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•W" Korszerű könyvek 
és röpiratok, 

melyek H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-
hivatalában (Pest , egye tem-utcza 4 . sz.) meg

j e l en t és minden könyvárusnál kapható : 
J e n ó . E g y é n i n é z e t e k . ( N a g y 8-rét, X I I . , 

123 lap) fúzve 1 ft. 
B e z e r é d j Sándor. R e f o r m - e s z m é k . Köz 

érdekű tar lózatok a kath. autonómia, az 
egyházi reform, a pol i t ika és egyház
társadalmi kérdések koréból a szabadság 
és fe lv i lágosodás hivei számára. (8 -rét ) 
fúzve 80 kr . 

R e f o r m á l j a k a k a t h . e g y h á z a t ! Irta e g y 
kath . plébános. Turin, 1871 . (4-rét , 56 lap) 
fűzve 60 kr. 

A k a t h o l l k n s e g y h á z i a u t o n ó m i a é s v e 
s z é l y e i . T o l d y Is tvántól . (8-rét , 116 lap) 
fűzve 80 kr. 

C o e l i b á t a s é s 
Papramorgó . • 

p o l g á r i h á z a s s á g . Ir ta 
- Fűzve 1 ft. 

P e d e r z a n i Júl ius . A o s d e n F e s s e l n 
R o m ' s ! (8 - tav . ) Geheftet 30 kr. 

P e d e r z a n i Júl ius . Rede, gebalten zu Vi l lach 
in der Versammlung des liberalen V o l k s -
vereines . ( 1 4 . Juni 1871.) Geheftet 20 kr. 

D i e G o t t e s m f f r d e r . V o n einem Glaubigen. 
8 . , 33 '/i B o g é n stark, in schönster A u s -
stattung. I n fárbigem Umschlag g e 
heftet 8 fl. 20 kr. 

D i e A r b e i t e r - F r a g e . E i n Friedensvor-
schlag, darge l eg t mit Bücks icht auf die 
Tendenzen der Communisten und Sozialis-
t e n , sowie d ie Ideen von Lassalle und 
Schulze-Del i tzsch, Ket te ler und Schaffle, 
Mil l und Mohi von A . K. Preis geh . 40 kr. 

A n t o n . Alo is . Wel tpr ies ter . D a s g e f S I s c h t e 
C h r i s t e n t h n m u n d d i e W e l t . (Gross 
8-tav.) Geheftet 1 fl. 20 kr. 

Farsangi czikkek 
nevezetesen: 

£MF* elegáns 1»&1I legyezek "WU 
párisi és bécsi készitményüek 85 krtól 35 írtig darai>ja; 

fl*r b á l i b o k r é t a - t a r t ó k ~ M 
sokfelé díszes czélszerü nemekben 50 krtól 8 írtig darabja; 

j&~ a l a r c z o k , t r é f á s o r r o k s t b . * ^ B 
sRámtalan, eredeti torz-arczokat, állatfejeket stb. ábrázoló nemek

ben is, 15 krtól 6 frtig; 
t r é f á s f e j d í s z e k , s ü v e g e k ^ U 
s egyéb jelvények bohócz-estélrek számára; 

J0~ f ü z é r - t á n c z - é r u i e k ' 9 Q 
Jegüjabb változatos neméi 18 krtól 5 frtig; 

_ ^ * n ő i - é s n r i é k s z e r e k , ^ * 3 
mell-tűk, fül-függÖk, egész készletek, nyak-ékek, medaillonok, óra-
lánczok, shawl- és nyakkendő-tűk, ing-elö- és ingujj-gombok stb.; 

ha tá sos szinliázl éksze rek " W | 
diadTmek, rendjelek, Övek, csattok, gombok jelmezbáli Öltözékekhez 

különösen alkalmas nemekben ; 
_ F " T i a s z k - g y ö i i g y ö k '*&Q 

ruhák díszítéséhez alkalmas olcsó, a valódi kagyló-gyongyÖket ter-
mészethűen utánzó finom nemüekig zsinórja 10 krtól 4 frtig; 

ytgT i l l a t s z e r e k *^FQ 
finom kézi-szappanok, haj-olajok és kenőcsök, bajnsz-pedrök, fog
tiszti tó-porok és pépek, arczfestékek, pulcherin, viaaígre de toilette, 
rizs-porok, valódi kölni-viz, a r a n y , e z ü s t é s g y é m á n t h a j 
port lej? f i n o m a b b i l l a t s z e r e k Bayley Attkinsoo, Yiolet 

Pinaud s a kül- és belföld egyéb jóhirü gyáraiból; 
SrW to i le t te- tárgyak "+Q 

haj-, ruha-, bársony-, fog- és köröm-ket'ek, mindennemű fésűk, zseb-
beli és kézi-tükrök, haj fürt-hengerek, fürt-tekercsek, haj- és gom
bos-tűk, köröm-ollók és reszelök, keztyű-tágitók és gombolok, czipő-

huzók, kolmizó-ollóK stb; 
f r a n c z i a m e n ü - k á r t y á k "WQ 

I gyorsan kedveltségre jntott kártyácskák, melyeknek túlsó oldala az 
j étlapnak használható, első oliala pedig a vend g nevének szánt he
lyet, s felderítő tréfa? színes képecskéket tartalmaz, tuczatja ft. 1.80; 

9 ^ T " d u s v á l a s z t é k á t a j á n l j á k ~ V | | 

K E R T É S Z é s E I S E R T Pesten 
Dorottya-utcza 2. sz. a „magyar király" czimű szállodával szemközt. 

T á n c z - r e n d e k e t nagyobb bálok számára 
kivánatos kiállításban gyorsan készíttetünk. 
í r á s b e l i m e g b í z á s o k n á l , melyek figyelemmel eszkö

zöltetnek, a küldendő czikk árának közelítő meghatározását kérjük. 
1228 ( 1 — 2 ; 

Uri-utcza 1-SŐ 88. 

Legújabb 

női
ruha-kelmék1 

bámulatos olcsón! 

I Hamburger Adolf 
Ü z l e t é b e n 

^ P F S T , u r i - u t c z a 1. s z . 
p á r i s i h á z . 

\a&~ Minták k ívánatra , 
küldetnek minden-
J e l é I n g y e n és^ 

b é r m e n t v e . 

p á r i s i h á z . 

Árleszállítás 
a z 

állatokat szállító vasúti kocsik tisztításánál. 
Érvényes 1872. j a n . 15-től. 

Az alább emiitett vasut-vonalakon 1872. évi január 15-től a kocsitisz-
titási dijak a hatóság által elrendelt állatkocsik fertőztelenitésénél az állat-
szállitás előmozdítása czéljából leszállittatnak s a következő dijak fognak 
szedetni: 

1) Égy 8 kerekű kocsinál, tekintet nélkül arra, vájjon nagy szarvas
marhát vagy hornyukat szállit-e 8 tekintet nélkül a szállítás távolságára 
4 ft. o. p. 

2) Egy 4 kerekű kocsinál ugyanazon föltételek alatt 3 ft. o. p. 
3) Négy darab vagy kevesebb nagy ezarvasmarha vagy 10 darab vagy 

kevesebbbornyunakegy 8 vagy 4 kerekű kocsiba való áthelyezéseért 2 ft. o. p. 
Ellenben szopós hornyukért, melyek az anyatehénnel szállíttatnak, 

tisztítási dii nem fizettetik. « „ ^ . . , , . T 
J Az osztrák-magyar vasutak 

1227 ( 1 ) igazgatósága. 
H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám alatt ) 

megjelent és minden hi te les könyvkereskedőnél k a p h a t ó : 

L o s k a y B é k é n y . 

A nemzeti irodalom és műveltség története. 
A l e g r é g i b b ( d ó t ó l a m o h á c s i v é s z i g . 

M á s o d i k k i a d á s . — ( 8 - r t t , V I I I , 2 3 8 l a p ) f ű z v e 1 ft . 

M i n d e n n e m ű 

takaró-papiros 
(Makulatur) 

kapható Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt . 

Szepes-kárpá t i 

növény-kivonat 
D r . F á y k i s s K . - t ó i K é s m á r k o n , 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

l eggondosabban g y ű j t ö t t és k i tűnőn alkal
mas növényekből kész i tve , mint j e l e s hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés , rekedtség, a nye lő- és légzó-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél , görcsös , ideges , 
ful lasztó köhögés i rohamoknál , szükmellü-
ség , o ldalnyi la lás , időszaki tüdő-hurutnál , 
a tüdő-betegek g y ö n g í t ő izzadásainál; sót a 
táp-müködés nedveinek halmozódása által 
e lő idézett be tegségekben , úgysz in tén gyo
mor- és a test átalános e lgyönguléséné l is. 

Hasonló hatással birnak a dr. Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-czukorkák. Árak: 1 ü v e g kivonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz czukorka 35 kr. 

E cz ikkek megrendelhetők magánál a ké
sz í tőné l F á y k i s s J ó z s e f gyógyszerésznél 
Késmárkon ( F e l s ő - M a g y a r o r s z á g ) . Pesten: 
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszer tárában , király-
utcza 7. sz., T h a l l m a y e r A . é s t á r s á n á l és 
K o c h m e i s t e r F r i g y e s n é l . 1229 ( 1 — 3 ) 

A javak 
(fán 

jelzete. 
A. mindig szaporodó helyi- és összeköttetési-jószág forgalomnál , 

az üzlet tolongása alkalmával és mivel a továbbszállításra feladott tárgyak 
(Colli) gyakran egyenlő jelzettel birnak, fólcserélések és téves felrakások 
minden figyelem mellett nem voltak tökéletesen elháríthatok. 

Ezen bajon csak ugy lehet eredményteljesen segíteni, ha a szállítók 
minden az elküldésre szánt javakat és tárgyakat a rendeltetési helyivel 
(— helyeknél, a melyek nem a vasút mellett léteznek a vasút i á l lomás
sa l a honnan a tova szállítás tör ténjék —) vi lágosan jelezik. 

Az osztrák magyar vasúti igazgatóságok ajánlják tehát a t. ez. szál
l í tóknak : jövőben minden szállításra szánt javakat és tárgyakat a rende
lési he ly i je i vi lágosan és a lka lmas módon jelezni. 

Az osztrák-magyar vasutak 
1226 (i) igazgatósága. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI CJSAIi 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 

1872. évi folyamára. 
(Ismerottorjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos eredeti képpel' 

illusztrálva; a másik rendkívül i mellékletekkel bővitve.) 

Előfizetési föltételek: 
p o s t a i s z é t k ü l d é s s e l v a g y P e s t e n házhoz h o r d a t v a . 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: 
Egész évre (január — deczember) ÍO ft. — kr. 
Félévre (január—június) . 5 „ — „ 

Csupán Vasárnapi Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr. 
Félévre ( január - jún ius) 3 „ — „ 

Csnpán Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) 5 ft. — kr. 
Félévre ( január- június) 2 „ 5 0 „ 

• ^ * Egyes előfizetések legczélszeriibben postai utalvány által eszkö
zölhetők, a melyre bérmentesitésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik. 

