiteni. Az arab épitész toledói volt,
de müvéből mi sem jutott a mai korra, mert a
mostani épület a XlII-ik század elejéről valo. A
styl egészen maur, de később újítások is történtek
rajta. A fő bemenet felett nagy góth betükkel
van felirva, hogy az igen nemes és igen hatalmas
Don Pedro, isten kegyelméből Kastilia királya
„ez Alkazárt é3 o homlokzatokat" 1402-ben
épitteté.
Az arabok az Alkazárt „Al Ka3ar''-nak, Gaesar palotájának nevezték, mert a római hadvezér
neve egy jelentésű előttök a hatalommal és méltósággal. Ezt csak azért jegyeztük mög itt, mert
Spanyolország majd minden kitünőbb városában
találkozunk e névvel, a hol C3ak az arabok állandóbb tanyát üthettek; igy legalább azt is tudjuk,
hogy e szép arab szó mit jelent. Hanem az emlitett

(média naranja) alakja van. Czedrusfából és vörös
fenyőből van, s épen maradt meg napjainkig.
Ezt is granadai arab művészek készitettek, s
a kék, veros és aranyszinek még most is teljes
fenyőkben ragyognak. Hanem a hatást nöm kis
mértékben zavarják a spanyol királyok groteszk alakjai, melyek a kupola alatt vannak elhelyezve.
Az Alkazár kertjei tropikus tájakra emlékeztetnek. Ott a pizángfa (banán) is pompás érett
gyümölcsöket terem, melyeket eddig a királynőnek küldöttek Madridba. A narancs- és gránátalmafák óriási növéssel birnak, s némelyike hihetőleg még a kegyetlen Péter korából való. Nehány kéjlak V. Károly idejéből gazdag lombozatu czitromfáktól van beárnyalva. A folyosókat
kemény szines téglákkal rakták ki; ezek mindenfélo alakokat ábrázolnak. A kövekben számtalan
apró lyuk látható, melyekből, mihelyt egy csapot
megcsavarunk, finom permete száll fel. Az ilyen
hydraulikus tréfákat az arabok nagyon szerették ;

a legnagyobb .örömet, átvenni fájdalmának felét,
megtanulni az ő szivével érezni, agyával gondolkozni, ho/,zá nőni lelkünkkel, s aztán egyszerre
elszakadni örökre, a viszontlátás reménye nélkül:
bizony kimondhatatlan fájdalom az, gyászfátyolt
borit a megsebesült szivre és könyüt facsar ki a
szemből.
Jelen képünk ogy jeles festő műve s egy temetést ábrázol. A magános kis svájczi lak szomoru
fenyves vadon közepében, vad, érzéketlen szirtek
között emelkedik. Az élet egyetlen oáza a halál
mezején. Tél van. A természet is a halál leplét
vonta magára. És a kis magános laknak halottja
van. A családfő ott nyugszik a koporsóban, föltéve egy egyszerü paraszt szánra, mely elszállítsa,
mert a temető, ki tudja mily messze van. Az özvegyon maradt anya sirva borul a koporsóra,
mig a nagy-apa loroskad a hóba s kalapját szeme
elé tartda, miután imájkozni látszik. Az árván
maradt gyermekek bámulva néznek a megdöbbentő
•'elenetre, ők még nem tudják fölfogni annak szö-

a magát tájékozni kivánó eltéved a különböző
útmutatók között. Inkább nem kérdi meg egyiket
sem. Azután meg ehhez a dologhoz minden ember
is ért, vagy lagalább követeli magának, hogy ő
ért hozzá ; s daczára a temérdek bukásnak, nyomoruságnak, bűnhödésnek, melylyel e pontra vonatkozólag az életben mindennap találkozunk,
azért nem adja fel egyik szüle sem a hitet, hogy ő
jól akarta nevelni gyermekeit, de a körülmények
ellene munkáltak. Természetes; e hitben van
minden mentsége, s ha ezt elveszitek tőle, minden
kárhoztatás ő rá hull vissz,i. Pedig mi nem fcudunk rá esetet, hogy a hol az életben roszszá, s
e miatt szerencsétlenné lett gyermekkel találkoztunk ; s a hol a szülők panaszát hallottuk fióknak
egy vagy más rosz tulajdona ellen: e rosz tulajdon,
vagy az egész elbukás okát, forrását visszafelé nyomozva föl nem találtuk volna a családóletben, a
szülők példájában, magukviseletében, gyermekeikkel való bánásuk módszerében. Nem; a tövisről
nem szednok szőlőt; sem a bojtorjányról figét. Az

Az Alkazár kertje Szevillában.

Az ifju ember ne féljen tehát jó érzelmeinek
titkát testvérével közölni, az ifju kor erényei, a
szemérem, szerénység és munka iránt, ne tartózkodjék némileg kötelezettséget vállalni; sőt kevésbbé jó és kevésbbé tiszta érzelmeit se rostelje
elmondani. Egy rosz érzelem a gondolat belsejében,
mintegy árnyékban érlelve; gyökeret ver, megerősödik, megbarátkozik önmagával és elvégre ártatlan és természetesnek látszik; gyakran természetté
válik és szenvedélylyé s betegséggé fajul. De bizalmasan föltárva,kételkedni kezd önmagában; az,
a mi szégyenítő benne, a képzelődés kedvező előzékenysége által elmosódott, de még a legengedékenyebb barátság jelenlétében is érezhető lesz; ha
ez érzelmeiket szavakba öntik, kártékonyságuk
megszünik. Azt mondják, hogy Goethét „Werther '
czimü munkája megirása előtt, az öngyilkosság
mániája szállotta meg; megírta Werthert, és kigyógyult belőle. De az nem adatott mindenkinek,
hogy egy rosz gondolattól menekülésért egy könyvet Írhasson.
Az ifjuság tulságos bizalmának, mely jót
roszat egyaránt mond, — meg van a maga jó oldala is, kivált ha nem élnek vele vissza, s e bizalom nem sülyed a bün kérkedő — hiu dicsekvésébe
s főképen ha a romlottság térítőjévé nöm szegődik.
(Vége követk.)
Sámi Lászlóné.

felirat azt is állitja, hogy a palota jó nagy részét a
kegyetlen Péter király épitteté. O Granada arabjaival jó egyetértésben élt, s a keresztyén fejedelem tőlök mohammedán művészeket és munkásokat kapott. V-ik Károly a palotához görög-román
stylü építményeket ragasztott, melyeknek nehézkessége kiáltó ellentétet képoz a moriszkó építészet
kellemes könnyedségével. Éhez járult, hogy a
finom gipsz arabeszkek nagyobb részint eltüntek
a vastag vakolatréteg alatt. Mert az utóbbi századok spanyol keresztyénéi nagyon kevésre becsülték a mór építészetet; sőt a góth építészetre
sem sokat adtak. Az inquiziczió korszakának jobban tetszett a fagyos, unalmas „jezsuita styl", mely
akkor az egész spanyol Amerikában eltérj edett.
A Patio de las JDoncellas, egy nagy udvartér

az épület belsejében, imposant látványt nyujt.
A palota e részét napjainkban Montpensier herczeg a régi stylben egészen helyreállította, s
ugyanaz történt az épület főtermeivel is. A „fiatal
leányok" (Doncellas) udvarát azért nevezik igy,
mivel egy régi szájhagyomány szerint, akkortájban a szevillai király egyik hűbéres fejseimétől
minden évben száz gyönyörü leányt kapott hűbérdijul.
Az Alkazárnak is, mint az Alhambrának, van
egy nagy terme, a melyet „követek termé"-nek
neveznek. Egyik kupolájának egy fél narancs

AZ utolsó ut. — (Nordenberg festménye után.)

a kövek alá rézcsöveket raktak, s a forró levegőt moru jelentőségét. A ház tornáczában a résztvevő
azok üditő vizével hűsítették meg, már a mennyire szomszéd — ki tudja, hány mértföldről jött ide —
végzi a lelkész kötelességét a halott fölött, mert
lehetséges volt.
pap itt nem kapható. Elmond egy imát a kapcsos
könyvből, a körülálló szomszédok áment mondanak rá, az imádkozó szolga fólteszi kalapját, rácsap
Az u t o l s ó ut.
a lovára s azzal az elhunytat elszállítja a messze
Nem tudhatni, mi helyesebb : sírni-e, ha egy nyugalom helyére, kinek helye üresen marad a
«mber elhal, vagy örülni? A régi Hellasznak volt házban és szerettei szivében.
egy városa, a hoi vig zeneszóval, tánczczal, mulatsággal kisérték az olszenderültet örök nyugalomra, örülvén, hogy a siralom-völgyéből elmeA gyermek-nevelés.
nekült; 3 gyászt öltöttek és hamut hintettek fejükre,
ha egy világpolgár született, elgondolva: mennyit
(„Nyugot-Európa és hazánk" czimü röpiratból).
kell majd ennek szenvedni?
Ez a czim rendesen elég szokott lenni arra,
Sok tekintetben igazuk volt. Do e nézet csak
hogy
azt a fejezetet senki se olvassa el. Minek is?
az ember természeti érzelmeinek elnyomásával
Erröl
a dologról már oly mérhetlen sokat irt.k,
juthatott érvényre. Együtt tölteni valakivel a
gyermekkor boldog éveit, együtt játszani le az a józan, okos , hasznavehető bölcseségtől kezdve
ártatlan gyermekjátékokat, vele együtt nőni.örülni fel egész a képtelen badarságig, hogy a czég a
szenvedni, megosztani vele a legkisebb falatot és nagy közönség előtt lassanként elveszte hitelét, s

elsö formát a gyermeki lélek a szülői háznál kapja
mög, s e formák a legerősebbek. A gyermekeik
ellen panaszkodó szülőket szánni lehet; velök rokonszenvezni igen, de őket menteni igen ritkán.
Az erkölcsi világrendben rettenetes igazság van;
s valamely törvény megsértéséért sokszor igen elrejtett alakot vesz fel, de mindig ott van a bünhödés, legyetek felőle biztosságban.
Utoljára is a gyermok- nevelés kérdésével
tényleg minden szüle foglalkozik- Foglalkozik még
az is, a ki teljesen elhanyagolja, vagy másokra
bizza gyermekei nevelését; a foglalkozás alakja
az, hogy azt elhanyagolja. Mert a viszony már
egyszer a gyermek és szülő közt megvan, s azt
ignorálni lehetetlen; töltsük be kötelességünket,
vagy hanyagoljuk el azt, az mindegy a viszony
létezésére nézve; a dolog azért megmarad, csuk az
eredmény lesz különböző a mi különböző eljárásunk szerint. S nem mondjuk, hogy igen sok szüle,
minden elméleti ismeret nélkül, igen jóra való
módon ne nevelné gyermekét; vannak szülék , a
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kiknek kitünő józan eszük van, s e józan észt
tudják a legnehezebb ponton, a gyermeknevelés
terén is alkalmazni; lehot nokik ig'n jeles megfigyelő tehetségök s a mások példájából s a gyakorlati élet szükségeiből következtetéseket vonnak, melyeket otthon igyekeznek keresztül vinni;
igen sok esetbon saját életükből meritettek oly
elveket, melyek épen azért sokkal erősebben a
lélekbo tapadtak, mint minden egyéb tanulmány
és olvasás, s ez elvek szerint igyekeznek képezni
gyermekeiket is.
Sőt a nevelés csodatevő erejében som hiszünk, s nem mondjuk, hogy az mindent tehot. Meggyőződésünk szerint az ember minden lelki és
testi tulajdonaival együtt születik a világra; készen van; a mi lényegét illeti, ahoz a rá váró élet
nem adhat semmit, sem abból el nem vehet. De a
formát, amelyben a lényeg nyilatkozik, egészen a
nevelés és az életviszonyok adják meg. S e forma
a társadalmi életben igen sok, csaknem minden.
Ezért mondja a lntin közmondás is, sok igazsággal:
forma dat esse rei. Az ember, a mai társadalmi
viszonyok között, alig ér rá arra, hogy egész
életén keresztül egy-két embert lényegében megismerjen. A legtöbbnél környezetünkben mogelégazünk a formával, mert mélyebb vizsgálódásra
sem időnk sem kedvünk nincs. Az embernek nem
csak társas lényi mivoltában, hanem gyakorlati
hasznavehetőségében is a legtöbbször csak a formát
nézzük , s a szerint alkalmazzuk vagy vetjük el.
S igy a forma kérdése határoz sokszor egész életünk szerencséje fölött. S utoljára is a forma
kérdése nem egészen külső dolog; ez visszahat a
lényegre, valamint amaz előmozditja egyik vagy
másik formának könnyebb kifejlését; a kettő egymással szoros kapcsolatban van. Do egy bizonyos,
hogy a formát képezni lehet, s hogy e képzés a
legerősebben és hatásosabban a családi nevelés
által történik. Ez nézetünk a gyermek-nevelésről
s annak fontosságáról.
Ebből a szempontból indulva ki, egy nagy,
mélyreható nyavalyát látunk egész társadalmunkon áthúzódni a gyermeknevelés terén: az élkényeztetést. Ez az a pont, a melyikben a különböző osztályok nem különböznek egymástól. A legnagyobb
isten-csapás, a mi rajtunk lehet, s melynek ilyen
nemü elterjedése, mint a hogy most el van terjedve, csak a legutóbbi évtizedek gyümölcse.
Ez a legnagyobb szülői bűn, a legátalánosabb emberi gyarlóságból eredve, s a melynek
büntetése a legiszonyúbb és legbiztosabb. Legyen