Uj kedvezmény! 
A „Vasárnapi Újság" és „Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k " előfizetői a k iadó intézkedése 

folytán a j övő 1872 . évtő l kezdve azon kedvezményben részesülnek, h o g y az „ U j R e g é l * " 
czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben je lenik meg , s vá logatot t érdekes regényeket 
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ( t é r t , félévre 3 ft. he lyet t Z f t ér t rendelhet ik meg , 

K Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala. 
( 2 — 3 ) (Pest , egyetem-utcza 4-dik szám alatt . ) _ 

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t ( .ú sz ta v. — Nyomato t t saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-dik szám a lat t ) . 

Tizenkilencedik évfolyam. 

E l ő f i z e t é s i f A l t é t e l e k : a V a s á r n a p i Ú j s á g é s P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k e g y o i t : Egész évre 10 frt. — Fé l évre 5 frt. 
C s n p á n V a s á r n a p i Ú j s á g : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — C s n p á n P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

§ 9 " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetSleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyazeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasenslein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Midőn azon férfiú arczképét mutatjuk 
be, kit a magyar természettudományi tár
sulat közelebbi közgyűlésén legutoljára 
láttunk az elnöki széken: azt hiszszük, nem
csak az érdemet méltán megillető tisztelet 
adóját rójuk le egyik polgártársunk iránt, 
hanem a valódi polgári erényre is példát 
mutatunk az uj nemzedék előtt. Mindkettő 
egyaránt önmagunk iránti kötelességünk. 

Stoczek József született Szabadkán 
1819-ben. 

Ha van valami nehéz egyelő férfi ismer
tetésében, ugy épen Stoczek Józsefet illetőleg 
mindenesetre kétszerte nehéz 
ez. Ismerni e komoly, sőt mond
hatni haragos arezot, ismerni 
ez arezon tükröző kedély 
egyik fővonását — a valódi 
szerénységet, mely a dicséret 
legkisebb jelére haragos villá
mokat lövel az ugy vélt hízel
gőre,— és mégis megpróbálni, 
szólani működéséről, — ez egy 
kissé merész vállalat. 

Az a haragos ember is volt 
egyszer gyermek. Ott játszott .. 
talán egykor ő is a többiekkel 
előbb a szabadkai, majd a pé
csi főgymnázium padjain, — 
mignema serdülő ifjút a magy. 
tudományos egyetemhez kap
csolt mérnöki intézetre hozták 
magasabb és nemesebb vágyai. 
A kitűnő sikerrel végzett tan
folyam után egy ideig ugyanez • 
intézeten Peczelt tanár oldala 
mellett lett assistens, majd 
1847-ben a csak imént fölállí
tott kir. József-ipartanodába 
lett a természettan rendes ta
nárává meghiva. Ezen állásá
ban maradt 1869-ig, a midőn 
a „m. kir. József-műegyetem" 
czim alatt 1857-ben már egye
temi rangra emelt ipartano
dában újra a magyar nyelv 
tétetvén kötelezett tannyelvvé, 
az előbbi igazgató Mayer Lambert nyugdí
jaztatott, s polytechnikumunk első magyar 
igazgatójává Stoczek József neveztetett ki. 

Az épen legjavában levő életerős férfi 
teljes erélyével ragadta meg a vezetésére 
bizott intézet kormányát. Mint magyar 

S t o c z e k J ó z s e f . 
teljes mértékben föl birván fogni az egyet
len magyar műegyetem fontosságát ha
zánkra, ipari s átalában anyagi fejlődé
sünkre, egész lélekkel e fiatal intézet minél 
tökéletesebb szervezésén csüggött; az ő 
igazgatásának idejére esnek mind azon 
nagy és üdvös reformok, melyek e szerény 
kezdetű intézetet, az előbb csak névleges 
műegyetemet valóban műegyetemmé tették. 

Üdvös működésének hangos elismerése 
volt az, midőn legközelebb 1871-ben a köz
oktatási minisztérium életbe léptetvén a mű
egyetem önkormányzatát, a műegyetem 

S T O C Z E K J Ó Z S E F . 

első rektorává akarok egyhangúlag Stocze-
ket választák meg. 

De nemcsak a műegyetem, hanem a tevé
kenység más mezején is, a siker és előhala-
dás látszik kisérni mindenütt e derék férfiú 
működését. Tudományos érdemei elismeré

séül a m. tud. akadémia 1858-ban levelező, 
majd 1860-ban már rendes tagjává válasz
totta. 1869-ben pedig az akadémia uj szer
vezésekor a mathematikai és természettu
dományi szakosztály elnökévé választatott. 

Másfelöl a kir. magyar természettudo
mányi társulat is igénybe vette a sokfelé 
elfoglalt férfi tapintatos vezetését. 1864-ben 
az elhunyt Bugát Pál helyére Stoczek vá
lasztatott a társulat elnökévé, s azóta hét 
éven keresztül, a legközelebbi közgyűlésen 
történt lemondásáig, az ő vezetése alatt in
dult a társulat azon szép korszak felé, 

melynek első hajnalodása az 
1867/8-as évre esik. 

Nevéhez tehát, mint lát
juk, mindenütt jó emlékek 
vannak csatolva. 

E köztevékenységnek azon
ban, fájdalom, egy nem ke-
vésbbé becses tulajdonság esett 
áldozatul. A már jókor, tanár
segéd korában megkezdett tu
dományos működést és kuta
tásokat, melyeket a tanársága 
néhány éve alatt oly hévvel 
és eredménydúsan folytatott, 
csakhamar félbeszakiták a lel
kiismeretesen vitt igazgatói 
hivatal teendői. Legelső dol
gozata 1845-ben jelent meg, 
midőn ily czim alatt: „A kis 
katoprikai kathetometer," fő
nökének, Peczelt tanárnak egy 
értekezését forditotta le ma
gyarra. Majd később tanárrá 
lett kineveztetése után több 
becses önálló dolgozat jelent 
meg tőle a Poggendorff-féle 
német physikai folyóiratban, 
melyek Berlinben és London
ban nem kevés föltűnést okoz
tak. Különösen az 50-es évek 
második felében egyik fontos 
értekezése a másikat követte, 
melyek részint a természettu
dományi társulatban, részint 

a m. tud. akadémiában adattak elő. Nagy 
kár, hogy közülök kivált a „fém-légsuly-
mérő" és „a lakok szellőztetésére" vonat
kozó vizsgálatai idegen nyelven is meg 
nem jelentek, mivel előmozdították volna a 
tudomány gyorsabb fejlődését, mig igy 
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ezek is azok közé tartoznak, melyekre a kül
föld büszke volna, — de igy nem ismerve, 
rajok s ránk nézve egyformán elveszettek. 

Stoczek még élete javában van, s habár 
a természettudományi társulat elnöki szé
két egy nem kevésbbé jeles fiatalabb utód
nak dr. Than Károlynak engedte át, — ezt 
csak azért tette, hogy erejét egy még szük
ségesebb téren érvényesítse a tudomány és 
a haza szolgálatában. Dapsy L. 

A pártokhoz*) 
Nem lesz már a magyar népből 
Jóravaló nép soha, 
Utóiér te régi bűne , 
Régi á tka , ostora. 
Hi tvány önző érdekeknek 
Rabszolgája lett megin t , 
Pár tharczokban tépi egymás t , 
I s ten t , embert nem tekint. 

Bús napokban megtanul ta , 
Hogy mi a honszeretet , 
Becsületért , jobb jövőért 
Áldozott vér t , életet. 
Bús idő kell neki ismét, 
Hogy a sötétségen át 
Fölismerje egyszer még a 
Honszeretet csillagát. 

A helyett hogy ott fenn járna 
A haladás út jain, 
Kőszikláki t döntögetne , 
Munkálkodnék nagy, kicsiny: 
Ármányokban, cselvetésben 
Vesztegeti erejét, 
Elfordul a nagy példáktól , 
ö r ü l ha ront , vagy ha vét. 

Elhagyatot t szegény ország! 
Nincs a földön senkije, 
Fiainak egységében 
Állna minden ereje. 
Es ez egyben sem viradhat 
Megnyugovás napja rá ! 
A lobogót összetépik, 
Melyre nevét felirá! 

Elvakul t nép! Vedd kezedbe 
Azt a zászlót ujonan; 
Menj e lőre , mig időd van , 
S el nem söpör a roham. 
Századot ér minden óra , 
Minden ember sereget . . . 
Á r u l ó , ki meg nem érti 
Az időt és jeleket. 

Dalmady Győző. 

Az a n y á k n e v e l é s e . 
(Kivonat Martin Aimé müvéből ) 

„A férfiak miudig olyanok lesznek, a 
mint a nőknek tetszeni fog: ha azt akarjá
tok, hogy nagyok és erényesek legyenek, 
tanítsátok meg a nőket arra, hogy mi a 
nagyság és erény." Bou,seau. 

A hires Sheridán, látva, mily kevés gon
dot fordítanak a nőnevelésre, s tudva, hogy 
a nők milyen ellenállhatatlan befolyással 
bírnak azokra, kik őket oly roszul nevelik, 
egy nemzeti nönövelde alapitását tervelte. 
Elküldte tervét a királynéhoz azon kére
lemmel, hogy álljon ez intézetnek élére, azt; 
mondván: „Minket a nők kormányoznak, 
igyekezzünk őket tökéletesbiteni: minél i 
több világosságot nyernek, annál folvilágo- I 
sodottabbak leszünk mi. A férfiak bölcse-
sége a nők szellemi művelődésétől függ: A 
természet a férfi szivébe a nő kezével ir." 

Nagyszerű eszme, melynek kivitele az 
Öreg Angliára jó befolyást gyakorolt volna. 

Bár milyenek legyenek az ország szoká
sai és törvényei, az erkölcsöket a nők ha
tározzák meg. 

Legyenek szabadok vagy alárendeltek, 

*) Dalmady Győző e szép költeményét, egy költői ke
dély hangját a pártok viharában, a szerző beleegyezésével 

városi Lapok-bói veszszük át. Szerk. 

ök uralkodnak, mert hatalmukat szenvedé
lyeinktől nyerik. 

E befolyás abban az arányban válhat 
üdvössé, a mily arányban a nőket megbe
csüljük: legyenek halványunk vagy tár
sunk, kéjhölgyek, rabszolgák vagy állatok, 
az ellenhatás teljes s ök azzá tesznek ben
nünket, a mik ők maguk. 

Ugy látszik, hogy a természet értelmün
ket a nők méltóságához köti, épen mint mi 
férfiak boldogságunkat a nők erényessé-
géhez. 

Az örök igazság törvénye tehát ez: a 
férfi nem aljasithatja le a nöt a nélkül, 
hogy maga is vele ne aljasodjék; s ha föl
emeli, ez által maga is emelkedik! 

A népek vagy elbutulnak a nő karjai 
közt, vagy lábainál müvelödnek. 

Keleten, hol a nők rabszolgák, a régi 
világ egy része mozdulatlan és eszme nélkül 
ál l : a nyugot az egyenlőség és világosság 
felé halad, mert a nők szabadok és tisztelet
ben részesülnek. 

Kövessük a természet törvényét, mely 
születésünkhöz nem helyez bennünket sem 
a nevelő, sem a bölcsész gondjai alá, hanem 
egy gyöngéden szerető anya ápoló karjaiba; 
az anyai kebel az, melyen nyugszunk, sze
líd tekintete vezérünk, szeretete tanítónk. 

A gyermek testi és erkölcsi nevelését 
ne vegyük ki az anya gondja alól, mert az 
emberiség leghatalmasabb rugója: az anya 
szerelme. 