azokat képtelen beváltani: ezek -átalánosságban érkezniök. Nálunk a szülők egészen az iskolára
az elkényeztetés eredményei a női léleknél. Epén bizzák a nevelést! oda vetik neki a megposhaszalkalmas eredmények arra, hogy az igy nevelt tott és elrontott anyagot, hogy gyúrjon belőle
leányt férjével elégedetlenné tegyék, vagy még embert, s a tanitó a nevelt gyermekek helyett
kölcsönös szerelem esetén is, mind a kettőnek egy kap olyan lényeket, kik a rendnek, becsületnek,
csomó gyötrelmet szert zzenek — a moly ellen még értelmességnek, figyelemnek C3ak elemeivel sem
csak orvosság sincs, — s hogy a nehezebb és vég- birnak; kikben először olyan tulajdonokat kell
zetesebb körülmények közt a leányt ép oly két- kifejtenie, a melyeknek már lelki tulajdonná
ségbeesett, vagy meggondolatlan lépésre ragadják, kellett volna gyökeredzniök a gyermekben a csamely azután elég, hogy egész élete boldogsága ládi nevelés által, s kik annyival roszabbak a
fölött határozzon. S e betegség ellen küzdeni an- vadonban nőtt gytrmeknél, hogy őket először
nál nehezebb, mert az erény szinét viseli magán. vissza kell nevelni az állat-embori tulajdonokhoz,
A síüle, ki gyermekét kényezteti, azt hiteti el azon hibákból, melyeket a szülői háznál felszedmagá\ al és másokkal is, hogy ő szoreti gyermekét, tek, és csak azután adni nevelésüknek határozott
talán jobban mint mások, s vétek-e vajjon, szeretni ? képző iránvt.
Soha szebb szinü hazugságba nem bujt emberi
Különösen két dologra nem szoktatjuk a
gyarlóság. Nem igaz, hogy a kényeztető szüle gyermeket otthon, a melyek alapját képezik az
gyermekét szereti; önmagát szereti és senki mást; embtr minden erényének, s egyetlen, de biztos
saját kedvtelését űzi gyermekében, saját kényel- föltételei boldogulásának; a melyekre nem lehet
méért nem tagad meg tőle semmit. Ki gyermekét elég korán szoktatni a gyermeket, s a melyeket
tudja szeretni nem ezen állati érzelommel, hanem csak szoktatás által szerezhet meg; o két dolog:
értelmével is; tudja szeretni azt annak jövendőjé- hogy a munkát megbecsülje, szóval dolgozni tanulben, s ezért a jövendőért kész és bátor pillanatnyi jon, és hogy az önmegtagadást megszokja. E két
szenvedést szerezni magánakis gyermekének is: dologban van az embernek összes erénye, a mit
az szereti igazán gyermekét.
egész életén át kifejthet: dolgozni mentül többet,
S e kényeztetést a szülőktől átvette a társa- és áldozatokat hozni, Önmegtagadást gyakorolni
dalom is, 8 bizonyos fokig bele vitte az életbe. másokért, a hol arra szükség van. Mindkettő
Nincs olyan gyarlóság, léhaság, alacsonyság, bűn, olyan tulajdon, a mely senkivel vele nöm születik;
a mit a fiatal ombernok — a mig az önálló polgár ellenkezőleg: az ember természeténél fogva henem lesz, s az önállóság követeléseivel nem áll elő verni és élvezni szerető, a önző alegleplezetlenebb
— meg ne bocsátanánk. Ez a név, hogy ,,fiatal alakban. Mindkettőnek teljes értékére az élet taember", elég csaknem mindennek mentségére. nitja meg az embert, de a mindkettőre való szokMintha a fiatalság duzzadó ertjének okvetlenül tatásnak kezdődnie kell ott, a hol a szoktatás kezdurvaságban, betyárkodásban, hányavetiségben, dődhetik. Már a gyermek tanulja meg, hogy
üres fejü léháskodásban kellene nyilatkoznia, s dolgozni, e földön mindenkinek legnagyobb és
mintha az önbecsülés és mások megbecsülése, az legelső kötelessége; s szokjék hozzá, hogy az élélet komolyságára való gondolás, a törekvésnek és vezetről, s egy vagy más kedvelt dologról való
munkának magasra becsülése, a gyöngédség, er- lemondás olyan szükségesség, a mi, ha a legfőbb
kölcsi nemesség olyan tulajdonok volnának, a erény nem volna is, az élet törvényeinél fogva
melyeket elég jókor sürgetni és fejlesztoni hiába- kikerülhetlen.
valóság és fölösleges. De mindez a nagy elnézés a
Apának és anyának lenni nagy boldogság, de
fiatalság gyarlóságai iránt, csak eredménye az egyszersmind nagy felelősséggel jár; egy nemzealapnak, az otthoni nyomorékká nevelésnek; s dék sorsa jó formán a családi tűzhely körül dönminthogy az olyan átalános, azért találnak a kö- tetik el. Jó ha a szülők mentői jobban érzik e
vetkezmények is oly könnyü átalános elfogadásra. felelősséget; gyermekeik boldogsága és áldása,
S nem mondhatni, hogy fiatalságunk nem él az nyomorusága és átka iránt nem lőhetnek közöengedelemmel. Egy igen kis töredéket leszámítva, nyösek. Kornélia nem ok nélkül nevozé gyermea mely dolgozik részint szükségből, részint lelkü- keit legszebb ékességeinek. Az a szüle, ki egy
letének komolyabb voltánál fogva, a roppant ma- jóravaló embert adott a nemzetnek, betölté legjoritással meg lehetnek az apák elégedve, s bizto- szebb és legszentebb feladatát, s méltó az állam
sak lehetnek róla, hogy az ő fiatalkori „bolond- hálájára.
meggyőződve a szüle, hogy biztosaiban és rend- ságaikat" mind utánok fogják csinálni, azon válszeresebben nem teheti boldogtalanná gyermekét tozatossággal és gazdagsággal, a melyet az azóta
A könyvkötésről.
az életben, mintha elkényezteti. A sok gyámoltalan többoldalúvá lett és szélosebb alapot nyert czivilizáczió
megkövetel.
Léhább,
üresebb
és
szegévagy szerencsétlenné lett fiatal nő, kik csak sirnak
Kevés • dologgal foglalkoznak annyit, és oly
és panaszkodnak, a a sok elbukott szánandó ifju nyebb törekvésü fiatalságot nem igen lehet látni, átalánosan az emberek, mint a könyvökkel. Az olember mind önnek a bünnek áldozatai. Természe- mint a mienk. Akár a kávéházi biliárd-asztalnál, vasás, tanulás nemcsak egyenértékű, de ma már
tes, Otthon a szülői háznál hozzá szoktatták a akár egyetemi választásaiknál, akár a tanterem- több a mindennapi kenyérnél, s különös, hogy
gyermeket ahhoz, hogy minden kivánságát betöl- ben, akár otthon Íróasztaluknál nézzük meg őket, mégis épen ezekről, előállítási és fontartási módtötték, hogy a család csupán az ő kedvéért és böl- | mindenütt az a könnyü, felszínes, szájaskodó le- jokról lehet minél kevesebbet olvasni. Ezekkel is
dogságáért van,s lassanként kifejték benne annak dérség, mely csak a hangból keresi a nagyot, s a ugy vagyunk, mint p. o. az evőeszközökkel. Minérzését, hogy e világ ő érte létezik. Érzékenységét, zajütésben és botrányban különösen gyönyörkö- dennap használjuk, de épen e megszokott mindena környezető fölötti urkodást, mindennek könnyen dik, és sehol az a valódiság és mélység után tö- napiság miatt nem is gondolunk arra, hogy minők
elnyernetési vágyát erősen kifejték benne, nem rekvő komolyság, mely érzi, hogy egy egész élet voltak régen, s hogy váljon a mai kor gyermeke
gondoskodva az ezoket ellonsulyozó tulajdonok komoly feladatiínak megoldásával van szemben, s nagyobb kényelmet talál-e használatuknál, mint
fejlesztéséről. S az igy, csupa könnyü fegyverzet- hogy ogy egész ember-kor ügyeinek vezesse ő rá a régiek? De a legközelebb eső tárgyakkal rendetel, az életnek sulyos harczába belépő ifju, a midőn néz. Nagynak, erősnek érzi mindenik magát, do sen is igy vagyunk. Megszokjuk s nem sokat gonaz idegen, ismeretlen világban tapasztalja, hogy csak a várakozásban és reményekben; a sült ga- dolkodunk felettök.
rajta kivül más lények is vannak, vágyakkal, tö- lambot senki sem tudja olyan jó képpel várni s
Mi most a könyvkötésről akarunk szólani. Oly
rekvésekkol, követeiésokkei, mint az övé; hogy e j benyelni, hajon, mint a mi ifjuságunk; de arra,
dolog, a mit kevés ember méltat figyelmére, noha
hogy
erejét
a
munkában
és
tettben
próbálja
meg,
küzdő világban nem az otthoni kegyelt többé, hamint mesterség egyike a legnélkülözhetetloriét>nem egyszerü küzdő, mint a többiek, a ki annyit nöm elég komoly és nöm elég férfias. Egy kitünő
beknek,
maga a díszmunka pedig sokszor valóban
ér, a mennyi erőt és nemességet e küzdelembon állásu egyén, ki egy köztanintézetnok is kormányműremek.
zója,
a
a
mellett
az
ország
különböző
részeivel
ki tud fejteni; hogy a vágyak czélpontjához nöm
Nem Í3 hinnök, hogy az ember még kicsisékönnyen, játszva, hanem nehéz munka és küzdelem folytonos közigazgatási érintkezésben van, s ismeri
gekbon
is mennyire önző. Rányomja még az apró
után lehet eljutni; hogy az életben nem adnak j a fiatalságot a vele való elég gyakori érintkezésdolgokra
is saját korának, éwjénok bélyegét. Igy
ből
—
mondá
nem
rég
meglehetös
keserüséggel,
semmit ingyen, s még egy szives szót is előbb ugy '
kell kiérdemelni; s hogy e sürgő küzdelemben az hogy arra, miszerint nemzetünk jóravaló, mivolt van ez a könyvkötésnél is. Századonként ki lehet
ember érzékenységét nem igen veszik figyelembe, nemzetté lehessen, először ki köll pusztulniuk az mutatni fejlődését, hanyatlását; az izlés nemesülazt igen gyakran megsértik, s hogy egészben az j öregeknek, azután ki a most növokvő nemzedék- tét vagy sülyedését, és podig olyannyira, hogy
inkább hátrány, mint előny: a rendkivüli változás | nok is, mert ezek már inficziálva vannak apjok gyakorlott ember az első pillanatra határozottan
miatt elkábult ifju hirtelen olveszti fejét, s mint- bünei által, s csak az azután felsarjadó generá- megmondja, hogy oz vagy amaz munka melyik
hogy nem volt soha az igazi ellentállással való cziótól lehet jót reméleni. Félünk, hogy e keserü században köttetett be, sőt még azt is, hogy német,
küzdelemhoz szoktatva, a gyávaság, tehetetlenség vádban nagyon is sok igazság van, és hogy az apák franczia, angol vagy magyar földön működött-e
büne alig büntettethetnék meg gyorsabban és mestere. Pedig természetes dolog, hogy ha nőm
nyilvánosabban, mint a hogy az napjainkban tör- volna rányomva az idö és nemzetiség jelvénye: a
felismerés nem volna lehetséges.
ténik.
képzett
De térjünk részletekre. Mi nem beszélhetünk
gyengesége megmarad egész életén keresztül, és
Az embernek emberré való nevelésébon a — saját tapasztalataink után — korábbi kötéseksokszor a bukást ismételteti vele kétszer, három- családnak és iskolának kezet kell fogniok egymás- ről, mint a XV-ik századbeliekről; azonban ezekszor, vagy annyiszor, mig utoljára is végzetének sal; tulajdonkép a nevelés fontosabb, alakító ré- ről csak bámulattal szólhatunk. Azt a masszív,
lesz áldozatává. S az elkényeztetett loány-gyer- szének a családban kell megtörténnie, és a szülők tömör munkát ma már hiába vámok, a mit az emlimek ép oly biztosan megfizet e kényeztetésért saját elmulasztott kötelességét sem égi, sem földi hata- tett század minden kötésénél láthatunk. Ujjnyi
boldogságával, és igen gyakran legközelebbi kör- lom nem hozhatja helyre, s a felelősséget azért vastag erős tölgyfa-lap bőrrel bevonva, szilárd
nyezete boldogságával. Erős érzékenység, az ön- viselniök kell. Az iskola csak tovább folytatója rézkapocs vagy láncz első — nyitott — oldalán,
uralom teljes hiánya, a vágyak, ábrándok és kö- és szélesitője a családi nevelésnek, s oda már bi- s a tábla közepén és sarkain tömör rézpánczél,
vetelések olyan foku mognövekedése, hogy az élet zonyos értelembon nevelve kell a gyermekeknek napjainkban már nincs divatban, de akkor minden

örvendett és ez a baba. Évenként — a mint föl"könyv ily costumeben jelent mög. A minő volt
A játékszerek Francziaországban. számították — több mint félmillió dollár értékü
maga az ember és kor, olyan volt még imakönyve
Közeledvén a karácsonyi és ujévi ünnepek, a babát készitenek Francziaországban. Ezeknek a
Í3: erős, tömör, pánczélozott. S ez könyveknél,
legnagyobb része természetcsen külföldre vándomelyek hosszu fenmaradásra vannak szánva, nem mikor minden jó gyermek'meg szokta kapni a rol, mert a franczia bubák a kis hölgyocskék szeis lehet másként. A mai könyvkötők azonban nem miga ,,krÍ3ztkindli"-jét, időszerünek látjuk ne- mében épen oly fashionable-k, épen oly múlhatatigy vélekednek; nekik elég, ha rövid ideig mog- hány sorban elmondani, hogy mily nagy szerepet
lan divatkellékek, mint a franczia kalapok, ruhák
áíianak ;i levelek egymás mellett s azzal lerázták játszanak, s játszódtak régen is, a gyermekjátékmagukról a gondot, de a régiek gyakorlatibb em- szerek tulajdonképeni hazájokban, Francziaor- stb. a nagyoknál.
Lehetséges, hogy eredetileg fából vagy vasberek \oltaks számítottak az utódokra is. Igaz, szágban. E3 ez nem is csoda, m >.rt még eddigelő
hogy az ő papírjuk erősebb volt, mint a mienk, a franczia ipar látta el az ilyen csecsebecsékkel tag papirból készitve, mind e játékalakok idegen
országokból kerültek be Francziaországba, és
mely szétmállanék oly erős kötés alatt, de maga a az egész világot.
másutt majdnem oly ügyesen meg tudnák csinálni,
Véletlenül
egy
Francziaországban
megjelent
papir jósága is mutatja praktikus gondolkodásukat.
1500 után a XVI-ik században már nem volt könyv jutott kezeink közé, mely részletes kimu- de annyi tagadhatatlan, hogy igazán divatossá,
oly szilárd a kötés. Vékonyabb fát vettek, de csak- tatásokat közöl ama tömérdek összegekről, melyek igazán udvarképessé csak akkor lesznek, ha előbb
nem minden tábla pergamennel vagy sertésbőrrel ott évenként játékszerekért kiadatnak. De még e egy franczia divatmüvésznő kezei közül egészen
volt boritva, a mi elég védelem volt a tartósságra. kimutatásoknál is érdekesebb az a történeti át- átváltoztatva kerülnek elő. E nagy előszeretet a
Ez időben egyébiránt inkább a külcsín lépett elő- nézet, melyet az emlitett könyv azon játékszerek- franczia játék-babák iránt igen régi keletü, mert
térbe, s ezért vették emez utóbb emiitettet figye- ről állitott össze, melyek Francziaországban a már 1391-ben egy bábuért, melyet az angol kilembe, miután e sertésbőr-táblák szebbnél szebb különböző korszakok alatt kedveltek voltak. Ne- rályné számára hozattak, a királyi háztartásról
nyomásokkal, egész bibliai történetekkel voltak hány adatot ez átnézetből már csak azért is átve- vezetett számadásokban jókora összeg szerepel;
eíboritva, s most csak csodálkozunk azon, hogy a szünk, hogy bebizonyítsuk általok e német pél- 1486-ban egy spanyol királyné s 1571-ben egy
famotszésnek olyannyira korlátolt korában miként dabeszéd helyességét: „Ein tiefer Sinn liegt oft bajor herczegnő szintén hasonló ajándékot kapott.
tudtak oly szép lenyomatokat ugy szólva elővará- im kind'schen Spiel." („A gyermekjátékokban
zsolni S hogy nemcsak mi vélekedünk így : ennek olykor-olykor mély értolem rejlik.") E nehány
bizonysága az, hogy közelebbről többrendbeli adat is ugyancsak szembetünőleg bizonyít a melErdőégések Amerikában.
franczia diszkötést láttunk épen azon ódon min- lott, hogy a gyermekek játéka mindig az illető
tára, a melyről — mint a XVI-ik század termé- kor nézeteinek és erkölcseinek volt hű képet muA chicagói borzasztó tűzvész óta rendes rokeiről — most szólottunk.
tató tüköré.
vatokat vezetnek a külföldi lapok ama roppant
I I I . Henrik alatt, mikor még a Bertalan éj | mér vii égésekről, melyek az észak-amerikai EgyeA következő XVII-dik század e részben már
hanyatlott. A képes hártyafedél ugyan még előjön iszonyatainak utóemléke remegteté az országot, ' sült Államok némely tartományaiban, főleg Wisgyakorta, de már nem oly izléssel, mint előbb. A mikor a pártok még fegyverről kezökben állottak con8Ín államtól észak-keletre, a rengeteg erdőket
mily mérvbon a nyomtatás hanyatlott, olyanban szemben egymással, puskák és kardok valának a a közéjök épitett városokkal, falvakkal és farmerszállott alább a kötés is, mely aztán a mult szá- gyermekek legkedveltebb játékszerei. Azok ma- lakokkal együtt folytonosan pusztítják. A ,,Tizadban, s a jelennek elején nagyon is véghanyat- radtak akkor is, a mikor VI. Henriknek a születés mes"-nak nincs oly száma mostanában, mely a
lásnak indult. A mult században — nem értve itt jogánál fogva neki jutott uralmat fegyverrel kel- tűznek eme rémitő dulásáról és rombolásáról terkülönös, tán épen alkalmi diszkötéseket — e mes- lett kivivniíi, és csak miután a főváros kitárta jedelmes közleményeket no hozna. A következő
terség visszaesést mutat. Azt hinné az ember, hogy kapuit s békésebb kor állt be, csak akkor enged- szomoru adatokat mi is az emlitett lap eredeti
a műveltség torjedésével épen ennek közvetítői: a tek tért a harczias játékszerek még a gyermekek tudósításaiból állítottuk össze.
könyvek körül tapasztalható a legnagyobb haladás, kezeiben is a labdáknak a más szelidebb játéÉszak-Amerika középvidékének államai, főpedig megforditva áll a dolog egészen századunk koknak.
leg
Wisconsintól
észak-kelő1 re, néhány hét óta
elsö negyedéig, mert mind a papírgyártás, mind a
XIV. és XV. Lajos uralkodása alatt, mikor oly irtóztató tűzveszélyek színhelyei, a miiyeket
könyvnyomtatás, mind a kötés századonként silá az udvar tánczolt, ünnepélyeket és szini előadásonyult, s ma például cgak ritka díszmunkáknál kat rendezett, főleg a tánczoló alakok mulattatták ott ember emlékezet óta még sohasem láttak. Ez
láthatunk oly korrekt és tiszta nyomást, minő a a gyermek-világot is cs a gyermekek elragadta- év augusztusában a szárazság oly nagy volt, hogy
XV-dik században rendes volt. Hisz p. o. ott van tása és örömo annál magasabb fokra hágott, mi- a'forrásokat, patakokat és folyókat kiszárította, és
a görzi papírgyár, mely a lehető legfinomabb pa- nél pompásabb és az akkori divatnak megfelelőbb magát a földet is oly nagy mélységre perzselé el,
pirt bocsátja áruba, de ezt nem nyugot, hanem ruházatban produkálták magukat e czifra mo^gó hogy a talaj rögtön meggyűlt, ha tüzet fogott.
. Törökország és Ázsia veszi meg; ott van az El- alakok. A XVIII-ik századnak csillogó és Fr m- Nem ritkán lehetett látni, hogy óriási fák dőltek
zevir-féle XVI. é"s XVII-dik századi betü és cziaországot majdnem a legmélyebb erkölcsi rom- el, melyeknek gyökerei a szó szoros értőimében
nyomtatás, melyet Európa müvelt államai nap- lottság- örvényébe sülyesztett korszaka vége felé meg voltak szenesedvo. A Grande-Ilavine (nagy
jainkban támasztottak ujra fel. Nem haladtunk járt s XVI. Lajosnak és Antoinette-nek lakolnia hegyszakadás) Chicago mellett s még hat vagy
tehát e részben, sőt most megyünk vissza két szá- kellett mindazokért, a miket őseik vetkeztek; a hét más kerület ma már nem egyéb irtóztató tűzzaddal — tanulni. A mi pedig czikkünk tárgyát, Bastille a népdüh áldozatává lett, s miként a nök helynél, melyen az egykori őserdőknek és helya könyvkötést illeti: igaz, hogy ebben az angol ez időtájban a gyülölt fogdából valo kődarabokat ségeknek csak parazsai pislognak még.
A gabnatárak, tartalmukkal együtt, a szénaés franczia ipar most kiváló csint és szépizlést hordoztak karpereczeikben és nyakékeik ín, meboglyák,
törökbuza-górék stb. elégtek, semmivé
produkál, de még egyik sem haladta tul a régieket, lyekre gyémántból e szó volt kirakva: Liberté, s
sőt ha a tartósságot figyelembe veszszük, messze e szót smaragdból készült babérkoszorú vette kö- lettek. Hiába igyekeztek megmenteni a roppant
fonyvesekben fölállított számtalan fürészmalmoelmarad azok műveitől.
rül: ugy a gyermekeknek is a hírhedett fogház kat; elpusztultak azok is.
Lahet, hogy e hanyatlás oka épen a nagy igé- apró alakjait adták oda játékszerül, kik aztán
Kavanneo kerületben a tűz 80 lakházat pusznyekben rejlik, mely kizárja a rendkivül hosszas azokat — már a hogy egyéniségök vagy szeszé- titott el, melyeknek lakói csakis ugy kerülhették
ly
ök
hozta
magával,
—
vagy
a
régi
régime
pélmunkát, de az is lehet, hogy ma már kevésbbé
ki a biztos halált, hogy a Michigan tó partjára
becsüljük a könyvet, miután könnyebben hozzá fé- dájára szerencsétlen áldozatokkal népesítek meg, menekültek. A Zöld-öböltől (Green-Bay) és Róka
kezhetünk, mint hajdan. Pedig a ki egy kevéssé vagy pedig az akkori gondolkozásmód szabad- folyótól (Fox-River) balra, a lángok Memoneebajlódott könyvtárakkal, vagy könyvészettel, az ságérzületének hódolva, szerterombolták. A for- től Ochoosk-ig, tehát mintegy 120 angol mfdnyi
igazat ad a részbon, hogy e fitymálása a kiadvá- radalom csakhamar tovább ment a Bastille szét- hosszúságra terjeszkedtek ki s az égő terület átlanyoknak idővel sok bajt fog okozni, daczára annak, rombolásáhál s nemcsak egy börtönt, hanem egy gos szélessége meghaladá a 30 mérföldet.
hogy a kiadás napjainkban már könnyü munka. egész k«rmányformát is egyenlővé tett a földMilwaukee körül atüzvész több mint 3 négyS a könyvek megtartásának legelső biztositéka a del s azok, a kik a halálosan beteg Francziaorszög
mfldnyi területen dühöngött. Száz meg száz
szilárd kötés, s mégis erre forditunk legkevesebb szág orvosainak nevezték magukat, iszonyu érvágások által akarták őt meggyógyítani; az ország család menekült el a vész helyéről, oda voszitvo
gondot.
mindenét; több ezer holdnyi fenyőerdő lett a tüz
Do elég volt a'könyvkötésről ennyi. Az min- minden városában fölálliták a nyaktilót. Ekkor a martalékává. A medvék s más vadállatok, az égő
denesetre tény, hogy most nem állitanak elő ipa- gyermekek szintén a guillotine-okkal játszódtak; erdőkből kimenekülve százával barangolnak minrosaink oly munkákat, mint régen, s ezt nem a ré- — játszódtak egészen addig, a mig Robespierre, den irányban. Mindennemü élelmi szerek, ugy az
giség iránti elfogultságig menő előszeretet, ha- iszonyu működésének maga is áldozatul esvén, a emberek mint az állatok számára valók, megsemnem a tapasztalat mondatja velünk. Korunk sok rémuralomnak vége szakadt és a borzasztó esz- misültek s az éhség kikerülhetetlenül meg fogja
tekintetben a felületesség kora. Tudományban, s közt végre a harczosok fegyverzetével cserélték látogatni a télen eme különben is eléggé megláaz ipar számtalan ágában nagyon kevesen működ- fől, mert Francziaország a direktórium, a konzul- togatott vidékeket. Hasonlóképen áll a dolog
nek a tartósságra való komoly számítással, hanem ság és a császárság alatt majdnem az egész Európa Minnesota tartomány erdőségeibon a rétségeiben
inkább csak külsőségből. Elmondhatjuk, hogy mi ollen fegyverben állott. Ez időtől fogva egészen is, Breckenbridgo-től egészen Bigwood-ig. Nekorunkig nem fordulhatott elő jelentékenyebb esea pillanat emberei vagyunk.
hány nap alatt a tüz 200 mfldnyi terüioten söpört
Ezzel nem azt mondom, hogy a gőzerő, vil- mény, sem a politika, sem az ipar mezején, mely végig. A Szent-Pál és csöndes-tengeri vaspályák
lanytávirda, léghajózás s a tudománynak rendki- a gyermekek játékszereiben viszhangra ne talált mentében fölállított raktárak szintén elpusztultak,
V
" i w u , l V m á n y í l n e m teszi milliószorta kedve- volna. A gyermekek épen ugy, mint a szülőik és s egy vonat, mely a tüzen át akart hatolni, majdzőbbé helyzetünket, hanem mondom igenis azt, idősb testvéreik, -~ csakhogy játékaikban, — nem oda veszett, s utasai alig menekültek meg »
?P, í ? a . a z e9V^ek működése messze áll a régióké- meghódították Algiert, harczoltak a juliusi forra- megfuladástól. A kocsik megteltek izzó hamuval
tól, kik jutalom reménye nélkül harczoltak meg dalom barrikádjain, leverték a köztársaságot, s égő fadarabokkal.
kemény tusájokat az előítéletek fekete serege ellen, mogtotték I I I . Napoleoni császárnak, megostroPeshtego-ban alig maradt nehány ember, kik
mint Kepler Galilei stb., mig ma ily embert keveset molták Szobasztopolt, vitézkedtek Mexikóban,
találunk. Jelenleg az átalános munkásság irányadó távirati sürgönyöket küldöztek szét, gőzhajókat a halottak fölkeresésével és eltakarításával vanannyiban, hogy a nemzetek egésze működik váll- bocsátottak vizre, Nadárral együtt léghajón az nak elfoglalva. A tűz okt. 8-án este kezdődött és
vetve, mi a munkafelosztás korszakában nem is égbe szálltak , utóbb szidták a poroszokat, néme- oly sajátságos zaj előzte meg, » mely nagyon
teket, majd a párisi gyermekek Thiers papát, hasonlított a tenger távolról hallatszó zugásához.
lehet másként, de épen e miatt sok dologban
Csakhamar m"teorokhoz hasonló tűzgolyók hulla versaillesiak a Commune-t stb.
mely egyes emberek kitartó munkáját igényeli
Hanem egy játékszer — és ez szintén igen tak le a falu különböző pontjain, lángba boritva
hátrább is vagyunk a mult embereinél.
jellemző vonás — Francziaországban, a divatok mindent, a mihez hozzá értek. E látványra pán<
Eötvös Lajos.
hazájában, mindig a legnagyobb kitüntetésnek rettegés fogta el a falu egész lakosságát. Mindenki
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azon igyekezett, hogy legbecsesebb holmiját megmenthesse, do a láthatáron hirtelen valami vakitó
fény jelent meg délnyugoti irányban; az égboltozat egyszerre fölvillant és a szerencsétlen falut
minden oldalról iszonyu lánghullámok özönlék
körül, elhamvasztva mindent és megfojtva mindazokat, kikn k nem volt elég idejök a közeli folyóba menekülni.
Ez izzó tűzhely közepette, melyet a vihar
heve folytonosan élesztett, villanyszikrákat lehetett megkülönböztetni, melyek milliónként löveltek föl a föWböl, hogy az átalános tűztengerben
elenyészezenek.
Peshtego több mint 2000 főnyi lakosságának
majdnem két harmada veszett ol ez iszonyu éj
alatt. Az életben maradottak csupán abboli óvatosságuk nak köszönhetek megmenekülésüket, hogy
egész éjjel a mocsárban vagy a folyóban maradtak,
az idestova uszó romokba kapaszkodva s még ugy
is mindegyre a viz alá kellett bukniok, ha megperzsi'l'Mni nem akartak.
A hamu közül oddigelő 400 halottat vontak
elő; de legalább is 300 még vagy a hullámok
vagy a romok alatt fekszik halva. A megmaradottaknak f'ájok sincsen, hogy kedves halottaikat
legalább koporsóban temethetnék el; a legtöbbet
más helységekbe kell szállitniok.
A Wisconsin államban elevenen elégettek
száma eddigelő többre megy 1500-nál. Dover és
Kawanee kerületekben szintén igen sok az áldozatok száma. Mere-Kauro helységnek még a nyoma se maradt meg.
Wrightown és Fort Howard haaonlóképen fenyegetve vannak. Calumet kerületben egyetlen falu, egyetlen farmer-lak se maradt épségben.
Williamton's Mills-ben 60 ember veszíté ol életét. Holland, Sangatuck,
Manistee s más falvak végpusztulása
többször megerősitett s kétségbevonhatatlan tény.
Egy sürgöny, mely a mult hó közepe táján érkezett San-Franciskóból, azt a megdöbbentő tudósitást
hozá, hogy a hegyek Kalifornia egész
területén lángban állanak. E hirt
azonban a későbbi tudósitások még
ez ideig nem erősítették mög.
Október 12-én Detroit-ban a Lafontaino-ről nevezett iskola-épület
leégott,s a 15-iki tudósitások szerint
Syracusa-ban hét különböző tüzeset
fordult elő, melyek közül hat gonosz
gyujtogatók műve volt. A vasúti és
távirda-forgalom több helyen félbe
van szakitva.
Csak a jóságos ég tudja, minő
végtelen pusztitásokat okoztak volna
még tovább is e borzasztó tüzi veszedelmek, ha október vége felé a rendes
őszi esőzések be nem állnak, melyek
ezóta hihetőleg mindenfelé kioltották
vagy legalább is megfékezték már a
duló elemet.
Sámi Lajos.