Ki taníthatna meg bennünket jobban: 
hogy a becsületet a vagyon felibe kell tenni, 
embertársainkat szeretni, a szerencsétlené 
ket segíteni, lelkünket pedig a szép és vég
hetetlen forrásához kell fölemelni? 

Egy nevelő tanácsolhat, de azt, a mit ez 
emlékezetünknek nyújt, az anya szivünkbe 
vési; az anya, a mit el akar veled hitetni, 
előbb megszeretteti, s a szeretet segítségé
vel éreti el velünk az erényt. 

Első Napóleon is azt mondta, hogy: ,,a 
gyermek jövője mindig az anya müve." S e 
nagy hadvezér gyakran ismételte, hogy sa
ját emelkedését anyjának köszönheti. A tör
ténelem igazolja szavát. XIII. Lajos épen 
oly gyönge, hálátlan és szerencsétlen volt, 
mint az anyja, mindig lázongó és ismét 
meghódoló. XIV. Lajos érzéki és regényes 
udvariasságában, vakhitü félelmében, zsar
noki büszkeségében a spanyol anya szen
vedélyeit lehet felismerni. Azt mondják, 
hogy a két Corneille anyja nagy lelkű, 
emelkedett szellemű és szigorú erkölcsű nő 
volt. A Gracchusok anyjához hasonlított. 

Tekintsünk a franczia forradalom bör
töneibe. A halálra készülő tömeg közt egy 
magas nyilt és sugárzó homlokú ifjút lá
tunk, utolsó gondolatait irja. Ez Barnave, a 
nagy szónok Mirabeau vetélytársa. E bor
zasztó pillanatban is anyjára gondol; bátor
ságát, mely lelkesíti, melylyel a vesztő
helyre megy, anyjának köszöni! — A vészes 
időkben ez a legszebb ajándék, mit az anya 
fiának adhat. 

Barnave ezt irja nővérének: „Fiaid ne
velését bizd anyámra; ő öntheti beléjök azt 
a bátor és őszinte lelket, mely férfiakká te
szi őket; nevelésünkben ez ért legtöbbet." 
Ez erélyes nő, fiai lelkét a halál fájdalma 
ellen megedzette, mintha előre látta volna 
a vihart, mely őket elsodorta. 

A hires Kant is szerette ismételni, hogy 
mindent az anyjának köszön. Bár e jó asz-
szony nem részesült semmi nevelésben, 
mégis a legnagyobb tudományt tanitotta 
meg neki: az erkölcs és erény szeretetét. — 
öreg korában gyakran mondta Kant: „Nem 
felejtem el soha, hogy mind az a jó, mi ben
nem van, anyámtól származik." 

Cuvier is anyjától nyerte lángeszének 

első alapját; az anyai ösztön fia ízlését a 
természet tanulmányozására vezérelte. Em
lékirataiban azt irja Cuvier: „Az anyám 
szeme előtt rajzoltam, történelmi s irodalmi 
müveket fenhangon olvastam. így fejtette 
ki bennem a tanulás iránti szenvedélyt, s 
azt a minden tárgy iránti élénk érdekelt
séget, mely életem rugója lett." E nagy 
ember, tanulmányainak minden örömét, 
fölfedezéseinek minden dicsőségét anyjára 
vitte vissza! 

Az anya b folyását a század két leg
nagyobb költőjének példája is bizonyitja. 

A sors Byronnak gúnyolódó, esztelen, 
könnyelmű, szeszélyes és büszke anyát adott, 
kinek korlátolt szelleme csak a hiúságot 
és gyűlöletet fogadta be , ki fiát sántasá-
gaért könyörtelenül csúfolta, folytonosan 
izgatta, vérig boszantotta, megalázta, majd 
ismét hízelgett neki és kedvébe j á r t , és 
aztán megvetette — megátkozta. 

E nő emésztő szenvedélye az ifjú szi
vébe mélyen bevésődött; a gyűlölet a büsz
keség , a harag és megvetés forrongó tt 
benne, mely mint az égető láva, a fergeteg 
pokoli harmóniájával árasztotta el a világot. 

Lamartinenak az anyja ifjú, szép, ke
gyes, fölvilágosodott volt, ki szeretetének 
egész özönét fiában összpontosította. Az 
erény ihlettsége, az imádság, melyre fiát 
tanitá, nemcsak értelméhez szólt, hanem 
lelkébe hatott, s Lamartine innen merítette 
azokat a fenséges hangokat, melyek az is
tenhez szállottak. 

Az anya befolyását nem lehet megvál
toztatni, Byront és Lamartinet hiába pró
bálnátok újjá teremteni: az edény megtelt, 
a szövet megkapta rajzát, anyánk szenve
délyei természetünkké válnak. 

íme ez az erő az, mely boldogságunkat 
vagy ellenkezőjét létesítheti s a helyes ne
velés hiánya miatt a világ teremtetése óta ez 
az erő maradt parlagon és vezér nélkül. 

A természet azt akarta, hogy a czivili-
záczió egyedüli alapja az igazi szeretet 
legyen. 

Ha valamely nép politikai és erkölcsi 
állását akarjuk ismerni, nézzük a nők 
helyzetét. 

Spártában a nők hősöket neveltek, mert 
polgárnők voltak; — Rómában, hol a házas
ság szentségének templomot emeltek , egy 
nő ártatlanságának megfertöztetése oly 
roppant eseményt idézett elő, mely az egész 
államot megváltoztatta. 

A nő befolyása az egész életre kiterjed. 
Feleség— anya — szerető; e három szó az 
emberiség üdvét foglalja magában! Ez a sze
relem, ész, szépség és kaczérság uralma; a 
férfi nőjével tanácskozik, anyjának engedel
meskedik, még annak halála után is, mert 
a tőle nyert eszmék elveivé válnak, és szen
vedélyeinél is erősebbek. 

A napokban a temetőben járva, ezt a 
megható síriratot olvastam: „Oh anyám! 
nyugodj békén, fiad mindig engedelmes lesz 
irántad!" Ez egyszerű sorokban mennyi 
érzelem és szeretet rejlik; mily derék nő 
lehetett az , kinek emlékét igy tiszteli fia: 

A népek szelleme, szokásai, előítéletei és 
erényei, vagy jobban mondva, az emberi nem 
haladása, az anyai keblen nyugszik. 

A női hatalom valódiságát mindenki el
ismeri; de azt akarják, hogy csak a családi 
körben fejtsék ki, mintha bizony nem a 
családok zöme tenné a nemzetet! — Nem ta
pasztalható-e, hogy a férfiak azokat a gon
dolatokat viszik a nyilvános életbe, melyek
kel a családi tűzhely körül a nők foglal
koznak? A férfi, erélye által azokat az elve
ket érvényesiti, melyekkel a gyöngédség 
i h l e t t e , (Vége követk.) 
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A r b u e z P é t e r . 
{Kaulbach rajza.) 

A népek történetében alig van ország, mely
nek oly sötét múltja lenne, mint Spanyolország
nak. Az emberiség legszentebb jogaiból sehol sem 
űztek annyi gúnyt . E g y napon I. Ferdinánd spanyol 
k i rá lynak eszébe ju to t t , hogy jó volna hatalmát 
egészen megalapitani népe fölött, s erre legalkal
masabb eszköznek: a zsidók és mórok üldözését 
találta. Felséges hitvese, Izabella, gyóntató papjai 
tanácsai által buzdittatva, szintén jónak találta a 
király tervét, s aztán elkezdődött a n'mes üldözés. 
A zsidóknak és móroknak föl kellé venni a ke
resztségét, vagy pedig kiköltözni Spanyolország
ból, a nélkül, hogy pénzöket is magukkal vihették 
volna. A kik készebbek voltak ősi hazájukat 
elhagyni, hogysem vallásuktól megváljanak, azok
nak vagyonát elszedte a hatalom, de ez mind 
kevés volt. Ferd inándnak több kincs kellett, s 
most kivált azokat kezdték üldözni, kikről tudták, 
hogy külsőleg fölvették ugyan a keresztyénséget, 
de szivökben még mindig hivei a régi vallásnak. 
Föláll í tot ták tehát az inquisitiót. Elkezdődött 
a fanatismus aranykora! 

I V . Sixtus pápa 1478. nov. 1-ről kelt bul
lájában megerősítette az inquisitiót, s 1480. szept. 
hóban két dominikánus, a király két udvari pap
jával , mint inquieitorok megkezdték működésüket. 
A „szeretet" vallását ugy értelmezték, hogy min
den más vallású népet [ki kell irtani a föld há
táról . 

A négy inquisitor üldözéseit és gyilkolásait 
ugy látszik a király keveselte, mert 1483-ban egy 
fö-inquisitort nevezett k i , Torquemada Tamás 
dömés perjel személyében, egész élethossziglan. 
Ez az ember, ki ta tár khánnak is beillett volna, 
Mendoza bibornok gyóntatója volt, s ennek utján 
nyerte el az első hitbirói és fő-inquisitori állást 
Caitil iában és Leonban. Melléje adatott az inqui-
sitori nagy tanács „egy királyi , csupán lelki 
fegyverekkel fölruházott törvényszék." Torque-
ma la 200 inquisitori bakóval működött, s 50 lovas 
testőr rendeltetett melléje, kik őt kisérjék, ha 
közhelyeken megjelenik. Mert folytonos rettegés 
közt ólt, hálószobáját minden éjjel változtatta, és 
a mérgezéstől annyira félt, hogy örökös nyugta
lanság háborgatta. 

1484-ben csak Castilia számára négy al
törvényszék ál l i t tatott . Ugyanez évben keresz
tülvi t te Fe rd inánd az arragoniai kortesek erős 
ellenkezése daczára, kik é miatt a pápához 
is folyamodtak, hogy Arragoniában is föláílitta-
tott az inquisitió. 

A nép sok helyt hevesen ellen állott, de 
a fölkelés erőszakkal elnyomatott. S végre min
den tartományban föl lőn állítva a vértör
vényszék. 

Nemcsak az eretnekek Ítéltettek el , ha
nem azok is, kik bűvészettel s csillagjóslással 
foglalkoztak, vagy pedig az inquisitió ellen akár
mily csekélyét vétettek is. Hogy valakit elitélje
nek, elegendő volt egy följelentő, s egy tanú. 
Poroszlókul szolgált a „San Hermandad"t ársulat, 
melynek tagjai a kutatásban oly bámulatos hala
dást mutat tak, hogy előttük a mai kor minden 
absolutistikus modern rendőre eltörpül. A ki nem 
vallott, azt minden kegyelem nélkül kinpadra 
hurczolták. S pedig mily sok volt, kit ár ta t lanul , 
minthogy nem volt mit vallani, — elitéltek. A 
büntetés többféle volt, u. m. egyházi vezeklés, 
vagyon-elkobzás, s a legfőbb az „autodafé" vagyis 
máglyahalál, melylyel a vagyonelkobzás is j á r t . 
A vallatás csak azért történt, hogy az áldozat a 
szenvedés minden iszonyait átélje. A törvényszék 
előtt már annyira agyon kinozták a bevádolt sze
rencsétlent, hogy rá nézve már a halál szabadító 
jótékony angyal volt. Ha az akkori kínzó eszközök
ről olvasunk, vagy azokból egy-egy példányt vagy 
másolatot lá tunk, idegeink is megrázkódnak. S 
nemcsak az élőket, hanem még a holtakat is 
elitélték, midőn haláluk után családjukat becste
lennek nyilvánítot ták. Az iszonyú üldözések alatt 
az ország ugy nézett ki, mint egy vérfürdő. Nem
csak a zsidókat és arabokat, de a keresztyéneket 
is gyilkolták, hogy kincsüket elrabolhassák, s a 
király a népet és nemességet megfélemlítse, 
kik fölött csak ily kegyetlenség után hitt ural
kodhatni . 