A só és a vas.
Naponként mind érezhetőbbé kezdenek nálunk is lenni az idők jelei. A tudományokban elébb
ugy gunyolt, most pedig már épon tulságig kedvelt praktikus irány felé hajlásnak mindennap uj
meg uj nyomaival találkozunk. Igy az azelőtti
rideg tudományos merevségből tanirodalmunk is
kezd már kivetkőzni, és a közélet szükségeit is
nagyobb figyelemre méltatni. Távol van tőlünk,
hogy elfogultan mindig csak helyeselnénk ez
iránynak tulságba hajtását, — de midőn józan
mérséklettel vitetik ez keresztül, annak valóban
csak örülhetünk.
Ezért örömmel látunk oly tankönyveket,
mint a Balló Mátyás pesti főreáliskolai tanár „A
vegytan alapelvei" czimü tankönyve*), moly egyszerü világos modorban ismerteti a vegytan alapelveit. Mutatványul közlünk belőle egy pár kis
részletet.
I. A konyhasó.
A konyhasó kisebb vagy nagyobb mennyiségben minden vizben találtatik, sőt parányi menynyiségben az esővízben is, melyben azonban csak
a színképelemzővel mutatható ki. Az ivóvizek
(kut- és forrásvizek), a folyó- és tóvizek mindig
*) A vegytan alapelvei- Irta Balló Mátyás, a pestvárosi
főreáltanodáníü a vegytan tanára. 51 fametszettel és 1 szinképtáblrtval. Kiadta Heckenast Gusztáv. A.ra l ft SO kr.

bizonyos mennyiségü konyhasót tartalmaznak feloldva. A tengeri viz körülbelől 3%-nyi konyhasót
tartalmaz, némely források (sósforrások, Salzsoolen) telítve vannak konyhasóval. Továbbá előfordul a konyhasó szilárd állapotban is, gyakran hatalmas telepeket alkotva. Igy Wieliczka és Bochnia mellett Galicziában nagyszerü tömegekben
találtatik, honnan már 800 év óta bányailag aknázta tik; továbbá több helyen Magyarországban
(péld. Sóvárott Eperjes mellett) és Erdélyben.
Külföldi legfontosabb leihelyei: Hall, Würtembergben; Stassfurt, Poroszországban; Ischl közelében stb. Egyike a legnagyszerűbb, legujabban fölfedozett sótelepnek astassfurti Magdeburg
mellett. A konyhasó az állatoknak fontos élelmi szere lévén, az állati és növényi testekben is
találtatik. Minden növénynek hamuja tartalmaz
konyhasót és a vérnek egyik legfontosabb alkatrészét is ezen test képezi.
A konyhasó telepeiből bányailag; oldataiból
pedig azoknak elpárologtatása által nyeretik. —
A tengervíznek elpárologtatása meleg tartományokban a nap meloge által történik. A sósvizeknek elpárologtatása szabad tüz fölött történik, ha
töményok, vagy pedig közhőmérséknél,mig tömények lesznek, és azután tűz fölött. Az igen híg
sósvizeknek közhőmérséknél való elpárologtatása
az ugynevezett fokoíás által történik. Ezen czélra
alkalmaztatik a mellékelt ábrában lerajzolt készülék (Gradirwerk). A sósviz egy magas állványra

ur akkori barátohmak irásban adott rostáját.
Mindenkori s/.ives emlékezetem legyen köszönetül". — A bírálatnál, mely Döbrentei „Erdélyi
Muzeum"-ában jelent meg, Katona ,,Bánkbán"-ja
még fel sem lőn emlitve. Logjobbnak találtatott
„A pártosság dühe" Tokody Jánostól, de ki azt,
mint fel volt szólítva, át nem dolgozván, a jutalom neki ki nem adatott. Kitüntetést nyertek:
„Pausanias", „Mohamed", „Kemény Simon" melyeket szerzőjök, Bolyai Farkas, unván a bizottmány lassu eljárását, időközben kiadott, bár
névtelenül „Öt szomorujáték" czimü gyüjteményében, és „Kun László" (Kisfaludy Sándoré ?).
— A kolozsvári bírálat igaztalanságát négy évtized mulva ugyancsak egy más kolozsvári bírálat
hozta helyre a Gyulai Pál „Katona és Bánkbánja."
** (Kormányozható léghajó.) A „N. F. Pr." érdekes adatokat közöl Haenlein tanár ujabb kisérleteiről. A léghajó kormán) ozhatása mindig a mozgató gépezet aulyán mult, mert a legegyszerűbb
szerkezetű gőzgép sem. súlyra, sem erőre nézve
nem állott helyes arányban a léggömb horderojévol s avval az ellentállással, a melyet a levegő a
gömb terjedelmes felületére gyakorolt. — A feladat tehát oly mozgató gép fölfedezésében állott,
mely könnyüség mellett nagy erőt fejtve, azonfelül még a meggyulladást is kikerülte. E problémát Haenlein megoldotta. A motort a Lenoir-féle
gázgép képezi, mely mozgató hatását a gázok
fellobbantásától kölcsönzi. E gépnél a
kazán elesik, ugy szintén a fűtő anyag
is, mi által a könnyüség el van érve.
A gázok meggyújtását egy Rumkorffféle villanygép eszközli s a tüzveszedelem ezáltal el van hárítva. A legérdekesebb, hogy Haenlein ur a gépet
a szükséges gázzal a léggömbből látja
el. A kísérletek nagy jövőt jósolnak
a léghajózásnak. E kísérletek továbbá bizonyitják, hogy a fölfedezések sorrendje egymásból származik,
mert jelen fölfedezést meg kellett,
hogy előzze Volta galvanikus oszlopa, Faraday indukeziója, melyre
Rumkorff apparátusát alapitotta, Lenoir gázgépe, s csak akkor következhetett be Haenlein kombínácziója.
A hajtó erőt Réssel csavarja eszközli,
mely a gőzhajóknál régóta alkalmazva van.
**, (Egy fényképész boszuja.) A
boroszlói törvényszék közelebb érdekes pörben fog itéletet hozni. Egy
fényképész Wartenbergben lefényképezte a W. testvéreket, de ezek nem
voltak megelégedve a képekkel, s
midőn azokat elfogadni vonakodtak,
a dolog biróság elé került. A műértők kinyilatkoztaták, hogy a képek nem hasonlók, s a törvényszék
a fényképészt elmarasztalta. A fényképész
boszuról gondolkozott, s* a
Készülék a sósviz elpárologtatására.
visszautasitott arczképeket ily aláirással függeszté föl kirakatában:
vezettetik, melynek falai faágakból vannak ké- „Ama két gazember, kik N. N. poroszlói kötélszitve. A folyadék lefolyván az ágakra, szétterjed, verőt a siléziai hegységekben chloroformmal venagy felületűt nyer, és a viz már közhőmérséknél gyitett burnót segélyével elkábitották és kirais tetemesen elpárolog; a lefolyt folyadék most bolták." Az egész Wartenberg összecsoportosult
sokkal töményebb konyhasóoldat. Elegendő tö- a W. testvérek arczképeinek bámulására, s bár
ményités után az oldat szabad tűz fölött nagy la- oleintén csodálkoztak a rablás fölött, tömegesen
vették a kép másolatait. Az érdeklettek fölszópos edényekben párologtatik ol.
litására a rendőrségnek kellett közbelépni, s el
is távoliták a fényképeket, de a fényképész az
elsöbirósági ítéletre hivatkozik, mely határozottan
Egyveleg.
kimondta, hogy a fényképek az illetőkhöz nem
hasonlítanak.
Boroazlóban érdekeltséggel várják,
** (A legjobb magyar tragédia.) Katona,,Bánk
bán"-jának, Kolozsvárt történt előadása alkalmá- mily vége lesz e különös pörnek.
ból felemlíti a „M. Polgár", hogy szinműirodal** (As ég rendjele.) Péter tanár a jeles német
munk ez első és egyetlen remeke keletkeztet tu- csillagász, ki az uj 125 planétát fölfedezte, azt ellajdonképen a kolozsvári színháznak köszönheti. nevezte ,vaskereszt"-nek. „Az égnek — felelte
Mint Bánk-bán kéziratához csatolt jegyzésben tréfásan kérdezősködő barátjainak — még ekkorig
irója, maga Katona emliti: „1814-ben történt, hogy ugy sem volt rendjele, pedig ez csakugyan megkészítettem a darabot, mikor az Erdélyi Muzeum- érdemelte."
ban a kolozsvári leendő játékszíntől felszólítás
*• (A londoni koldusok száma.) Londonban a
hirdettetett. Nem volté pénz? vagy — amit mult évben 117,000 koldus volt, a kik közül
szégyen volna hinni — nem találtató t valamire,
34,000 volt dologházban elhelyezve, rr>ig a többi
és igy a neszt csak az idővel akarták meghalatni ?
De valójában a hire el is némult, vagy legalább házon kivül kapta a segélyt. Ha a szegénység
én nem tudok róla. Részemről elegendő hálát nöm és nyomor e bizonyítványát összohasonlitjuk az
adhatok, hogy igy esett; mert megvallom, hogy utóbbi évek megfelelő számaival az 1870-ikihez
gyengét irtam : mindazonáltal ezzel nem azt ezé- képest 17, a 69-íkihez 22 és a 68-ihez aránylozom, hogy most egy phoenixet mutatok elé, — lag 18 ezernyi apadást találunk, mi nagyrészt
nem, hanem csak jobbat. Éles szemek olvasgatták a közben alakult jótékony-egyleteknek köszönés figyelmessé tettek a szt'pre ugy, mint a rútra; hető.
most is gyönyörködve olvasom Bárány Boldizsár
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a ritka élvezetet, melyet a mű első kötetei eddig A könyvkereskedés különös figyelmét — ugy
is nyujtottak, s melyet ily rendkivül érdekes és látszik — az államtudományokra irányzá; mert a
— (Heckenast Gusztav) ismét nagy könyv- tanuságos mű olvasásával vajha minél többen jegyzéket számtalan, e szakmák körébe tartozó
jegyzéket bocsátott közre, melyben számos nagy- szerezzenek maguknak. Az egész munka ára 7 ft., igen érdekes könyvvel, kiválóan angol, franczia és
német nyelven gazdagitá. A szépirodalom, s kübecsü régi és uj könyvet, ez utóbbiak közt külö- diszkötésben 9 frt.
A „Jutányos családi könyvtár" első kötetei lönösen a regények is, gazdag és jó izlést tanúsító
nösen nehány derék iskolai és ifjusági munkát
találunk. Ez utóbbiak közül néhányra, melyek ép szintén a napokban jelentek meg. Ezek közt van- választékban van képviselve. A leszállított áru
most hagyták el a sajtót, fölhívjuk az érdekelt nak „Vörösmarty munkái" hat izmos kötetben munkák között az idén nagyszámu tudományos és
(ára 6 frt), továbbá Horváth Mihály: „Magyar- szépirodalmi munkát találunk. A ki e jegyzéket
közönség figyelmét:
Vadász-kalandok, mulattató s a mellett tanu- ország függetlenségi harczának története" három figyelemmel átnézi, alig fog ismét a hamburgi
ságos olvasókönyv az érettebb ifjuság számára. kötetben (ára 6 frt) s „A karthausi" b. Eötvös megbizhatlan,ugynevezett export- könyvárusokhoz
36 képpel. Színezett borítékba füzve, ára 80 kr. Józseftől (ára 1 frt). E kötetek olcsóságuk (Jaczára fordulni. Miért is a távol külföldről hozatni, midőn hazánk fővárosában megbizható forrásból kiis csinosan vannak kiállítva.
Kemény kötésben 1 frt 20 kr.
Ráth kiadásából vettük még: „Az 1865/7 és elégíthetjük könyvszükségleteinket? 1 Azért ajánlW. Rajka Teréz, a gyermek- s ifjusági iratairól oly előnyösen ismert Írónőtől „Flóri és Kál- az 1868-ik évi törvények gyüjteményé"-t. 3-dik juk a könyvkedvelőknek, különösen pedig hazai olvasó-köreinknek, kaszinóknak, ifjusági és
mán könyve" jelent meg, sok szép képpel; szine- kiadás. Ára 2 frt.
— („Nyugot-Európa és Hazánk") a czime egy tanodái képző-köreinknek stb. e könyvjegyzéket.
zett borítékba füzve 80 kr. A kis olvasok bizonyo114 lapra terjedő röpiratnak, mely azonban soksan szivesen fogják forgatni.
„Hunyadi Mátyás király története", Józsika kal több a közönséges röpiratoknál, alapos és érdeKözintézetek, egyletek.
Miklós után; e művel ismét egy uj hasznos ifjusági kes tanulmány társadalmi-, politikai- és irodalmi
** (A magyar tud. .akadémia) nov. 27-én gr.
vállalat indul meg, „Történelmi könyvtár" állapotainkról, folytonos összehasonlító párhuczim alatt, melynek a jelen kötet első számát ké- zamban a külföldi hasonló állapotokkal. A szerző, Lónyay Menyhért elnöklete alatt összes ülést
ki Apulejus álnév alá rejté saját nevét, talán hogy tartott. Tárgyát két emlékbeszéd képezte. Az elsőt
pezi. Színezett borítékba füzve 40 kr.
Schafter Gyula „Nélkülözhetlen ismeretek annál fesztelenebbül elmondhassa nézeteit, szi- Nendwich Károly tartotta a mult évben elhunyt
könyve, leányok számára"; az 5-dik német kiadás goruan, itt-ott talán kissé tulszigoruan is ítéli Frivaldszky Imre jeles természetbúvár, muzeumi
Bzerint s a hazai viszonyokhoz alkalmazva átdol- mög állapotainkat, de nem elégszik meg a puszta őr s akadémiai r. tag fölött. Azután Ssáss Károly
gozta Toldy László tanár. Schatter könyve német korholássa), hanem mindenütt kimutatni igyek- mondott élénk, tartalmas, rövid beszédet Heeredetiben a legjobbak közül valónak van elis- szik az utat is, melyen haladnunk, vagy melyre repei Károly, az erdélyi egyház kitünő hitszónoka
merve leányiskolák számára, valamint leánynöven- térnünk kell s teendőinket határozottan jelöli ki. s akadémiai tag fölött, kinek pályájáról — mult
dékek : házi oktatására is. A derék fiatal tanár Sokat látott, sokat s alaposan gondolkozott, ko- hóban történt elhunyta alkalmával lapunk is tüze(érdemdús Toldy Ferenczüak fia) helyes tapin- molyan tanult s az eredményeket, melyekhez ju- tesen megemlékezett.
** (A Kisfaludy-társaság) nov. 29-ki ülésében
tattal járt el e mű átdolgozásában s hazai viszo- tott, világosan terjeszti elő- Hangja eleven s erőnyainkhoz alkalmazásában. A nagyobb terjedelmü teljes, mint a meggyőződés hangja szokott lenni, Székács József mint legidősbtag elnökölt. Greguss
gyűjteményből eddig két kötet jelent meg. Az első mely még tévedéseiben is tiszteletre méltó. Óhajt- titkár jelentést tőn a Toldy ünnepélyről s elhatáa földrajzot, a második a világtörténelmet és hit- juk, e tanulmányt minél többen olvassák s gon- rozták, hogy ez ünnepélyes ülést a társaság rendregetant foglalja magában. Egy-egy kötet ára 1 ft. dolkozzanak felőle és szivökre vegyék. Lapunk, kivüli folyó gyűléseként tekintik, s tárgyait az
Hibáry Ferencz Magyarország történetéből, bővebb ismertetés végett, egy szakaszt szintén „E-lapokba" is fölveszik. Ráth Mór a Toldyvilágtörténeti bevezetéssel, a középtanodák alsó közöl belőle. A könyv egész tartalma a követ- ünnepély alkalmából 2000 frt értékü könyvet adott
osztályai számára megjelent a második füzet. kező szakaszokra oszlik: I. Társadalom és köz- át a társaságnak, hogy azok „Toldy-jutalom" cziVilágos előadás, az anyag helyes felosztását jel- vélemény. I I . A nő helyzete a társadalomban. I I I . men oly gymnáziumi tanulóknak adományoztasA gyermek-nevelés. IV. Tudomány és munka. V. sanak, kik magukat a magyar irodalomban kitünlemzik. Egy-egy füzet ára 50 kr.
Machik Józseftől Irálytan jelent meg, moly Politika. Szabadság és az egyén. VI. A költői ér tették. A társulat az adomány mikénti elosztása
ez oly fontos tantárgyat különös tekintettel » mü- fajunkban. Irorlnlmi viszonyaink. VII. Jókai. VIII. végett egy öttagú bizottságot küldött ki. — Ezek
egyetemi, kereskedelmi s reáliskolai ifjuság szük- Demokratia és a középosztály. I X . A sarkpont. elintézése után Györy Vilmos a „Don Quijote"
fordításához írt bevezetésből olvasott föl 'több érségleteire tárgyalja, a legtekintélyesebb kül- és — A müvet Ráth Mór adta ki, s ára 90 kr.
— (Laufer bizományáből) a következő köny- dekes részletet és az első rész két első fejezetét. A
belföldi hasonnemü munkák nyomán. Az egész
mű 528 lapra terjed s két füzetre van osztva, me- veketvettük: „A pápaság története", Weber Gyula, világhírű mű bemutatása után Dalmady Győző
lyek egyenként is kaphatók. Az I. füzet: Átalá- a „Democritos" szerzője nyomán kidolgozva; 5-ik olvasta föl „Hugom menyegzőjére" czimü hangunos és különös rész, most második bővített és job- és 6-ik kötet. (A hanyatlás kezdete. A pápák latteljes költeményét. — A titkár jelenté, hogy a
bított kiadásban lát világot, s ára 80 kr. A I I . Avignonban. 1216 — 1378. Reformkísérletek kora Deutsch-féle nyomda visszavonta azon ajánlatát,
1378—1521.) Ára egy-egy kötetnek 80 kr. — hogy „Don Quijote"-ot Dóré rajzaival kiadja,
füzet: Kereskedelmi irály tan s ára 1 frt.
= (Rosegger P. K.) jeles német írótól köze- „Emlékirat az államnak az 1870. júl. 18-iki pápai mert ujabb számítása szerint az igen sokba kerülne.
lebbről Heckenast Gusztáv kiadásában igen érde- konstituczió határozataihoz való viszonyáról." Dr. A jövő évi február 5-kén tartandó közgyülés prokes genre- és jellemkép-gyűjtemény jelent meg o Schulte prágai egyetemi tanár után forditotta az grammjának kidolgozásával a társaság elnöke, titczim alatt: „Gestalten aus dem Volke der öster- esztergomi érseki főmegye egyik áldozára. Mind- kára s Gyulai Pál bizattak meg. Két tárgy már
meg van állapítva: az egyik a b. Eötvös József
reichischen Alpen-Welt." A szerző, ki maga is a két könyv Lipcsében Köhlernél jelent meg.
** (Madarász Viktor) jelenleg egy nagy tör- fölötti emlékbeszéd, melyet Gyulai Pál fog tarstíriai Alpok szülötte, kezdetben pászter fiu volt,
késöbb szabómesterséget tanult, és ma, 27 éves ténelmi képet fost Almásy Pál számára. Á kép tani, a másik Lévai József költoménye. — A Kiskorában, oly kitünő íróvá fejleszté ki magát, hogy tárgya a hires „ónodi országgyülés," midőn a föl- faludy-társaság gyüjteménye három ereklyével
nem ok nélkül nevezik „osztrák Auerbach"-nak. indult Bercsényi szavára a felföldi két követre gazdagodott; ezek egyikét; Petőfinek gyermekkori
Ez „alakok", miként szerző könyve czimében raj- kardot rántottak. A „Főv. L." azt irja, hogy az kéziratát Forster aszódi szolgabiró küldte be,
zait nevezi, csakis egyes jellemvázlatok, de oly arczképek kitünőek, a csoportozat szenvedélytel- mig a másik kettő : Kisfaludy ónrajzai, Benne Rubiztos kézzel rajzolva, s környezettel, háttérrel és jes, a magyar ősi viselet pompában ragyog e dolf ajándéka.
megragadó tájképekkel oly találóan földiszitve, vásznon.
** (Háfiz dalaiból) érdekes kötetet adott
hogy az olvasó nem csupán egyes, vázlatos képeket
Egyház és iskola.
nyer, hanem ugy képzeli, mintha ez „alakokkal" sajtó alá lapunk munkatársa: Erődi (Harrach)
** (Magyar nyelv az oltárnál.) A Pesten tarelbeszélésekben vagy útleírásokban ismerkedett Béla, ki nem rég a persák czinikus költőjét:
volna meg, a melyek a bővebb leírási és jellem- Omer Chejjamot ismertette meg a magyar közön- tózkodó munkácsi püspöknél, Pankovica Istvánfcstéat is megengedik. A lelkész, a biró, a zug- séggel. Háfiz, Kelet legnagyobb lyrikusa, dalaiból nál a napokban egy najdu-doroghi küldöttség
doktor, a bucsújárók s más hasonló typusok, vagy irodalmunk csak egyes mutatványokat bir, ezért járt, mely megköszönve neki a kisdedovoda rékivételes jelenségek e vázlatokban nemcsak plasz- kétszeres elismerést érdemel Erődi buzgalma, ki szére tett alapitványt, kérvényt adott át neki az
tikai fölfogással vannak kidomborítva, de min- egyszerre egész kötetet nyujt ama költő müveiből, iránt, hogy az ottani egyházban a magyar nyelv
denütt ott visszhangzik bennök a költői lelkü kit már Európa majd minden nyelvén ismernek. oltári nyelvvé emeltessék. A püspök ebbeli készszerzö kedélye is majd humoros, majd ismét fájdal- Erődi kötete Háfiz divánjának egy ötödrészét tar- ségét ki is jelentette a küldöttségnek, s reméljük,
mas hangokban
Mutatványul mai számunkba talmazza, terjedelmes életrajz kiséretében, mely- hogy a nagyszámu görög egyesült vallásu manek adatait fordító hiteles persa életirók műveiből gyarság e kivánata végre valahára kedvező megátvettük a „Siró?ó" czimü vázlatot.
— (Ráth Mór legwjább kiadásai) kőzül, kétmerítette. A költeményekben előforduló keleti oldást nyer.
** (A szegedi rabok gyermekeinek neveltetésére)
nagybecsü munka befejezését veszszük. Az egyik: szokásokat és kifejezéseket a kötet végén jegyB. Eötvös József világhírü remek művének, zetek magyarázzák. „Háfiz dalai"-ra Tettey gr. Ráday királyi biztos intézkedéseket tesz. Nea XIX. század uralkodó eszméinek befejező (6-dik) Nándor és társa bocsátottak ki megrendelési ivet. vezetesen felhívta a hatóságokat e gyermekek
füzete, melylyel e nagy mű, miután első kiadása A munka 12 — 14 ivre terjed, s miután igen diszes összeírására, s összeköttetésbe tetto magát ez ügyrégen végkép elkelt, ismét teljesen a közönség kiállításban már docz. első napjaiban megjelen, ben a kormánynyal szintugy, mint dr. Darday
kezében van, s vajha olvastassák minél szélesb karácsonyi és ujévi ajándéknak is alkalmas könyv Sándor és Molnár Aladár urakkal, kik ez ügyet
körben s tanulmányoztassék minél behatóbban. leend. Előfizetési ára egy példánynak füzve lfrt, első izben felkarolták. Azon eszméről, hogy Szegeden e czélra külön szerotetház állittassék, lepompás diszkötésben 2 frt.
— A másik:
Láboulay nagy munkájának, az északameri— (Pfeiffer Ferdinánd könyvárus) kiadta az mondtak; miután attól tarthatni, hogy íly intézetkai Egyesült Államok történetének utolsó (3-dik) idénre is gazdag tartalmu s ügyesen összeállitott ben való neveltetés által, mely rabok gyermekeikötete, mely Szász Domokos szabatos fordításában , könyvjegyzékét. A magyar irodalmon k'viil nagy- nek intézete lenne, az illetőkre egész életükön át
ezintén most hagyta el a sajtót, s teljessé teszi azt mértékben figyelemreméltó a külirodalmi rész is. bizonyos homály hárulna. A gyermekeket külön-
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féle intézetekben fognák elhelyezni, a költségeket diszos szoborművel fog gyarapodni. Örülünk, hogy
Nemzeti szinház.
pedig az emberbaráti közönség részvéte s a kor- a bizottság magyar művészi erőt vesz igénybe, s
Péntek,
nov.
24. „A szép marquianö." JEredeti dráma
alkalmat nyujt annak, hogy tehetségét érvényemány fedeznék.
4 felv. Irta Kövér L.
** (.4 hajózási téli iskola) decz. 11-kén nyilik síthesse. A debreczeni Csokonai-szobor oly mű,
Szombat, nov. 25. „Ernani." Opera 4 felv. Ze nejét szerz.
meg. A beiratások s felvételi vizsgák az ezt meg- mely után bátran lehet appellálni Izsóra, kinek te- Verdi. — (Mirelli Gemma föllép.)
előző napokon decz. 9- és 10-kén, délutáni 3—5 hetségét — fájdajom — korántsem veszik oly
Vasárnap, nov. 26. „Aesopus" Eredeti vigj. 5 felv. Irta
Rákosi Jenő.
közt a pesti kereskedelmi akadémia épületében igénybe, mint megérdemelné.
Hétfő, nov. 27. „Coriolanus." Tragédia 5 felv. Irta Sha(váczi-ut és uj-uteza szögletén, Il-ik emeleten, a
** (Jókainé asszony) nov. 17-én este lépett kespeare; ford. Petőfi. — (Jókainé föllépteül).
tanári teremben) történnek. Az I-ső osztályba föl- föl mint vendég a nemzeti szinpadon, Shakspeare
Kedd, nov. 28. „Tannhauser." Regényes opera 3 felv.
vételre fél évi — a II-ikba fölvételre két évi ha- „Coriolan"-jának egyik mesterilog rajzolt alak- Zenéjét szerz. Wágner Richárd. — (Stéger Ferencz búcsú
józási gyakorlat kimutatása kivántatik.
j á t : Volumniát személyesítve. Ünnep volt ez est, föllépteül).
Szerda, nov. 29. „A házasság rokkantjai.11 Vigjáték
minden tekintetben. A házban a páholyoktól föl a 3 felv.
Irták Dumanoir és Lafargue; ford. Feleki.
szorongásig tömött karzatokig el volt foglalva
Balesetek, elemi csapások.
Csütörtök, nov. 30. „Az árny." Vig opera 3 felv. Zenéminden hely olyan közönséggel, a milyet ritkán jét szerz. Flottow Fr.
** (Egy uj ház összeomlása.) Barabás Miklós láthatni együtt. Jókainét, a harmadfél év óta nem
Szerkesztői mondanivaló.
az uj-utezában csinos kétemeletes házat épittet.',E látott művésznőt, megjelenésekor hosszu, lelkesült
háznak utczára néző szárnya, mely emeletenként tapsvihar fogadta, mely perczekig nem akart
— Pest. Séh. A. „Az esti kép", mintha a harminczas
két-két szobát foglal magában, kedden este egy- szünni, s babérkoszorú röpült lábaihoz. A taps, évekből való zengemény volna, oly lágymeleg és bágyadt;
negyed kilenczkor szörnyü robajjal összeomlott. kihivás minden jelenet után megujult.
csinja sem a mai egészségesebb ízlésnek megfelelő.
— Bánréve. Cs. P. Az alkalom különlegesebb, mintEmberélet nem esett áldozatul, miután a munká** *(Botrány a nemzeti szinházban.) Orczy sem átalános érdekűvé válhatnék. A tárgyalásban sincs
sok közül már senki sem volt az épületben. Az
báró, a kit pedig átalában zeneértőnek tartottak, egyéb közhelynél, s egy pár hangnál, mely Tompa egyik
épités folytatását egyelőre betiltották, s a kapia mult szombati operai előadással szomoru bizony- nevezetes költeményére emlékeztet.
tányság szakértő bizottság által fogja megvizs-'
— P. T. K. Beranger „Jó öregét" Petőfí és Szász K.
ságát adta, mily könnyelmüen vezeti e nemzeti forditásában
is birja irodalmunk. Ezeknél az öné nem jobb,
gáltatni az épitkezés menetét, hogy a baleset oka
intézetünk ügyeit. Mirelli Gemma (vagyis Mat- s igy közölni felesleges volna.
földerittessék.
schinszky herczegnő) felléptét nagy falragaszok
— Pest. D. „A körisfa gunyhó"-nak nem az a főbaja,
* % (Sárbafiilt.) Szombaton este felé Szabó hirdették, ami a nemzeti színháznál csak nagy mű- hogy hosszu; nagyobb az, hogy alapgondolata nem elég
Mihály szőregi ember befogatott, hogy Szegedről vészek és művésznők érkeztét szokta megelőzni. erós, kidolgozása itt-ott homályos (különösen a befejezése)
haza felé menjen. UtjaUj-Szoged alatt az ugyne- Ezen Mirelli Gemma már a próbán ugy énekelt, s az egész nem ragad meg ugy, mint a szerző akarta s tán
is.
vezett százlábú hid helye körül vitte el. Hanem olyannak mutatkozott, a ki nemhogy a nemzeti gondolta
— Gedey. A kétszer beküldött vers mind a két alakonnan nem is mehetett tovább: a feneketlen pos- szinpadra, de semmiféle szinpadra nem való. És jában nehézkes; néhol alig vagy épen nem érthető. Az
ványban lovai összedültek. A szegény ember ki mégis föllépett. Matschinszkynénak (a közönség előbbi költemény sem adható jelen alakjában, még pótlólag
tudja meddig kinlódott velük az éktelen posvány- elnevezte Macsvánszkynénak) sem hangja, sem beküldött utolsó előtti strófájával sem.
— T. J. „Oh mosolyogj." Félünk, hogy e költeményen
ban, mig végre rásötétedett s kénytelen volt be- játéka nincs, miről már az első ütenyekben adott
a „kedves szende kis leányka", a „létem őrangyala" — leglátni, hogy hasztalan küzd a lehetetlenséggel. A nyilvános tanúbizonyságot. A közönség eleinte fölebb csak szánalmasan mosolyogna.
rut időben esővel hulló hó zivatarban megindult tartózkodó volt nem tetszésének nyilvánításában,
— Megyek.. . Csak menjen tovább. ,,A tél kezdetén"
tehát haza Szőreg felé gyalog, hihetőleg, hogy de az előadás haladtával már nem fékezhette ma- sem jobb. Szamosi Andornak is azt izenjük.
— P . I. 73. nem közölhető.
még azon este segitséget hozzon ottmaradt fogata gát és eleintén nevetéssel, később piszegéssel,
— Visk. Népdalaiban a rimek jók; de még ez nem
kiszabadítására. A koromsötétbon eltévedt s nem majd kaczagással fogadta e föllépés merészségét.
elég az idvességre.
tudott, vagy hihetőleg — már kimerülve levén, — Végül egyes füttyök hangoztak az erkélyről és
nem birt haza találni. Másnap röggel Szőreg alatt, földszintről. A negyedik felvonás végével pedig
egy holyboli földbirtokos szérűjén halva találták. az unisono „Orczy" felkiáltások egyenesen az inLovai természetesen szintén ott vesztek s másnap tendánst tették felelőssé a hallatlan botrányárt,
627-ik sz. f. — K a s t n e r B.-töl
azokat is élettelenül vonszolták ki.
melytől a nemzeti szinház mindeddig szeplőtlenül
(Coburgban.)
meg tudta magát őrizni. A közönség legnagyobb
megbotránkozással
hagyta
el
a
szinházat.
Sötét.
Ali ujság ?