Csak Torquemada főinquisitor alatt 17 éven 
ut 8800 ember éget tetet t meg, 6500 pedig in 
effigie égettetet t el. Más büntetéssel 90 ezer súj
ta tot t . 

A z egész inquisitió tartama alatt 31,912 
égettetet t meg, 17,659 csak in effigie, 291,450 

pedig más büntetéssel lakolt. Magában Sevilla 
városában 40 éven át 4000 megégettetett, 30 ez- r 
pedig különféle büntetéssel sújtatott, s vagyonuk 
lefoglaltatott. Torquemada 1498-ban halt meg. 

Torquemadának méltó társa s segédje volt 
Arbuez Péter dominikánus barát. Egy szenvedélyes 
vérszopó, k i Saragossában székelt, s borzasztó ke
gyetlenséggel pusztította az eretnekeket, és a csak 
kevéssé gyanús egyéneket is. Sem város, sem falu 
nem maradt tőle érintetlen. A merre ment, min
denütt vértől ázott föld maradt utána hátra. Ha 
Nérót és „kegyetlen" Iván czárt, mint rettentő 
tyrannokatemliti a történelem, ugy Arbuezhez alig 
találni oly jelzőt, mely nevéhez csak némileg is 
illenék. A józan ész képes tőle megtagadni a szi
vet, tőle, ki vak létére, mint az emlékiratok emii
tik, boldognak érezte magát, s sem köny, sem kö
nyörgés nem volt képes meglágyítani, shajthatlan 
volt mindig, mint a kőszikla. Kegyetlensége sokat 
kétségbeejtett, s találkoztak, kik ellene összeesküd
tek. A kik tudtára adták, hogy élete veszélyben 
forog, mondták nek i , hogy példátlan szigorával 
hagyjon fel, vagy pedig köszönjön le hivataláról. 
E hir nem rettentette el Arbuezt, hanem azt fe
lelte : „inkább jó martyr fog lenni, mint rósz 
pap." De átkos élete végre véget ért. Midőn Cava-
dia János nővérét becstelen halálra, SpCrandus 
János apját pedig fogságra ítélte el, a két fiatal em
ber az oltár előtt gyilkolta meg őt, midőn reggeli 
miséjét mondta. 1485-ben halt meg ezept. 17-kén. 
Több mint 200 emberélet esett áldozatául vér
szomjának. Temetésénél a templomban vére még 
mindig fris volt, mint a papság terjesztette, sőt 
Galvez Blasco azt ál l i tot ta: hogy Arbuez neki 
megjelent, és beszélte, hogy nagy dicsőségben él 
az égben, s csak tovább is folytatni kell az üldö
zést. Továbbá, hogy Arbuez egy imára tanitotta, 
melyet neki kell fölajánlani, s midőn Galvez szent
nek nevezte Arbuezt, ő azt felelte: „remélem, 
egykor az fogok lenni!" A népnek azt mond
ták, hogy Arbuezhez imádkozzanak testi sérv, 
vagy szakadásban, mert ő ezen bajnak égi gyógyí
tója. Hanem biz senki sem gyógyult meg az ő ál
lítólagos imája által, mint átalában senkinek sem 
múlt el szenvedése a különféle föltalált csodák 
és égi jelek hivése által. A 19. század megérte azt 
a szégyent, hogy annyi idő elmultával Arbuez 
Péter 1867-ben a szentek közé igtattatott . 

Ez t a hires inquisitort vette ecsetje alá Kaul-
bach, korunk egyik legnagyobb festője, kinek 
őstörténelmünkből vett tárgyú képe : „a hunnok 
csatája" a magyar közönség előtt sem ismeretlen. 
Kaulbach Arbuez Péter t épen azon jelenetben 
mutatja be, midőn a kolostor előtt két barátra tá
maszkodik, kik közül az egyik egy szívtelen alak, 
s a másik pedig egy önmagát sanyargató fiatal 
rajongó. Elő t te egy család eseng az életért , egy 
fiatal anya apró gyermekeivel, kikre Arbuez bot
jával, mint máglyára elitéltekre mutat, kiknek 
számára már készen áll a máglya a háttérben, hol 
füst terjed szét a légben, s két keresztre feszitett 
nőalak szenved ki. A könyörgő lelkek háta me-
gett áll a két poroszló: dominikánus barát, kik 
a szerencsétleneket fölkutatták, s ide hurczolták: 
a vesztőhelyre. A kolostor lépcsője mellett egy 
kapzsi barát az elitélt család kincsei után kap, 
me lye ta poroszlók elrabolva, az inquisitor lábai 
elé tettek. A család vonásai keleti származást 
árulnak el; az anya kimondhatlan fájdalommal néz 
az iszonyú végzet e lé , férje pedig nemes önmeg-
adással készebb meghalni, mintsem az igazságot 
megtagadni, s a kis gyermek jajgatása nem hal
latszik Arbuez fülébe, mert őt nem szokta megin-
ditani az ilyesmi. Arbuezt Kaulbach itt mint öreg 
vakot festette, csontos arczán állatias kifejezéssel, 
s a parancsoló hatalom azon kinyomatával egész 
alakján, mely az inquisitorokat átalában jellemzé. 
A csoportozat kitűnően van szem elé állitva, min
den egyes alakban találunk egy-egy erőteljes 
vonást, mely mig a szerencsétlenek részéről azt 
tünteti föl, hogy inkább meghalnak, hogysem ha
zudjanak, az inquisitorokot mint erélyes embere
ket mutatja be. Mindegyik barát arczán ott látjuk 
a jezuitismus kórfátylát. A barátok mögött a 
kolostor faláról egy Mária-kép tekint alá „ke
gyet len" tisztelőire, s a könyörgök csoportjára. 
Az előtérben pedig már megindult a barát-sereg 
lassú menetben, kezükben lobogó fáklyákkal, s a 
menet elején a szent kereszttel. — Kaulbach 
e legújabb műve oly nagy sensatiót ke l te t t , 
hogy° több helyen szemlére lesz kiállítva (ián 
Pesten is), az ultramontánok nagy boszuságára, 
kik nem tudják a művésznek megbocsátani, hogy 
egy történeti igazságot az emberiségnek meg-
örökitett. László Mihály. 

Sayons E. könyve. 
(„A magyarok s politikai irodalmuk története 

1790-től 1815-ig.11) 

I I . 
Az embereket Sayous nom kevesebb elme-

éllel itéli meg, mint a nemzetet magát. Fölhoz
hatjuk például, a mint Nagy l'ált jellemzi, kit 
Deákkal együtt szintén az angol szónokok- és 
államférfiakhoz hasonlit; a mint a Murtinovich 
összeesküvés részeseiről ir, kik közt Laczkovicsot 
tartja a legjelentékenyebbnek * valódi forradalmi 
egyéniségnek; a mint a magyar irókat, Révayt, 
Bacsányit, Kazinczyt, Berzsenyit, Kisfaludyt, 
Szent-Jóbit stb. mind kevés, <!<• találó vonással 
jellemzi. ThugotróL Ferencz király miniszteréről 
szintén élesen s jellemzőlog ir (67. 1.): „ A törté
nelem nála kevésbbé rokonszenves egyéniséget 
alig ismer. E fölkapott parvenü, egy dunai hajós 
fia, az aristokratai büszkeség urna mázával som 
bir, mely a reakeziónárius Ausztria leggyülöle-
tesb alakjainak is némi emelke ettséget kölcsönöz. 
A trón és oltár e rajongó védőjének nem volt hite 
sem a trónban, sem az oltárban. Katalin czárnő 
azt monda róla: igazi jakobinus miniszter, a ki 
párisi kollegáival igen jól megférne; de jakobinus 
tevékenységének a véletlen más irányt adott s 
most szabadelvű magyarok fejét ütögeti le. Kü
lönben a titkos utasítások, s kiszámított megke-
gyelmezések embere, ki eszély és mérséklet álczá-
já t is tudta ölteni. Tudta, hol kell kímélni a ma
gyarokat. Ügyesen magához tudta ragadni a ma
gyar ügyek elintézését, nagy tiszteletet tanúsítva 
az alkotmány betűje iránt. Tiszteletteljes, hizelgő 
elnyomást gyakorolt, titkos kémkedésre s rejtett 
befolyásokra alapítva, mely annál biztosabban 
vezetett czélhoz: Ausztria tartományává,és pedig 
hű s hasznos tartományává tenni Magyarországot." 

Jellemző a mit Ferencz király trónraléptéről 
ir (61. , 62.1.) : „A fiatal herczeg, apja hirtelen 
halála által, váratlanul a trónra szólítva, forra
dalmi korszak közepette; minden korona veszély
ben; egy másik király, népének foglya, a vérpad
hoz vezető halálos utón; magában a fiatal fejede
lem birodalmában is két év óta azok a szók han
goznak, melyek másutt oly veszélyeseknek bizo
nyultak: haza és szabadság; a trón körül a szigor 
és absolutizmus tanácsadói, kikre az utóbbi időben 
senki sem hallgatott, folyvást nyögnek s nyugta
lanítják az uj fejedelem kedélyét, hogy vissza
nyerhessék az elvesztett királyi kegyet; — lehe
tett-e várni egyebet mint a reakezió uralmát? 
Ferencz király és császár, hosszú életében soha 
sem felejtette el az első benyomásokat, melyekkel 
a főherczeg a trón zsámolyára lépett ; azok meg-
csontosultak agyában, s a természettől jószivü 
emberből rögzött zsarnokot (un tyran maniaque) 
csináltak. Harmincz évvel utóbb, bécsi kabinetjé
ből őrködött s leselkedett, pontos alaprajzok 
segélyével a spielbergi várbörtönbe zárt foglyai 
fölött, s minden mozdulatukról, fekhelyök minden 
szalmájáról számot adott magának." 

A könyv egyik fénypontja (a sok közül) a 
kilenczedik szakasz, melyben leírja, mint adtak 
mesterséges ügyességgel nemzeti jelleget a Napó
leon elleni háborúnak 1808-ban. Az ez évi ország
gyűlés megnyitásának leírása, pompásan előre ké
szített jelenetével, a személynök Aczél, a két 
főherczeg József nádor és Ambrus prímás, maga 
a király beszédei: egy valódi drámai jelenet, ép 
oly élénken előadva, mint mesterileg csoportosítva. 
Ez országgyűlés tárgyalásainak fölfogásában 8 
egész rajzában Sayous ur, ki átalában nemcsak 
történetíróinkat, hanem az első forrásokat s jelesen 
az országgyűlési tárgyalások jegyzőkönyveit hasz
nálja, ujabb tanúságát adja önállóságának mint 
történetíró. 

Reánk nézve azonban semmi sem érdekesebb 
könyvében, mint a hol Napóleon levelezései közé 
nyúl, hogy az események ti tkosb rugóit fölfedezze 
s világosságra hozza. Nem teszszük talán roszul, 
ha egypárt e helyekből, röviden felhozunk. 