SAKKJÁTÉK.

** (A Petőfí szobor-bizottság) jegyzője: Reményi Károly fölkéri a hatóságokat és i vtartókat, hogy
adományaikat és iveiket sziveskedjenek mielébb
Lévay Henrik urhoz (az első magyar bizt. társaság dunaparti palotájába) beküldeni. Egyszorsmiad a már begyült 27,374 frt 43 krnyi szoboralapról is összegezett kimutatást közöl. Legtöbbet:
10,289 frtot gyüjte Reményi Ede, ez összegben
egy pár lap gyüjteménye is levén. A Lévay Henrik gyűjtése 1726 frt. 40 kr. A lapok közül legtöbbet: 510 frt 9 krt a „Vasárnapi Ujság" adott
át. Takarékpénztár eddig még csak három adott;
legtöbbet: 400frtot az „elsö pesti." A megyék és
városok névsora is igen hiányos. Abauj 2 frt 13
krral, Gyula városa három frttal van képviselve.
A városok közt nagyon elől áll Pest ezer frttal, a
megyék közt Pestmegye 630 frt 46 krral. Jelentékenyebb összegek még a következők: Szatmár
városa 100 frt, Gömörmegye 149 frt 67 k., Fehérmegye 525 frt, Turóczmegye 98 frt 41 kr.,
Arad városa 134 frt 90 kr., Szabolcs 153 frt 92
kr., Békésmegye 92 frt 98 kr. Tolnamegye 166
frt 18 kr., Nyitramegye 99 frt 50 kr., Báca-Bodrogmegyo 127 frt 85 kr., Ungmegye 100 frt., a
hajdúkerület 117 frt 76 kr., Hevesmegye 212 frt
13 kr., Zenta 100 frt, stb. Remélni lehet, hogy a
többiek is fognak adakozni, és hogy a tősgyökeres magyar Csongrádmegye sem áll mög az eddig
adott 1 frt 46 krnál, valamint Nógrád som a 9 frt
84 krnál, midőn egy nemzeti költő érczemlékéről
van szó. Hisz gyakran hangzik a büszke szó: a
megyék a nemzetiség védbáetyái, s a városok a
müveltség gyúpontjai.
** (Petőfi szobrát) Izsó fogja késziteni, a
bizottság egyhangu határozata folytán. Ekkép
alapos reménységünk lehet, hogy a főváros egy

A botrányos eset miatt a belügyminiszter
feleletre vonta b. Orczy Bódog intendánst. Az intendáns több enyhitő körülményt hozott fel mentségére és ezen sajnos eset elnézését kérte. A belügyminiszter b . Orczy igazolását kielégitőnek
nöm találta s kijelenté, mikép elvárta volna tőle,
hogy igazgatói állásából kifolyó azon kötelme
iránt, melylyel egyrészről a nemzeti szinház tekintélye és érdekei, más részről pedig a közönség
jogos kivánalmai irányában viseltetni tartozik,
nagyobb figyelmet, illetőleg kiméletet tanúsitson;
„azon reményben egyébiránt, hogy hasonló botrányos eset ismétlődni nem fog, ezuttal csak komoly roszalását tudatta vele a történtek fölött." —
E megdorgálást maga a belügyminiszter tette
közzé a lapokban. — B. Orczy ez eset után még
eddig nem mondott le állásáról.

*• (Reményi Ede) lemondott nemzeti szinházi
első vorsenymesteri állásáról, többek közt a mult
szombati botránynyal indokolva e lépését, minthogy „nem érzi magát hivatva hasonló, magát
ismételhető, sajnos szinházi esemény netaláni részesévé és esetleg támogatójává válhatni."
** (Halálozások.) Kádas László, a premontrei
rend jászói konventjének perjele, nov. 21-én este
szélhüdés következtében elhunyt. — Széki Béla,
a pápai ev. ref. főiskolának számos éveken át
theologiai tanára, majd a belsomogyi ev. ref. egyházmegye esperese, a pápai ov. ref gyülekezet
lelkésze, ugyanazon egyházmegye esperese s a
dunántuli ev. ref. egyházkerület ogyházi főjegyzője novemb. 24-én agyszélhüdésbon meghalt. —
Vásárhelyi Dezső, Aradmegye volt főjegyzője s az
aradmegyei takarékpénztár egyik igazgatója meghalt. A köztiszteletben álló s szép reményekre jogositó ifjut számos rokon gyásza kisért© sírjához.

Hónapi-és
hetilap
3 Vasár
4 Hétfő
6 Kedd
6 Szerda
7 Csőt.
8 Pént.
y Szóm.

Katholikus és protestáns
naptar

Deczember

A 1 X. Ferencz A 1 Urjövet
Borbála szüz
Borbála
Sabbás apát
Pelin
Miklós
Miklós püsp.
Ambrus püsp. Ágota
Bold. Assz. f. Szofron
Leokádia szüz Caesar
Hald változásai

Görög-orosz
naptár

Nov. (ó)

21C27B.A.av.
22 Philemon
23 Amphileo
24 Katalin
25 Kelemen
26 Alipius
27 Perzs. Jakab
€ Utolsó negyec

Izraeliták
naptara

Kislev. R.

Ni

hossza
f.

Hö

'P

kél

nyüg.

P- ó. P- ó. P-

20 Esőérti i. 250 52 7 30 4
21 Ün. Garc. 251 53 7 31 4
22 Elizius
252 54 7 32 4
23 Eliaczim 253 55 7 33 4
24
254 56 7 35 4
25 Olt. ünn. 255 57 7 86 4
26 S. Mikez 256 58 7 37 4
5-én 8 óra 2 iperczkor reggel.

10
10
9
9
8
8
7

hossza

Id

kél

P- ó. P1 9 48
152 18 10 57
164 50 regsf.
179 59 0 fi
6 1 17
191
204 42 2 31
217 56 3 50
f.

140

nyög.
6. P-

este

0 41
1 4
1 26
1 46
2 3

2 30

Dicséretesen ismert szépitőviz,
ugynevezett:

HERCZEGNÖ-VIZ.
Bonnard Ágosttól Párisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arczszinét a legkésőbb korig fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör, hőpörsenés, égetés s arezredőktől megóvja. Minthogy a herczegnft-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezesség nyujtható, bátran ajánltatik a szépnem számára.
11Ü5 (3—3)
1 fivegcse ára 8 4 krajczár.
A függvényeken levö bélyeg a viz valódiságát biztositja.

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált

ít-i-

Főraktár Magyarországra nézve

Horderö:
' Árai

négyszögletüek (8 éri jótállás mellett).

5 10 15 20 25 30 40 SO mázsa.
'18 21 25 35 45 55 70 80 90 1Ö0 110 forint
Snlyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett).
Horderó: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font.
Ara:
5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint.
Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett).
Horderö:
15 20 25 80 40 50 mázsa.
Ára:
150 170 200 230 300 350 forintT '
Hid merlegek (10 évi jótállás mellett).
Horderö: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa.
Ára:
350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint.
Továbbá minden más mérlegek és sulyok. fHB>' Megrendelések, a pénzösszeg
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak:
1202 (1—50)

Bugányi L. és társa,

mérleg- és suly-gyárosok Bécsben.

Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik száin.
Gyár: Margarethen, Griesgasse 26-dik szám Bécsben.

Huile bateamiqne
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ára 2 ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis far dog.s.
(kutya-lapdacsok.)

a „Minervádhoz

Pesten, váczi-utcza 21-ik szám alatt
Mai számunkhoz van mellékelve Pfeifer F. nemzeti könyvkereskedése 1872legujabb nagy könyvjegyzéke, melyet a t. cz. magyar olvasó- és casino-egyletéknek, polgári és népköröknek, ifjusági és tanodái képzö-társulatoknak,
valamint minden irodalomkedvelőnek különös figyelmébe ajánljuk.

Titkos betegségeket és tehetetlenséget
(elgyengült férfieröt)

gyógyit gyökereson fényes és tartós siker biztositása mellett

Handler Mór,

o r v o s - és sebésztudor, szülész és szemész.

W * Rendel naponkint délelött l l órától l-ig és délután i m
3 órától 5-ig.

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-uteza 1'3-ik szám, 1-sö
emelet, 14-ik szám.
ne* (8-20)
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!

Az itt alant következő szépirodalmi művek egyszerre rendelve mög
Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át •
I W 121 lt. 46 kr. bolti ár helyett 40 ftért kaphatók. "V@
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
|
Ezekből
választott
60 forint áru könyv 21 forintért, 30 forint áru könyv 12 forintért,
• ^ - W - W - W Í W T«—-—
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg20 forint áru könyv 9 forintért kapható.
ov , a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-|
1185 (2—6)v
ft- kr.
Átvitel ft. 60.85
s rühi-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
About E. Egy jegyző orra. 1 kötet
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
-.50 Khern Ede. Szines könyv. Díszemlény.
" Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggniczban. Ábrai. K. A nagy hazafiak. 3 kötet. 2.80
Számos magyar irónő és iró közre— Magyarország 1848. és 49-ben.
müködésével. Malvina arczképével 2.50
4 kötet
4.— iíbcfcPííJ.Ahárom szoknyás leány. A«
Aszalay József. A szellemi omnibus
eredeti franczia kiadásnak képével —.75
Váczi-utcza
Váczi-utcza
kis tükre
—.80 — Fehér ház
1.50
9-ik szám.
— Szellemi röppentyűk . . . . 3.—
Lamartine. Graziella
—.60
9-ik szám.
— Eszmék az élet napfogyatkozáMeissner Alfred Schwarzgelb. 8 kot. 9.20
sai- és leáldoztáról
1.40 Mészáros J. Szerelem és eskü . . . 1.—
Bartalus István. Két dudás egy csárMignet M. Stuart Mária
2.—
dában. 2 kötet
1.50 Montépin Xav. de. Egy őrült szerelUrak számára:
Beőthy L. A kék macskához. Goldmei. 2 kötet
1.25
bach & Cie. füszerkeresk. 2 kötet 2.10 Mühlbach L. Benyovszky gróf. 4 köt. 3.—
Chiffon ingek 2 ft. 50 kr., 2 ft.Gyapot nadrágok 2 ft. 50 kr. 2 ft.
— ,.Laczikonyha." A legjelesebb
— I I . Katalin utolsó napjai. 1 köt. —.75
75 kr., 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
magyar főszakácsok stb. közremun—
Négy nap egy szinésznő életéből —.50
Szines ingek 2 ft., 2 ft. 25 kr.
Vadászmellények, flanell ingek,
kálkodásával. Torzképekkel . . 1.40 — Rákóczy Ferencz. Magyar életGyapot alsó ingek 2 ft., 2 ft. harisnyák, gallérok és nyak- Cherbulier. Egy becsületes asszony
kép. 3 kötet
1.50
regénye. 2 kötet
2.— Mund T. Mirabeau gróf és a franczia
25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr. kötők.
Degré Lajos. Kalandornő. 2 kötet . 2.45
forradalom kitörése. 5 kötet . . 2.—
— A nap hőse. 2 kötet
2.— Nixarpa Eiluj (Batthyány grófnő).
Csecsemők számára:
De la Tour gróf. Jelenetek a magyar
Ilona. 2 kötet
1.—
életből. 8 kötet
1.50 Ráhel. Természet ellen. 2 kötet . . 1.—
Ingek 80 krtól, fökötöcskék 15 krtól, reklik 45 krtól, fáslik rőfe
Dumas Sándor. Pokol torka. 2 kötet 2.— Shakespeare. Lear király. Forditotta
8 kr., szakálkák 30 kr., vánkos-héjak 1 ft. 60 krtól fölfelé.
Egy szép vipera. 2 kötet . . . . 1.25Vörösmarty M. .
1,
Feuillet Octáv. Camors gróf. 2 kötet 2.80 Szabó Richard. Lassu viz partot mos.
Fiuk és leányok számára:
Feydeau. Egy fiatal asszony törté2 kötet
2.50>
nete
1.40 P. Szathmáry Károly. Magyarhon
Ingek, alsó nadrágok és harisnyák.
Flygare Cárién Emilia- Szeszélyes
fénykora
8.15
hölgy. 6 kötet
8.— — Bethlen Miklós
1.05
Garibaldi. A szerzetes uralma. 2
Szigeti Album. Diszalbum a legnevekötet
4.—
zetesebb irók: Arany, Jósika, Fáy,
Shirting ingek 2ft.,2 ft. 25 kr., vei 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft, 10 ft.,
Goldsmith.
A
wakefieldi
pap
.
.
.
1.25
Kazinczy
stb. dolgozataival. Füzve 4.—
2 ft. 50 kr.
14 ft.
Gonzalés és Moléri Buckingham herThackeray W.M. Anégy György,korRumburgi vászonból 2ft.50 kr., Barchet alsó nadrágok 2 ft. 25 kr.,
czeg hét csókja. 2 kötet . . . . 1.—
rajzi képek az angol udvari és vá2 ft. 75 kr, 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft. 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft., Horváth Mihály. Zrinyi Hona törtérosi életből
1.40
nete. Diszkiadás füzve . . . . 1.20
Finom vászon ingek hímzéssel 3 ft. 50 kr.
Uchard M. Jean de Cazol. 2 kötet . 2.40
Vadnay Károly. Eladó leányok. 4 köt. 3.50
5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft, 6l/2 ft., 7 ft.Corsettek zsinór és piké bar- Jámbor Pál. A magyar irodalom története. 2 kötet
8.— Vámbéry Ármin. Vázlatok KözépShirting alsó nadrágok 1 ft. 25 chetböl 2 ft. 50 kr., 2 ft 75 kr., Jókai
Mór. Politikai divatok. 4 kötet 4.—
Ázsiából
2.80
kr.,lft. 50 kr., 2 ft., 2»/2 ft., 3 ft. 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Jósika Miklós. A szegény ember dolVas Gereben. Tekintetes urak. 2 köt. 2.—
Corsettek per kaiból 2 ft. 2 ft Köténykék perkál, lüstre és se- ga csupa komédia. 4 kötet . . . 4.— — Garasos arisztokráczia. 2 kötet. 2.—
— Klára és Klári. 2 kötet . . .
— Jurátusélet. 3 kötet . - • • . - 3,—
25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 31/, ft] lyemből, reggeli felöltök, haris— Várt leány — várat nyer. 8 kötet 8*.— Verne Gyula. Utazás a föld központja
4 ft, 4 Vjft.,himzéssel és csipke- nyák, kamáslik, éji fökötök stb.
Juste Tivadar. Mária magyar királyfelé. Regény 2 kötet
1-26
né, I I . Lajos özv
1.50 Vértesy Arnold 10 beszély- 2 kötet . 2.—
B ^ r Megrendelések gyorsan és kiváló figyelemmel teljesitÁtvitel ft. 60.85
összegft.121.46
tetnek. Férfi ingeknél kéretik egy papirszelet^ a nyakbőséget

PALÓCZ RÓBERT

fehérnemü kereskedésében kapható nagy választékban:

a b

c

d
e
g
Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 622-ik számu feladvány megfejtése.
(Portilla V. N - t ő i Cambridgeben.)

1.
2.
3.
4.

Va8—h8f
. .
Vh8—eöf
. .
Hb2-a4f . .
Bf2—f4 matt.

.
.
.

. 1. e7— e5
. 2. H d 3 — e 5 :
. 3. K c 3 - d 4

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Józief.
— Miskolczon: Czenthe József. Játzkiséren:Galambos István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Pesten:
Márkus Miklós. —Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — Hatvanban: Sipőcz Ferencz. —
A pesti sakk-kör.
jegyséke.

Melléklet: Pfeiffer Ferdinánd kOnyv-ár-

TARTALOM.

Hl E T I - N A PTÁR.

HiHDETÉSEK.

Kármán József (arczkép). — Búcsu-hangok. — A sirásó. — A fiu és leány testvér. — Az Alkazár Sevillában
| (két képpel). — Az utolsó ut (képpel). — A gyermek-ne! velés. — A könyvkötésröl. — A játékszerek Francziaor:
szagban. — Erdőégések Amerikában. — A só és a vas (kép*
' pel). — Egyveleg. — T a r n a i : Irodalom és müvészet. —
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Balesetek*
: elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
^elelős szerkesztő: N a g y Miklós.(L. magyar-uteza 2 1 . M . )

Hölgyek számára:

feljegyezni.
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1186 (3-3)

Kaphatók R á t h Mór könyvkereskedésében

Pesten (régi német szinháztér), háznégyszög Kagler czukrász mellett.
«*

•

620

Löwinger A. és Társa
papirkereskedése

Biztos nyeremény.

hatvani-utcza 6. sz.,

a „tanalóhoz"
ajánlja a következö alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.

1839. Rothschild féle sorsjegyre,
melylyel

100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1ft.,1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boriték,mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 k r .
1 ft. 20 kr.
B V
100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papirból, negyedréf
a czéggel fekete nyomatban 5, 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 papiron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettösfényii
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000
» veres 2 ft. 75 kr.
1000
» domborbetlikkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

y választék mindenféle
üzleti, jegyzék! és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb arakon. — Levelbeli megrendelések
utánvét mellett teliesittetnek.
JŰHT" A fennt elösorolt mennyiségeken kivül — kevesebb nem rendelhető meg.
1155(10-0)

sz.

1-BŐ

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

E sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,
méhben

minden sorsjegy feltétlenül ki fog hozatni.

Politzer Zsigmond és társa

bankháza Pesten, fürdö-utcza 1-sö sz. alatt.

JSP Vidéki megrendelések azonnal foganatosíttatnak.
n 9 6 (3-55)

ajánlják
(következő

IIŐI-

ruha-kelmék1
bámulatos olcsón!

!Hamburger Adolf]
ttzletében
P, Uri-utcza 1. sz.]
párisi ház.
~ Mint4kkivánatraj
küldetnek mindenfelé I n n y e n c
berni mtv«-.

ház.

párisi

Mellkíegekeí
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
Igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délntan 2-töl4-ig.

Bálván}-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött várzl-ot 84-jfe szám.)

ERNST L,

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fölülmúl, de egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vizben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.
SHT 1 db. 15 kr., 6 db. 78 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több.
im (13—26)
Sipoez István,
gyógyszerész

Pécsett.

Kapható Pestéi): Schopf és Brezsányi uraknál, Mária Valéria-utcza.

az őszi idényre alkalmas czikkek

dús
választékát:

Franczia forralo-szesz-lámpa (Rohand I Legjobb chinai (alpacca) ezüst czikkek.
©gy\ ez«a retemény tonnelóinek igen ajánlható kézi
gépecske, melynek segítsemérő kukoriczát képe$ iemoi-

Kukoricza-morzsolók,
géveí egyes személy <SránkéaÉ egy
zsolai. Darabja 60 kr.

Angol vízszűrő (filter) készületek.

A londoni „Silicated Carbon filter Company" gyárából. Tiszta, egészséges ivó vizet, mely tő feltételét képezi a testi jólétnek, legbiztosabban ezen készülékek által nyerhetni.
az eadig i«inert egyetlen elökészüRt, melynek segitségével ablakok
Z
s
e b b e l ! filter k é s z ü l é k , útközben, vadászatokon s a t . haszea ajtóinál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy középnagynálhatók, (a porosz hadserog ezeket használta), darabja 2 ft, 3.50, 8ft.
ságú ablaknak elíárása körülbelől 50 krba kerül, s a mellékelt ntaH
i
t e t a r t á s i v i z s z ü r ö k kőedény- és porczeilánből, nagyságuk é«
sl(4» szerint igen könnyen alkalmazható. / heugerek árai, ablakokra
kiállitásokh.07. képest 10 frt 50 krtól, 48 trtig darabja.
való fehérek 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra való fehérek ti és 10 kr.,
B
o
r t i » z l i f 6 _ r # z e s a p o k , darabja 7.50.
barsik 7 és l l kr. rőtje. Helyben egy ablak elzárásának mnnkájaért
20 %rt számitunk.
Kimeritő árjegyzékek és rajzok kívánatra.
F o l y é k o n y - e n y v 10, •>">; kr. l»»rAnjgol s a r d i n i a • s z e l e n e z e «
. _„„..., .„-öltönyök |
n y i t o k darabja 50 kr.
aísasK 20 kr. S z o h a p a d l é .
é« köpenyek. Öltönyök feketék fejfedővel j f é n y m a z 1.30. B&rt vizhatlamiA
ö$k, ezüstnemüek tisz10.75-20, flnom világosak 15-25ftig.I/O- t e v ő k e n ő c s ö k 60 kr. 2 frtig:. Moly
tításához, ablakok mosásához, igen előnyör»gló és kocsizó köpenyeg nyakkal és fejfeés f é r e s i ' * * V>r 30—75 kr. Pecsétsek, dbja 80, 90 kr., 1 frt, 1.25, 1.50.
dővel 17-27 frtig.
t l s z l i l o viz 20—80 kr. £ r c z n e i n i i t
/^T Amerikai patent nadsőprük
^T
R n s r a n y f e l e z i p o k gyermekek,
H s z t i t ő p o r 5-15 kr.
szőnyegek és szobák számára 1.15, 1.30, 1.50.
leányok,
k hölgyek
h ö l k és
é urak
k stámára,
á á nagysáá
UF* Viragí-cserép-diszek , nagyobKulin- és b u t o r - s e p r ö e x k é k 55, 60,
gukhoz képest, párja 85 krtól 1.40 krig, legbithatók, szines fa léczekből, darabja 20, 25,
65
kr., legjobb uftil b ú t o r - p o r « 1 6 k 50
finomabb angol sarkai könnyü hölgy felczi- 30. 70, 95 kr. 1 frtig.
kr , czérnival befontak 1 frt. ,
pök párja 2 frt.
|
V
Nftd
k
é
z
i
és
dolgo/.ft-kosaL e g j o b b a l p a c c a gryertya1MF~ K a f f a n ? l é g p á r n á k 3.50, 5.50.
ruk.
~ t a r t ö k , öntött természetes fehérségft
„
á g y t a k a r ó k gyermeérozbőt. melyek a tisztítás által csak szeb| ^ r * Asztali-cseng-etyűk, nyomó kékek é» betegek számára 90 krtól 5 frtig.
bülnA
» 8
9 10"
születtel l.SO 5 frtig, közönségesek 40 kr.
Ragany allövetrecskendök a
2.25, 3.40, 3.80, 4 40 párja.
2 Mig.
véb chirurgikus szerek.
ff
Gxcellens k a v é f ő z o - g é p e k ,
Vajtunyérok
iivegofedövel
Rugrany e s e r n y ő k 9.50,
1.60, 2.—, 2.50, 4.50.
ezekkel 10—15 percz alatt tűzhely, vagy spiE s e r n y ő k pamutszövetből 1.50,
ritussal kitünő kávét készíthetni.
S
a
j
t
t
a
n
y
é
r
o
k
,
márványlemezek"l.75, alpacca 3.25, 4 frtig, tafota 5.15, 7.50,
1
2 8 4 6 8 10 csésze feketének
kel, üvegfedővel ;>, 4, 5 frt.
grosdenaples 6.50, 10.50, tizenkét bordások
3.60, 4.30, 5., 6., 7„ 8.25,9.50.
A n g o l k é s - f e n ő k 1 frt. Dnwó10.60 15 frtig.
ftr 9f«n plns nltra kavéfőzö-gé"' 30 kr. 2.50.
p e k , csak spiritussal használhatók, miut
P ^ ~ A n g o l leKKingr, a lábtynk (Ca^
<'2iik«rvás6 • gépek ,'] [deszkitünőek általánosan elismertek
maaohen) Igen czélszerü, Angolhonban altakfteskttn 1.50, 3.50.
1
2 3 4 6 » lOcsésze feketének
lános használatban levő neme, lovaglók, va4.50, 5.85, 7., 8.25, 9.40, ll.,14.
dászok, gazdáknak, söt nedves idő alkalmáPezsgőt fagyasztó gépek 15 ft.
val a városban is ajánlandók. Amerikai bőrN
Cztikor-szeleuczék, kenyérf r a n c z i a k a v é ő r l o - g é p e k tetvásionból párja 4 frt, fényes »ro»i baganak o s a r a k , káví 1 . és poliar-talczák,
szerint igaiithatók, elegáns szezletes
bírből pírja B.50, 7.50.
eczetés olaj-tartók, asztali késalakúak.
,
kusHiak , abroMKtaknrOk , p«1.
í . 3. *• szám
«j J
'jfW~ Angrol, mindennemü lábbelibe raklaczk-diigók
, gyerinekszoptató
1.25, 1.70, Í.15, Í.50.
* f
ható d u g a s z - t a l p a k , biztosan védik meg
üvegek, rév. töro-ntoxN.'irak, vaa lábat nedvesség es meghűlés elől. Párja A m e r i k a i modornak, a falon
salók, kolmixók, < jjoli l a i n p a k ,
erősittetnek meg % igen gyorsan és könnyen
45, 60 kr. 1 frtig.
asztali csenjfctyiiJi s a háztartásnak
őrölnek, darabja 4.50.
sok efíyéb czikkeit dús választékban.
A n g o l n t a z ö - p l a l d e k 9-11 ftig.