1805-ben vagyunk. A magyar országgyűlés 
épen most ajánlott meg 80,000 ujonezot az ujabb 
háborúra. Napóleon, ki a magyarok ügyeivel s 
hangulatával foglalkozni egy perezre sem szűnt 
meg, nem hit t ez ujabb áldozat önkéntességében, 
melyről a bécsi lapok azt híresztelték, ho^y szint-
oly lelkesültséggel szavaztatott meg , mint az 
előbbiek. 

„Ama mesterséges hadmozdulatok közepette 
(irja Sayous a 167. lapon), melyek Ulm elestét 
vonták maguk után, eszébe jutot t Napóleonnak, 
hogy a hírlapok nem épen rósz eszközök a népek 
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fölbujtogatására; Fouché ur, igy irt e miniszteré
nek, ugy tetszik nekem, hogy hirlapjaink nem 
szólnak elég lelkesitőleg a közérzülethez. Hirlap-
jainkat mindenütt olvassák, különösen Magyar
országban, írasson ön néhány czikket, melyek 
tudassák a németekkel és a magyarokkal, meny
nyire kijátsza őket az angolok cselszövénye, 
hogy a német császár aranyért adja el népei vérét." 
— Az ulmi kapituláczióban benfoglalt főtisztek 
közt számos főrangú magyar nemes is volt, egy 
Gyulay, Stipsies, Mecséry. Gyulay gróf nagyon 
megtetszhetett a győzőnek, mert a táborozás to
vábbi folyama alatt őt használta a két hadsereg 
közt kötendő fegyverszünetre nézve közbenjáróul. 
Napóleon, a mint előbbre haladt, mind pontosabb 
értesüléseket kapott; mutatja egy levelének kö
vetkező passusa is,'mely az ellenzék kívánalmait 
oly jól fejezi ki, a mint csak lehet: „A magyarok 
panaszkodnak a zsarnoki kormányzat ellen, mely 
anyagi érdekeikért semmit sem tesz, s folyvást 
féltékeny szabadságaikra és gyanakodó nemzeti 
szellemök irányában." És hozzá teszi: „Magyar
országban ugy, mint Ausztriában, meg vannak 
győződve az emberek, hogy Napóleon császár 
békét akart, s hogy ő a nemzeteknek és minden 
nagy eszmének barátja." — A pozsonyi béke egy
előre elejtette vele ellenséges szándékait Ferencz 
iránt, kiről azt irta: „e váz, kit ősei érdeme tolt a 
trónra" — a mi nem igen hízelgő nyilatkozat egy 
leendő vőtől. De a magyarokat azért nem vesztette 
el szemei elől, s a „Journal de Mayence" (Mainzi 
Hirlap) egy császári félhivatalos újság, Napóleont 
Korvin Mátyáshoz hasonlította. A bécsi udvar 
neheztelt a magyarok magatartása miatt; nem is 
kaptak, mint a többi tartományok, köszönő levelet 
a háború után, s a birodalom németjei a legcsúfo-
sabb gúnyiratokat bocsátottak közre a magyarok 
ellen." 

Még feszültebbnek látszott a helyzet az 
1807-diki országgyűlés alatt. „E közben, — írja 
Sayous (187—9. 1.), — Napóleon tönkre tette az 
oroszokat Friedlandban, s azonnal közeledett Sán
dor czárhoz. Teljesen megnyugtatva a tilsiti 
találkozás által, szabad folyást engedett haragjá
nak az osztrák miniszter (Stadion) ellen, ki soha 
sem bírta tetszését: „Leveleket kaptam az osztrák 
udvartól, irja Talleyrandnak, jun. 24-én; minden 
azt bizonyítja, hogy nem akarnak alkudozni, hanem 
a harcz koczkáját akarják megkísérteni. Ideje 
volna, hogy Stadion ur megszűnjék e kicsinyes 
cselszövényektől s fölhagyjon esetlen magatartá
sával." Később maga készite vázlatot egy levél
hez, melyet Champagny ur által Metternichhez 
kívánt intéztetni: „Önök mindenfelé hirdettetik, 
hogy tartsák készen magukat a haza védelmére; 
micsoda ellenség fenyegeti önöket? Önök az egész 
népet fegyverre szólítják; főherczegeik táborról 
táborra járnak, mint valami kóbor lovagok . . . 
A császár (Napóleon) még most szemet huny 
fegyverkezéseik előtt. De legyen rajta, hogy 
bocsássák haza a nemzeti őrséget, melyet még 
fegyverben tartanak; hagyják visszatérni ekéihez 
a föld népét, kiméljék pénzüket s ne fenyegesse
nek senkit." 

Azt hisz8zük, idézeteink bőven elegendők az 
érdekeltséget felkölteni Sayous ur könyve iránt. 
Csak futólag emiitünk két pontot. Különös rész
letességgel s előszeretettel tárgyalja mindenütt 
az irodalmi mozgalmakat. Látszik, hogy tanulmá
nyában épen oly fontos helyet foglalnak el, mint a 
politikaiak. Ismeri a szoros összefüggést, mely az 
irodalom s a nemzeti közszellem közt van. Másik: 
a hasonló gond, melyet a protestáns egyház 
ügyeire fordit. Rendkívül érdekes lapok azok, hol 
az 179°/,. X X V I . t.-cz. keletkeztet, s az annak da
czára mégis bekövetkezett — nem üldözést, minő 
I. Lipót alatt volt, hanem szelíd elnyomást jellemzi 
a protestánsok ellen. Itt azonban egy igen csekély 
kis tévedését kell helyre igazitanunk. A. 76. lapon 
azt irja : „Igen sajátságos szabály volt, mely azt 
követelte, hogy a kath. vallásról a protestánsra 
áttérni kivánó, előbb hat heti oktatásnak vesse alá 
magát uj hitében." Nem az újban; hanem épen a 
régiben, a katholikusban, mit a lelkész természe
tesen a protestáns hit gyűlöletessé tételére s az 
egyedül idvezitő vallásban a tántorgónak megszi
lárdítására használt föl. 

Sayous ur, miután könyve utolsó fejezetében 
a szabadelvű eszmék teljes leveretését s a szent 
szövetség létrejöttét irja le, igy végzi munkáját: 

„Azon szomorú eredményt kell-e elfogad
nunk, hogy huszonöt évi erőfeszítés, szenvedések 
s hűség csak arra való volt, hogy Magyarországot 
a nyomor és szolgaság jármába sülyeszsze? A mit 
elbeszéltünk, csak az európai harczok egy kevéssé 
ismert episodja volt-e s nem egyszersmind egy 

termékeny korszak egy szabad ntmzet történel
méből?— Távol legyen! Magyarország bámulatos 
emelkedése 1825 óta, félbeszakasztva az 1848-iki 
események által, de érezhetőbb ma mint bármikor, 
egészen ama küzdelemteljes korszaknak köszön
hető, melynek történetét vázolni igyekeztünk. A 
magyarok, annyiszor megcsalva kormányuk vagy 
saját eszélytelen szenvedélyeik által, e korban 
vetették meg alapját költészetöknek, ékesszólá
suknak, gazdagságuknak és szabadságuknak!" 

—á—r— 

G a l l i f j u s á g a . 
(Müller után.) 

Németország egy kicsiny falujában élt egy 
fiu, szüleinek 10 gyermeke közt ő volt a hetedik, 
Gall Ferencznek hívták. Apja becsületes keres
kedő volt, s fiát is erre a pályára szánta, az anya 
óhajtása ellenben az volt, hogy pap legyen. — Mig 
a szülők fiók jövője fölött határozgattak, vagy 
helyesebben mondva,azt az időt várták, mig gyer
mekük elére a kort, hogy hivatásához illő neve
lésben részesüljön, addig a kis Ferencz az apai 
boltban töltötte idejét s az Üzletben segített, test
véreivel a mezőre szaladgált vagy a falusi iskolába 
ment, hol mint gondolhatjuk, a tanítás és tanulás 
nem volt valami felsőbb rendű. 

Mielőtt a kis Gall, ki rendkívüli éles vizs
gálódó tehetséggel volt megáldva, a természet
históriának még csak nevét hallotta volna is, a 
bogarak szokásai, a növények életéről s az idő
járás tüneményeiről igen helyes észrevételeket 
tett, pedig ez a gyermek, kinél ily korai érett
ség és értelem mutatkozott, az iskolában rósz 
hírben állott, s a leghanyagabb tanulók közzé 
sorozták. 

Midőn néha megengedték, hogy a tanitó kér
désére saját szavaival válaszoljon, akkor minden 
jól ment; írásbeli dolgozataival rendesen becsü
letet aratott, — de bármennyit kínlódott, hogy 
emlékező tehetségét meghódítsa, a legcsekélyebb 
leczkét sem tudta könyvnélkül szóról szóra föl-
mondani. Már pedig ezen nagyon elemi iskolában 
a fő súlyt a könyvnélküli tanulásra fektették, 
minek az volt a következése, hogy a kis Ferencz 
nem nyert dicséretet, sőt mindig megrovták mint 
rósz tanulót. 

A gyermek ösztönszerűleg érezte, hogy értel
mileg fölötte áll azoknak, kiket szerencsés emlé
kező tehetségök elébe helyezett; miután a tudás
vágy s a vele született önbecs- és méltóság-érzet 
erősen ki volt benne fejlődve, gyakran elkesere
dett s fájlalta, hogy folytonos igyekezete mégis 
ily megalázó eredményre vezette. 

Midőn az iskola padján ülve, azt a nehéz 
perczet reszketve várta, hogy könyvnélküli lecz-
kéjét ő is fölmondja, s érezte, hogy már az első 
mondatnál megakad, s átkozott feledékenységéért, 
melyet leküzdeni nem tudott, a szégyent s bűnhő
dést már előre átszenvedte, elképzelhetni, mily 
irigy szemmel s bosszúsággal tekintett azokra a 
szerencsés papagályokra, kik egész lapokat egy 
szó hiba vagy megakadás nélkül tudtak fölmon
dani, akkor* midőn ő a legőszintébb iparkodása 
daczára gyakran még az első mondatot sem tudta 
megtanulni. 

Egyszer, midőn a szegény gyermek szokása 
szerint már a leczke kezdetén belesült, s a tanitó 
szintén rendes szokás szerint megbüntette, a gyer
mek észrevette, hogy az az 5—6 tanuló, kiket ő 
utána szólítottak fel, a könyvnélküli leczkét egy 
szó hiba nélkül mondta fel. 

A tanitó nagyon meg volt elégedve, s ez 
alkalommal sem mulasztotta el, hogy e kitűnő 
tanulók — az iskola diszei, és az állítólagos rest 
fiuk közt összehasonlítást ne tegyen. 

A dicséretekkel elhalmozott 5 vagy 6 phönix 
ugyanazon egy padon ült. Ferencz, ki a szoba 
szegletében térdepelt, egy tekintettel végig néz
hetett rajtok, s e sóvár s egyszersmind neheztelő 
tekintet azt kiáltotta nekik: „De mi lehet annak 
az oka, hogy leczkéteket ti oly könnyen megtanul
játok, mig én a legnagyobb igyekezettel is mindig 
kudarczot vallok, mert egyetlen egy mondatot 
sem tudok emlékezetemben megtartani?" 

Miután kérdésére a feleletet nem találta meg, 
8 irigylett vetélytársairól, e boldog szajkókról 
szemét nem vette le, ő — a figyelmes vizsgálódó 
azt vette észre, hogy e kiváltságos gyermekeknek 
nagy kidűlő szemök van. 

Ámbár ez a különösség meglepte, hajlandó 
volt azt a véletlen játékának tulajdonítani; de a 

mint szemeit az osztály egy másik pontjára fordí
totta, tekintete ismét egy olyan tanulón akadt 
meg, kinek folyékony fölmondása kitűnő tmlékező 
tehetségről tanúskodott; a sajátságos jel — a nagy 
kidűlő szem ennél sem hiányzott. Ugyanaz a für
késző tekintet ennek a szomszédjára esett, egy 
olyan fiúra, ki épen mint ő, rósz hirben állott s az 
osztály előtt sok pirongatást, szégyent és bünte
tést szenvedett, ennek épen ellenkezőleg beesett 
szemei voltak. E kettős észrevételből kiindulva, 
Gall Ferencz mindenik tanulótársán szemlét tar
tott, s azon fölfedezésre jött, hogy azoknak van 
kidűlő szemök, kik leczkéjöket rendesen jól tud
ják, a beesett szemüeknek pedig rósz emlékeze-
tök van. 

A kis vizsgálódó elvégre saját magára forditá 
figyelmét, s észrevételei igazságának legdöntőbb 
s határozóbb bizonysága az volt, hogy neki rend
kivül mélyen beesett szemei voltak. 

Az apai házba hazatérve, észrevételei igaz
ságát ujabb alkalma volt a még iskolába nem járó 
testvéreken folytatni. 

Képzelhetik, hogy az ifjú vizsgálódónak e 
fölfedezések mily hosszú és gazdag elmélkedési 
anyagot nyújtottak. 

De midőn ezzel a dologgal egészen tisztába 
jött, többé nem bajlódott vele, s naponta gyűjtött 
észrevételeihez sorozta, csak ha alkalomszerükig 
valamelyik tanulótársára volt oka alkalmazni, 
jutott eszébe; ugy volt vele, mint a természet ezer
féle tüneményeivel vagyunk, melyeket folytono
san látva, s valóságáról meggyőzőelve, számba 
sem veszünk. 

Pedig későbben Gall maga elismerte, hogy 
meggyőződéseinek magva gyermekkorának ez 
egyszerű észrevételeiben rejlett. 

Apja a kereskedői, anyja a papi pályára 
szánta; s miután a szülők e fölött nem tudtak 
megegyezni, egy nagybátyja elvitte a gyermeket 
s első tanulmányaiban maga vezérelte, aztán a 
badeni egyetembe s onnét a strassburgi orvosi 
tanodába küldte. 

Gall nagyon szorgalmas volt, a természet
tudományok iránt hajlammal és előszeretettel 
viseltetett. Tantárgyait kitűnően végezte, orvosi 
oklevelet nyert, Bécsbe telepedett le, hol nem
sokára hires és kitűnő orvos lett. „De — mondja 
Gall — gyermekkori tanulmányaimat az egyetem
ben tagtársaimon s a közéletben is folytattam, s 
ugy találtam, hogy a jó emlékező tehetséggel bi
roknak mindig nagy kidűlő szemök volt. Miután 
erről hosszasan gondolkoztam, azt képzeltem, hogy 
ha az emlékezet külső jel által fölfedezhető, egyéb 
tulajdonságainkkal is kétségtelenül igy vagyunk, 
ez a hit kedvet aelott a vizsgálódásra s ujabb föl
fedezéseimre ezek vezettek." 

Orvosi tanulmányait folytatva s mint gya
korló orvos szerepelve, gyermekkori kedvencz fog
lalkozásával sem hagyott föl, de csak 40 éves 
korában adta ki hosszas észleleteinek eredményét, 
melyet a Phrenologia tudomány első fogalmának 
nevezett, melyben kimutatta, hogy a koponya 
domborodásai szoros összeköttetésben vannak bi
zonyos tehetségek, s az agy némelyik részének 
fejlődésével. 

Századunk kezdetén a Gall fölfedezése a tu
dományos világ előtt nevezetes és nagy esemény 
volt, sokan pártolták és sokan küzdöttek ellene. 

Sőt mai is, bár a tapasztalás és a tények 
gyakran ellene bizonyitottak, a Gall tanának szá
mos pártolói vannak, némely állításai oly népsze
rűek lettek s annyira elterjedtek, hogy alkalma
zását naponként halljuk. 

Gall a koponya domborodásaiból a képessé
gek, tehetségek és szenvedélyeket fedezte föl — 
vagy is képzelte fölfedezni, ebből az következett, 
hogy mindennap halljuk: ennek a fején a kártya
szenvedély, ennek az ipar, amannak a költészet, 
harag stb. elomborodása van. 

A Gall állításait egészen meghazudtolni nem 
lehet, de csalhatatlannak tartani szintén nagy 
hiba volna. A koponya domborodásai után Ítélve 
meg valakit, néha eltalálhatjuk, de tévedés eseté
ben nagy sérelmet követünk el, mert e tan a kép
zelet és előítéleteknek igen tág mezőt nyújt. Az 
embert a legkedvezőbb esetben is elfogulttá s 
részrehajlóvá teszi. 

ítéljük meg az embert tettei után; a fát 
gyümölcséről szokták megbirálni. 

Sámi Lászlóné. 
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A régiek bohócz-finnepei. 
Korántse higyjük, hogy csak a mai világ 

szereti oly nagyon a bolondságokat. Kedveltek 
voltak azok minden időben, mióta ember él e 
földön. Azonban igen tévednénk, ha a középkor 
kicsapongó szaturnaliáiban korunk álarezos mene
teinek és bohócz-estélyeinek előfutárait akarnók 
fölismerni. Mert mig a mostani bohóságok leg-
többnyire politikai és társadalmi ferdeségeinket 
igyekeznek minél nevetségesebbekké tenni, addig 
a középkoriak — a maiaknál sokkal merészebben 
— főleg az egyházi szokások és szertartások kinö
véseit állították pellengérre és rendesen a vallásos 
cselekvények esetlen majmolásaiban és kíméletlen 
kigunyolásában nyilvánultak; szinterök, a mai 
kor szinházai és báltermei helyett, a templomok 
és kolostorok valának. E csoJálatos szokás oly 
mély gyökereket vert, hogy keletkezésétől szá-
mitva majdnem csak egy évezred mülva kezdett 
kimenni a divatból; annyira bele élte magát a 
sokaság, amaz idők szánandó bigottsága daczára 
is, e nem épen jogosulatlan gunyolódási ked
vébe, hogy az egész művelt világ, sőt még a hires 
párisi theologiai fakultás is védelma alá vette azt 
a pápai udvar mennykövei ellenében. Az a naiv 
modor, melylyel a párisi theologiai kar e bohósá
gokat védelmezte, sokkal eredetibb, hogysem ide 
vonatkozó körjegyzékének főbb pontjaival olva
sóinkat meg ne ismertetnők. „A mi őseink" — 
mondja többek között az emiitett körjegyzék — 
„megengedték ez ünnepély megtarthatását, miért 
ne engedhetnők meg hát magunk is? Hiszen 
ugy sem komolyan ünnepeljük mi azt, hanem 
csak tréfából és azért, hogy a régi jó szokás sze
rint mulassuk magunkat, és hogy a bolondság;, 
mely miként látszik, velünk született, legalább 
minden évben egyszer utat törhessen magának. 
Mert hát a boros hordók is szertepattannának, ha 
olykor-olykor a dongalyukat ki nem nyitnék. 
Már pedig magunk is csak afféle ócska, gyönge 
dongáju hordók vagyunk, melyeket a bolondság 
bora bizonyosan szétvetne, ha folytonos ájtatos
ság és istenfélelem által tovább forrni engednők. 
Szellőztetnünk kell tehát néha, nehogy elromol
janak, és azért kell bolondokká lennünk néhány 
napra, hogy azután annál nagyobb buzgósággal 
foghassunk neki az egy igaz isten tiszteletének." 

A régiek bohócz-ünnepélyeit, melyek erede
tileg kétségkivül a pogány szaturnáliak (Calendae 
Januarii) utánzásai vagy folytatásai s a keresz
tyén kor művelts ;g-történetének mindenesetre a 
Jegmeglepőbb jelenségei valának, csupán annyi
ban tekinthetnők a mai farsangi mulatságok elő
deinek, a mennyiben az ötödik század óta, mikor 
t. i. azok legelőször Francziaországbin lábra 
kaptak, minden évben karácsonytól vízkeresztre 
következő vasárnapig szokták megünnepelni, Eu
rópa majd minden keresztyén tartományában. Ez 
okból Németországban, hol azok a Rajna mentén 
virágoztak, „deczemberi szabadság" -nak és „Ka-
lenda-ünnep"-nek (újévnek) nevezték; Parisban 
pedig, tekintettel a résztvevő legfőbb sz:repvi-
vőkre, „aldiakonusok ünnepének", „la féte des 
sous-diacres" nevezték, a mit későbben „la féte 
des souls-diacres"-ré, azaz: „részeg diakónusok 
ünnepé"-vé változtattak át. 

Ennek egyik korcsfaja volt az ugyanakkor 
főleg Olaszországban divatba jött , szamár-ünnep", 
melyet ama kiválasztott állat emlékére, melynek 
hátán azÜdvözitő Jeruzsálembe vonult,nagy pom
pával ültek meg. Egy barátcsuhába öltöztetett és 
a letérdeplésre jól betanitott fülest roppant nagy 
és lármás kísérettel a templomba vezettek, hogy 
ott misét hallgasson, mely a szokásos „Ámen!" 
helyett átalános „iá !"-val végződött be. E saját
ságos ünnepnek, a mely eleinte egy kegyes vallá
sos emlékezet megőrzésére volt szánva, de a melyet 
későbben mindenféle bolondsággal vegyitettek 
össze és tarkáztak föl, egyik legfőbb szinhelye az 
őrségi katholikus Verona város vala, mely a töb
bek között azzal dicsekedett, hogy a „szent sza
már" az ő falai közt múlt ki. Egy másik monda 
szerint csakis a „szent szamár" csontvázának ju
tott birtokába későbben. Miként a nép beszéli, Ve
rona két legrégibb temploma (Sant' Anastasia és 
Santa Maria nell' Organo), melyek közül az egyik 
az Adige folyónak jobb, másik balpartján emel
kedik, sokáig pörlekedett a dicsőség fölött, hogy 
a folyó által partra vetett ereklyét melyik találta 
meg először. A mint beszélik, az utóbbi templom
ban sokáig őrizték a csontvázat s mint valami 
szent palládiumot ünnepélyesen menetekkel hor
dozták meg a városban. Továbbá mondják, hogy 
az organoi Madonna-templomban virágvasárnap
ján még a legutóbbi évek alatt is látható volt egy 

kis fából faragott sz imár, mely egyik oldal-oltár
nál köztiszteletre ki lett volna téve, mint amaz 
ünnepélyek utolsó emléke, melyek csakhamar szél
sőségekké fajulva, hihetőleg a pogány korból ma
radtak át a keresztyénségre. 