JW

eolyö-alaku kftvépOrkölök,

G a z d a s á g ! l á m p á s o k , olaj-lámborszeszszel használhatók XL >/4 l/2 fontnak
ez:
VirágaszUlok 6-32 frtig,
"páttkal, tüz és törés ellen mentések, 1.90,
2.80 3.604.50
na.
dárkalitkák
alitkák asztalkákon
asztalkákon papírkosarak,
g g t e n i va
2.66, 3.40.
MG~ H a b v e r o - g r é p e k üveg-medenczié függeszteni
ők függő
lók, ágas gyertyatartők,
virágkosarak,
vol, kisebbek 1.80. nagyobbak 2.90.
iá
látogatójegy-tálczák, utánzott márványosz)•""
Aii^ul k é a i l a m p a s o k különK i s v a J k é s z l t A - g é p e k , a tkealopok, szobrok, mellszobrok, angora lábszó'féle czélszerü nemekben 75 kr., 1.60, 2.20, g V
nyegek, lábtörülök tengeriffi, rugany és oooo- |
aeztalnál használhatók, drbja 4.20.
H frtig.
cosból,
ból esernyő-állványok
rnyőállványok öntött
ötött vasból
bólstb.bj
i j V A n g o l , s z é n n e l h a s z n á l h a t ó Í ) ^ ~ A m e r i k a i b u s - k a l a p á c s o k ea
c » » n t h a s l t 6 k , drbja 60, 85 kr., 1 frt.
v a s a l o k 4 frt.
SKnlattató tttrsas-játékok:
Aczél d i o - t ö r o k 60, 90 kr., 2.40. ÍPV~ Asztali k é s e k és v i l l a k , valódi Dam-, malom- és sakk-táblák, sakk-alakok, I
angolok, jóstyriaiak, csont-, száru-, pakfong,
dominó-játékok, tartli-deszkácskák, játszó_^,
Anvol
Byermeksioptatdj g y , kártya-prések,
y p é , rourou
kártyák, játék-jegyek,
s z i l k é k Haw és fiától Londonban 1 frt. és chinaezüst-nyelekkel dus választékban.
lette.
tombola, llutri,
t i versenyfutó
f t ó s egyébb
L e g j o b b F e r r e t f é l é k , az anyamellet, P P ~ Angol késttsztito deszkacstársas-játékok.
k a k , igen czélszeriek, darabja 66—1.20,
alakját és müködését illetve természethűen
S z i n h á z i I l í t o s ö T c k i 50-ss
1 szelencze tisetitópor hozzá 60 kr.
utánzók, darabja 3.50.
angol disznóbőr nyergek 15 frttól 30 frtig, kantárok, kengyelvas és
TJÚL)
r»TTOO>1/S
VdglUugró
g
szijjak,
j j a k , terhelök,
t e r h e , kötőfékek,
ő
, kengyelvasak,
g
y
v zablák,
,
,sarkantyúk
y
sat.
n « A « r l k Í v < i t a A i r n á l m e l y e k gyorsan s kel!6figyelemmeleszközöltetnek, a megrendelt tárgy
IIH;g
g
j Meg
g nem felelő tárgyak
I I H ; g W I . ^ I * ! * O I 4 . I l W i l 9 S 2 i n t &rntt; körülbelőli meghatározását
kérjük.
visszaküldhetők.
Raktárunk
ktá
Uj
j kimeritő
k i i t ő árjegyzékét
á j é t kívánatra bérmentve küldjük el.

homSopath-orvos és szülész.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok enjüit: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Coupán Vnunrnapl Ujsán: Egész évre 6 ft. Fél évre 3ft.— Csnpan Politikai UjdontuiKok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

magyar király"
l l d l szemköii

Futo-szsrsfe.

sjeszsiel egyszerre töltetik meg, s egy oly álvánvnyal van •Hatva,
melyre bármi nagyságú edényt állíthatni, aít sugár alaku lángokkal lepvén korttl, tetemes borszesz megtakarítás mellett, bármilynamt folyadékot, hihetetlen gyorsan forral fel. Ajánljuk ennél fogva
ezen lámpáé mindenkin*** thea, kávé s a t . készítéséhez, » háziasszonyoknak pídig különösen oly alkalmaknál, a hol tüzet rakatni
vagy rá nem érnek, vagy körülményesnek találják. Árai következök:
kisebbik 2,75, nagyobbak 3., nagyok 3.50 darabja, egy kis üst külön
1.76, egy thea-kanua 1.75, utaió Keeliaud minden szükségessel 3.50.

Pest, deczember 10-én 1871.

Hirdetési dijak, a Vnsnrnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnél 10 krajezárba; háromszori vagy
többszőrTlgtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad Becuhen: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, kfil8n minden igtatás után 30 krajczár.

gmnoT&roh 3.60—1.50 krig, valódi f i /rí n
Tüzfogót, horgot ás szén-lapátot tartalmazd
«
oroszok 12—35 mig. Then-Ustök
k é s z l e t e k , 1.50—3 írtig, valódi angolok
Berczelius lámpákkal 10—30 forintig
3.50-7.50. K a n d a l l ó - a l l v a n y o k ffltő
T b e a - d s t ö k állványokon 2—16 csészének, fénymázolt ptéhből,
készlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat •
sárga ia r5r5s részből. 4.50—Í6 frtig. Ttaea-kaiMi&k brittania,
egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 3—30 frtig. K a n d a l l ó - k e érczbóM 1—18 csésiének 2.80-12 frtig. T h e a - t « l e z 4 k fénymázolt
r e t e k öntött vasból és sárgarézből 2.70—80 frtig. K a l y h a - e l ö pUhbSl minden nagyságúak 1 frttól 10 frtig, fából készültek 8,60—
t á l c z á k vasból és sárgarézből 1.75, 4.25 krig. KÖ-, s z é n - és
lí frtig. T h r n - a s i t n l k A k 15 frt. T h e a - s z ü r o k pakfong, alc o a k s - k o s a r a k 1.80-7.50 krig. F a - k o s a r a k nádból 2—12
paoca és chin»i ezüstből 35 krtól 3.50 krig, l'lica-ifi>lv6k, t o frtig, szintén ilyenek pléhből 4.75—15 frtig. K á l y h a - és k a n jft*-Rkzók, tojás-fözo f ö v é n y órAk , g y o r s - f o r r a l o b ,
d a l l o - e r n y ö k , kűlönnemü kiállításnak. F n v ó k 70 krtól i frtig.
t U e P l e i M r . f ' k , n a l w n k o l t és s z e k r é n y k é k stb

Légvonat:mentő pamut-hengerek,

Legujabb

„Giliszta-csokoládét,"

KERTÉSZ ÉS EISERTPESTEN Í >

íThea-eszközök.

Tizennyolczadik évfolyam.

Ezzel a t. cz. szülőknek figyelmében ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

f

Dorottya-ntőz*
S. siám.

50-ik s z á m .

a szülőknek!!

Csak II ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül
egy darab részvényjegynek egy

Pesten,

Uri-utcza

SHT Figyelmeztetés

Kármán

Fannija.

Édes anyját még ifju gyenge korában,
dajkája karjain kisérte az elmulás helyére.
Édes atyja nem édes atya volt. Elfelejtett
minden emberi s atyai érzékenységet, mert
azt hitte, hogy a gyermek csak keménységgel neveltethetik jól, és nem tudta, hogy cz
az áldott lélek úgy jött ki, mint legjobb, a
természet kezéből . . .
Szaporította az ő szenvedését még mostoh' anyja is, a ki azon feljül, hogy atyja
nem úgy tartotta mint leányát, még testvéreinek szolgálójává tette. Soha jó szót nem
hallott ő, a ki mindennek jó szót adott.
Parancsoló és rettentő dörgö
hang volt atyjának hangja, a
melynek csak hallására is
reszketett. És ezért maradt
magaviselésében valamely félénkség, és maga visszahuzása. Ezen feljül valamely
kedves melancholia, és szomoru hallgatás, melyet csak
némely jobb barátnéi előtt
tett le.
Ennyi szenvedések megtanították mindazáltal, mint kell
magát az ég rendelésinek alá
adni. A nyomorúságok soha
le nem nyomták, még erősítették. Soha sem panaszolkodott,
csak néha a magánosságban
folytak keservesen könyei,
csak néha kivánkozott megboldogult anyjához.
Ezt a kedves lelket hozta
élőmbe egy szerencsés történet, tizenhatodik esztendejében. Ö, és én, egyszerre érzettük a szeretetnek boldog
felindulását. Hogy is ne örült
volna ez a szánakozásra méltó
kedves lélek azon, hogy van
' még teremtés a nap alatt, a
ki őtet szereti?
De kevés ideig valo nyájasságunkat is megkeserítette
FANNI.
kegyetlen atyja. Ez a tyranEgy kis alacsony falucska volt születé- nus, a kinél esméretlen volt minden érzésének s nevelésének helye, mégis gondol- kenység, hogy' láthatta volna azt, hogy
kozása módja szép volt, józan ítélettétele, leánya boldog egy őtet szerető ifjunak karés szive világokat ért; mert a legnagyobb jai között, és el ne rontotta volna boldogiskolában tanult — a szenvedések iskolá- ságát, ö, a ki a szeretetet csak ugy esmérte,
mint minden állat.
jában.

Kármán arczképe után, melyet mult világgal egy ifju személynek életét, a kinek
számunkban mutattunk be olvasóinknak, emlékezetét én örömest feltartanám, mivel
ma a Fanniét közöljük, azét a széplelkü én elmondhatom öfelőle, a mit Petrarca
szenvedőét, kit Kármán által közrebocsátott mondott Laurájáról: „A világ őtet nem
hagyományai halhatatlanná tettek, örök esmérte, valamig véle birt, és csak azoknál
helyet biztosítván neki nemcsak irodalom- esméretes, a kik itt maradtak, hogy őtet
történetünkben, hanem az érző szivek em- sirassák."
lékezetében s rokonszenvében is.
Nem arra született ugyan "ö, hogy csuKármán arczképe teljesen hiteles, bár dálkozást indítson, de arra termett, hogy
csaknem gyermek-ifju arczával, gyürüs für- szeretetre buzdítsa fel azt, ki látta. Csendes
téivel eszményitettnek látszik. A mint Vö- és jó, teljes szeretettel, melyet mindég marösmarty, Eger elsö énekében, múzsája gában elzárt, félénk, és kellemetes volt az
egyik kedvenczei az ifju Petőt leirja, kinek az asszonyi angyal, a kiről itt, beszélek.
a süvegére rátüzött fehér toll
,,rózsás arezokra vet árnyat,
melyeken a komoly elszánás
nagy gondolatával harczba
vegyült szépség nagy lelke
vonásait irja, s erre hogy olvassák, két barna szem önti
világát" — ugy tünik föl elöttünk Kármán nemes alakja,
eszményi szépségében. De ismételjük, a kép hü és hiteles.
Mi, Kármán írásainak Toldy
által eszközölt kiadásából vettük, hol Fanni ábrándos alakja
is szembe van állítva vele.
Természetes, hogy ennél a hitelesség annál kétségesebb,
minél kevésbbé van magának
Fanninak létezése is megállapitva. Annyi igaz, hogy a kép
egészen kifejezi Fanni lelkét,
mely melegítő, meginditó erövel kap meg s fájdalmas kéjjel
tapad lelkűnkbe. Ha élt Fanni,
csak ilyen lehetett; csak ezek
a szemek, csak ez a homlok,
csak ezek az ajkak lehettek az
övéi.
A képhez egészen méltó
életrajzot akarunk adni. Adhatnánk-e mást, mint azt a
„Fanni Eletét" — melyet maga
Kármán tüzött az ö Hagyományai, a „Napi jegyzések és
levelek I—LXIII." elébe, az „Uraniá"-ban.
A1
\jon itt az életrajz, ugy, a mint a mult
század utolsó tizedében (s ezt ne felejtse el a
mai olvasó!) irva és kiadva volt:
„Elek ezen alkalmatossággal — irja
Kármán — arra a végre, hogy közöljem a