Ama bohócz-ünnep játékaiban, álarezos me
neteiben és táncza'iban, melynek főbb szertartásai 
az ártatlan gyermekek megöletéeének (apró szen
tek) napjára és újévre estek, eleinte csak minis
tráns gyerekek és fiatul sekrestyések vettek részt, 
kiknek az efféle bohóczkodásokat szivesen megen
gedték — de későbben fölnőttek, és pedig alsóbb
rendű egyházi szolgák, sőt világiak is oda vegyül
tek a zajongó fiatalság közé, melynek bolondos és 
mindent kigúnyoló léháskodásait rendesen az il
lető hely püspöke és főpapsága is örömest végig 
nézte. A résztvevők barátruhába öltözve és arczu-
kat is befeketítve, maguk közül egy „bolondok 
püspökét" vagy „bolondok pápáját" szoktak vá
lasztani, ezt mindenféle komikus szertartások kö
zött a templomba vezették, ott felavatták, fölszen
telték stb., miközben utczadalokat énekeltek, tán-
ezokat jártak, az oltárt evő- és ivóasztallá tették, 
s azután még több gyermekes bohóságot elkö
vetve, a pápává vagy püspökké választott főbo-
londdal nagy misét mondattak. 

E különös karneválból máig is fennmaradt 
egy miseforma, melyet Jókai Mór „Fekete gyé
mántok" czimii regényébe oly ügyesen szőtt be, 
és egy rituálé, mely ez annyira kedvelt népmulat
ság összes szabályait és szertartásait s egész ki
csapongását, melyet az átalános bolondság kedvé
ért nemcsák eltűrtek, de még helyeselték is, a le
hető legnagyobb komolysággal részletesen leírja. 
Ebben a többek között az a prózai rész, melyet 
Szt.-István napján a diakónusok ez első diakónus 
és első vértanú emlékére énekeltek, „szamárpró-
zá"-nak, egy másik pedig, melyet János evangé
lista napján, mint a presbyterek ünnepén, mondot
tak el, „ökörprózá"-nak van nevezve. 

Hiába buzgólkodtak némely püspökök és 
pápák ez „istenkáromló" ünnep ellen, és hiába 
tartottak annak teljes kiirtására Spanyol- és Fran-
cziaországban zsinatokat; az anathémák és inter-
diktumok mit sem használtak. Már 633-ban eltil
tották a bolond-ünnepet a toledói egyetemes 
zsinaton, 1198-ban Péter pápai legátus egyházi 
átkot zuditott miatta Odo párisi püspök fejére, éfl 
1444-ben még a Sorbonne is, mely pedig azelőtt 
védelme alá vette a szent bohóságot, szigorú tila
lom alá vetette azt. De csak az 1552-iki dijoni 
parlament végzésének lőn fenntartva, hogy e bohó 
üzelemnek végképen végat vessen és a szellemi 
fölvilágosodás hajnala, mely a XVI. században 
egész Európában derengeni kezdett, a többiekkel 
együtt a sötét kornak ezt a nevetséges kísértetet 
is a maga meztelenségében föltüntetve, visszaűzte 
az örök feledés homályába. Hogy imitt-amott némi 
utó-emléke olykor-olykor föl ne tünedezzék, mint 
például a múlt században Bécsben a hernalsi sza
márlovaglás — jobban mondva: szamarngolás, me
lyet csak II . József tiltott be, meggátolni nem 
lehetett, de káros hatása többé már nem volt. 

Sajátságos, hogy mi magyarok az eféle bo
londságokat sohasem szerettük, sőt mai napság is, 
a mikor a karneváli bohóezságok annyira divatban 
vannak, itt Pesten kizárólag németek s más ide
gen ajkú egyének vállalkoznak az ilyen mulat
ságra. Sámi Lajos. 

Gulyásos estély London. 
London, jan. 15. 1872. 

Jókai azt mondta egy alkalommal, hogy az a 
két tulajdonsága marad meg épen, a mi a felesége 
gondjára volt bizva; a szive — meg a gyomra. 

Minekünk — legalább nagyjából — nem levén 
feleségünk: a szivünkről nem tartozunk száma
dással senkinek; hanem, hogy a gyomrunk épen 
maradt: annak szóló tanúbizonysága volt a jan. 
13-ki gulyás-estély, mikor a magyar egylet helyi
ségében ettünk magyar paprikával magyar módra 
magyarosan készített gulyást, s ittunk rá ismét 
magyarosan magyar bort. 

Rossner, Kocsis és Hajdukovics barátinknak 
gyomrunk teljességéből szavazunk konyhai tudo
mányokért méltó köszönetet, melynek legszebb 
illusztrálása volt a Petőfi szerint minden De-
mosthénesnél szebben beszélő tett. Tudniillik, a 
mikor Diósv M. ur elfoglalta a praesidiumot a 
magyar lobogók által árnyékolt magyar czimer 
alatt, s jelt adott a gulyás evésére, lőn evés. A 
hazai paprika, a hazai konyha diadalát meg
szerezte. Talán azért, mert ráéheztünk, talán 
azért, mert ínyünk szerint volt, talán azért, 

mert a gulyáshús nem tűrt meg maga mel
lett konkurenst: de az tény, hogy rég nem láttam 
olyan jóízű átalános evést, mint a három sor asz
tal magyar bujdosóknál, u kik Mikes Kelemennel 
sóhajtoztak, ha nem is a csíkszeredai töltött ká
poszta elérhetlen álomképei, hanem a gulyás 
után. 

Eredeti egy látvány kétségkivül egy, a hazá
tól távol eső magyar egylet. Hogy összehozza a 
sors őket. A távolság érzete s az a hullám, mi 
mindegyikre rácsap, mennyire összetartja őket. 
Ismertem olyanokat, kik odahaza nem tudtak egy 
szót sem magyarul, s külföldön ily magyar egyle
tekben tanultak meg épen a kapocs erŐsobbc vá
lása i oly tán. 

Singer urnái, az egyleti pénztárnoknál, szin
ten ez az eset Be sem várva a dikezió ünnepélyei 
megnyitását, közmeglepetésre (azelőtt sohasem 
hallottuk magyarul beszélni) magyarul köszönté 
föl a társaságot s a magyar bort. Természetesen 
a nagy tetszés nem maradt el ösztönzőül sem. 

í)iósy ur üdvüzlé a ázép számit társaságot, a 
kik megjelentek barátságos fölhívására. 22éve már, 
mióta ő itt van; s e 22 év mindegyik pillanata 
élénkebben éreztette vele azon sajátságos helyzet 
nehézségeit, melylyel egy idegennek mindenütt, 
de különösen az angolok közt kell megküzdenie. 
S mennél jobban érezte ezt: annál erősebb nála a 
honvágy érzete, még egyszer látni a tájt, hol böl
csője ringott. A hazát éltette, mely a kedvezőtlen 
körülmények kö.t is oly bámulatos haladást tett; 
melynek politikái élete az angol kormány testvére 
és pedig oly testvére, melynek logujabb hatásai 
túlragyogják a testvér fényét, A magyar népisko
lai ipartbrvényt a legújabb humanismus ragyogó 
szelleme lengi át, a magyar arisztokratia 1848, 
illetőleg Kölesei óta, s különösebben legújabban 
modern álláspontot vett, s mig az Education Bili, 
s a Factory Act s a felsőházi agitáczio Angliában 
oly kérdések körül forog, melyek nálunk immár 
túlhaladott álláspontot foglalnak el. Vannak ná
lunk is hiányok, de a szellem kétség kivül a hala
dás szelleme, s e tekintetben előbb lévén Angliá
nál : bizton hiszi, hogy álláspontunkat megtartani, 
művelődésünk fegyvereivel ellenségeinket elné
mítani képesek leszünk. 

Ugrón Gábor barátunk melegen emlékezett 
meg az irodalomról, fölemlítve Arany hall,íru 
Petőfi, Szalay és Eötvös elvesztését, kik helyett 
csak szám, de nem minőségb'n történt a szaporo
dás. Az irodalom s a szabadelvű eszmék nevelése
ért s ápolásaért üritett poharat. 

Dr. Konrád Márkur a magyar tudományról 
emlékezett meg. Azon fájdalmas tényből indulva 
ki, hogy nemzetünk nem oly szapora, mint a nyu
gati többi nemzetek: hasznos tanácsokat osztott 
az ifjabbaknak. 

Eáth és Blau urakat kell m !g megemlítenem, 
kik Francziaország boldogságáért ittak. Szüágyi 
urat, ki a republikán eszmékért ivott, Greger 
urat, ki egy beszédben tiz guineat ajánlott fel 
szegényebb honfitársai segélyezéséi-.-, Csomor urat, 
ki az ifjúságért s Rossner urat, ki köz szeretetben 
álló kedélyes elnökünkért üritett poharat. 

S talán ezzel be is végezhetném a kedélyes és 
zamatos mulatságról nyulfarkos tudósításomat: ha 
nem kellene egy meglepetésről megemlékeznem, 
melyet Csete Gy. fiatal gépész barátunk készí
tett számunkra, s mely átalános tetszésben ré
szesült. 

Ez a gépember. Egy asztalra fólhelyezett 5 
láb magas alak, irtóztató nagy orral s bibircsók-
kal. Egy felül elrejtett gép kerekét fölhúzva: az 
alak különböző mozdulatokat tesz, mindig kom
mandó szóra s taktus szerint. Majd komplimente-
ket csap, majd hasára ül, majd pipázik, bort iszik, 
fütyöl, makog, mint a parancsolat. Átalános de
rültséget okozott a felette sikerült kísérlet, mit a 
vezető ügyes magyarázata még csak növelt. Hát 
még mikor a gép dalolni kezdett taktus szerint, 
magyarul. Hát még mikor kisült, hogv a gépalak 
Ferand P. barátunk, s maga a gép, Hajdukovics 
ur egy kereplője, ki az asztal alatt foglalt helyet. 

Ferand ur egy pár magyar dalt énekelt el. E 
született franczia csupán a magyar egyletekben 
tanulta meg a magyar szót. Elénekelve aztán a 
Marseilla'set, melyre mi a Szózattal feleltünk, 
egy pár franczia coupletet, mire gyönyörű magyar 
dalaink csak ugy pattognak. Még a régieket is 
előszedtük : Bercsényi nótáját, Nádasdi veszedel
mét stb. De mikor olyan jól es.k az embernek, igy 
erősbiteni a kötelékeket a hazával. 

Egy szóval: penderítettünk magunknak egy 
olyan fesztelen, zimatos mulatságot, mintha csak 
otthon lettünk volna, s a melyre bizony senki sem 
mondhatja, hogy — mondva csinált volt! . . Vajha 
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más egyleteket is, hol a tagokat nem tartja össze 
a közös olvasói vágy, tartaná össze a közös konyha, 
a közös gyomor. Ajánlom nekik a gulyásos es
tély rendezést követendő például, ha tudniillik 
vannak olyan jó szakácsaik, mint nekünk. 

Oy.E. 

A vészmadár. 
Jaj annak a szerencsétlen hajónak, melynek 

árboczhegyéről a viharmadár hallatja rémséges, 
baljóslatú sivitásait! Mikor a babonás matrózok 
ez ijesztő hangokat meghallják, imádkozni kezde
nek és keresztet vetnek magukra, ha pedig látják, 
hogy a jóslat igazán teljesülni kezd és a vihar 
közeledik, éktelen istenkáromlásokba törnek ki. 
Mert a tengerész nemcsak babonás, de ájtatos is. 
Elete földgömbünk legféktelenebb elemén, a 
vizén, a természet legnagyszerűbb jelenségei és 
tüneményei között folyván le, csoda-e, ha szünte
lenül a félelem és bizalom, a káromkodás és ima 
ellentétes érzelmei tartják izgatottságban ? 

A tengerészek századok óta ismerik a mér
sékelt és hidegégalji tengerek ama villámgyors 
repülésü, apró madarait, melyeket ők hol szt. 
Péter madarainak, hol pedig — s nem is ok nél
kül, viharmadaraknak neveznek. Ha e kis madarak 
vihar közeledtével az árbocztetőre, vagy épen a 
hajófedélzetre szállnak és ott rémes hangokon 
sivitanak, a matrózok hiedelme szerint, majdnem 
bizonyos, hogy azt a hajót a pusztulás, az enyé
szet eljegyzé magának. 

A vészmadarak (procellariák, e latin szóból: 
procella, szélvész) főleg bámulatos 
röperejökről nevezetesek. Bár fész
keiket magános partok és puszta 
szigetek sziklarepedéseibe rakják, 
s igy tulajdonképen ők is a szá
razra volnának utalva, mégis gyak
ran megtörténik, hogy a hajók 
néha több ezer mérföldnyi távol
ban találkoznak velők a tenger 
közepén. Az oly viharos években 
pedig, a milyen például az 1868— 
69-iki volt, nem ritkaság, hogy a 
tenger felől dühöngő vihar több 
száz mérföldnyi távolra üzi be 
őket a szárazföldre. Különösen 
1868-ban oly iszonyú viharok za
varták föl az Atlanti-oczeán nyu
galmát, hogy a vészmadarakat 
egészen Paris környékéig ragad
ták magukkal, noha e szárnyasok 
rendes hazája fönt északon a Heb-
rídák ésOrkádok szigetcsoportjain 
és az uj-foundlandi homok-záto
nyokon keresendő. 

Kajzunkon törpe vészmadarak 
(procellaria pelagica} láthatók. — 
Nagyságuk körülbelől a fecskéjéhez 
hasonló, se madártól külsőjére és re
pülésére nézve sem igen különböznek. Bárha e ma
dárkák a tengeri szárnyasok legkisebbjei közé tar
toznak, mégis képesek daczolni a legdühösebb or
kánnal is, és hihetetlen gyorsasággal repdesnek 
közvetlenül a viz fölülete fölött a mély hullámba
rázdák hosszában vagy pedig a forrongó habok taj-
tékain keresztül. A törpe vészmadár, miként többi 
fajrokonai, majd mindig a tengeren van, s csak 
olyankor keresi föl a magános sziklapartokat, 
mikor költeni akar és ott egyetlen tojását valamely 
sziklarepedésben helyezi el. 

A viharmadarak táplálkozásmódja nem igen 
illik ritka szépségű tollszinezetökhöz, mert ők az 
oczeánok varjúi és hollói és mindnyájan esett álla
tokkal élnek, melyek a vizfelületén úszkálnak. 

S.L. 

Egyveleg. 
0 {A zsidók elterjedése.) A „Times" egyik 

közelebbi számában egy összeállítást közöl a zsi
dók elterjedésére vonatkozólag. Eszerint magában 
Palesztinában ma már csak igen jelentéktelen ré
szét teszik a zsidók a lakosságnak, hanem annál 
nagyobb mértékben el vannak terjedve aFöldközi-
tengerrel szomszédos tartományokban. így kivált 
Észak-Afrika, Egyptom, Marokkó van általok be
népesítve, — továbbá az Al-Duna és a Balti-tenger 
közötti része Európának, a melybe esik t. i. épen 
Magyar- és Lengyelország is. Ezen utóbbi terü
leten élő zsidók összes számát 4.000,000-ra tehetni, 
a melynek legnagyobb része mind a középosztály
hoz tartozó. A Nyugot-Európa többi részeiben levő 
zsidóság ellenben összesen is álig megy 100,000-re. 

— Az európai kivándorlások következtében a 
zsidók eljutottak a föld legtávolibb pontjaira is, 
— igy vannak telepeik a Jóremény-fokán, Yemen-
ben, a turkomannok között, és Chinában, a mely 
tartományokban már két fajtájuk fordul elő, u. m. 
a fehér és fekete zsidók; a mely utóbbiakat azonban 
inkább csak prosely táknak tartják. De legnagyobb 
szaporaságnak csak a fentebb emiitett két terüle
ten örvendenek, t. i. Észak-Afrikában és az Al-
Duna s a Balti-tenger között. 

•/. {Szerencsétlen házasságok.) Egy életunt 
angol kiszámította, hogy London városában 1363 
nő van, ki férjét elhagyta; 2371 férj meg a felesé
gétől szökött meg, mig 4120 házaspár kölcsönös 
megegyezéssel vált el egymástól; végre 864,677 
pár egy kanál vizben is elölné egymást. 

•/• {Paris veszteségei az ostromzár alatt.) A 
statisztikai kimutatások 1870. szept. 17-étől, mint 
az ostromzár első napjától 1871. jan. 28-áig, a 
közlekedés megnyitásáig 65,29l-re teszik a halál
esetek számát Parisban. Ez összegből 13,000 esik 
a csatákban elesettek vagy sebesülés következté
ben kórházakban elhaltakra. 

** {Hogy sarczólt a magyar katona?) A közel
múlt porosz-franczia háborúban a rablás nagy 
szerepet játszott és előkelő porosz tisztek is gyak
ran vetemedtek fosztogatásra. Másként viselte 
magát az első franczia háborúban Fazekas Mihály, 
a „Ludas Matyi" hires szerzője, 1813-ban. Főhad
nagy levén az osztrák seregben, az egyesült sereg
gel Francziaországba ő is bevonult. A sarczolás 
akkor is dívott, s egy városban több órai harács-
lásra kaptak engedélyt a katonák. Fazekas azonban 
bemenvén egy uri házhoz, rablás helyett a könyv-

Vészmadarak a tengeren. 

tárból könyvet vett elő, leült, s olvasta azt a sarczidő 
elmúlásáig. Akkor visszatette a könyvet, s mint a 
ki a maga részét jól kivette a zsákmányból, indult 
kifelé; mignem a háziúr e nemeslelküség emlékéül 
egy zsebórát tukmált rá. 

** (.á tenger mélysége.) A tenger mélysége 
megméretését eszközöltette az orosz kormány a 
múlt nyáron a Keleti-tengeren; e mérések a követ
kező érdekes eredményeket szülték: a Keleti
tenger mélysége nyugatról keletre menő irányban 
mindig csekélyebb; Gothland szigetnél 180 fonal 
mély, Kurland szigetnél 120 fonal s a többi ré
szekben 100 fonalnál nem mélyebb. Ha a Keleti
tenger mélyét más európai beltengerekkel össze
hasonlítjuk, előbbi igen sekélynek tűnik ki. Igy 
az Adriai-tenger legmélyebb helyén 400, a Fekete
tenger 1000, a Közép-tenger 2000 fonal. A Keleti
tenger feneke a mélyebb helyeken lágy kékes 
agyagból áll, mely többféle szerves lényeket nevel. 
10—12 fonal mélyben leginkább könnyű fekete 
agyagot találtak. A viz fajsúlya azon arányban, a 
mint mélye sekélyedik, nyugatról keletre szala-
dólag vizsgálva, kevesbedik; sótartalma a nyugati 
medenczében sem sok, s a mint a viz mélysége 
sekélyebb, ugy sótartalma is kevesebb. A viznek 
sótartalma nyugaton 1 százalék, kelet felé leapad 
3/4 sz.-tól egészen % százalékig. Gothland sziget
től északra oly kevés sótartalma van a viznek, 
hogy azt jól lehet ivóvízül használni. 

** ( A tenger színváltozása.) A str'ómstadtiakat 
Svédhon nyugati tengerpartvidékén, egy csodá
latos természeti jelenség lepte meg. A mint okt. 
22-kén a tengerre kitekintettek, annak eddig kö
zönséges mély kék színe kárminpirosnak látszott. 

Meglepő volt e jelenség kivált este, midőn a viz 
bevilágítva erős hullámzásával egy lángtengerhez 
hasonlított. A legöregebbek nem emlékeztekehhez 
hasonló természeti játékra; mégis voltak némelyek, 
kik beszélték mint gyermekkori emléket, hogy 
ha a tenger vörös lesz, mint a vér, akkor gazdag 
héringhalászatra lehet következtetni. Ha ilyenkor 
a vizet egy üveglapra felfogják, s aztán leeresztik 
a vizet, a mikroskopon keresztül láthatni számta
lan piczike sejtet, mint egy lép, s mindegyikben 
egy állatocskát. Váljon ezen infusoríák a heringek 
által lerakott nyalánkság e nem tudni. Annyi bi
zonyos, hogy Strömstadtnál ilyesmi látható volt, 
a mit rég nem tapasztaltak, s reá aztán dús halászat 
következett. 

** {Honnan származnak a szivar sárga foltjai?) 
E fölött a fogyasztók, sőt a dohánykereskedők 
közt is különféle vélemény uralkodik. Némelyek 
e rozsdafoltokat jégesőnek, mások rovarszurásnak, 
az erjedés (forrás) következésének, a nedvek meg
akadásának, vagy a lég befolyásának tulajdonít
ják. Sokan azon véleményben, hogy a természeti 
foltok valami rovar szúrásától erednek, csak a 
pettyes szivarokat tartják jóknak, mert szerintök 
az ilyenek érett levelekből készíttetnek; holott 
éretlen, zöldes leveleken szintúgy előfordulnak. 
Némely szivargyáros a boritékleveleken mestersé
gesen állit elő foltokat, de ezt első pillanatra meg 
lehet ismerni. Leginkább a Maryland, Java, Flo
rida és Cabana szivarok szoktak foltosak lenni, s 
havannai dohánytermesztők állítása szerint e fol
tok akkor képződnek, midőn a harmatcseppek a 
nap hősége által hirtelen felszáradnak. Egyébiránt 
teljességgel semmi befolyással sincsenek a dohány 

jóságára, és csupa előitélet az ily 
pettyes szivarokat, csak ezen oknál 
fogva, jobbaknak tartani. 

•/. {Mikor jó a kubaszivar?) „A 
kubaiak a frisset szeretik — irja a 
„Boston Spectator." — A munká
sok, kik értenek hozzá, mindjárt 
elkészíttetésük után szívják a szi
varokat. A kubai, ha a szivarke
reskedésbe megy, legelőször is a 
szivart nagy vigyázattal a füléhez 
tartja. És ezt azért teszi, hogy 
hallja: mily szárazak a szivarok. 
Ha a szivar száraz, recsegni fog. 
Az uj szivar puha és semmi zajt 
sem.csinál. A mi éghajlatunk alatt 
két-három hét elég a kiszáradásra, 
hosszabb idő a szivart jobbá nem 
teheti." 

** {Lord Brougham és Wel
lington herczeg.) Lord Brougham 
felett Mignet a franczia társadalmi 
és politikai tudományok akadémiá
jában közelebb emlékbeszédet ol
vasott fel és ebben egy kevésbbé 
ismeretes adomát közöl. — Lord 
Brougham alacsony hintót hasz
nált rendesen, melyet ő talált fel, 

és mely utána broughamnak (brumm) nevez
tetik. Egy nap a lordok palotája előtt kiszállván 
belőle, Wellington herczeggel találkozott, ki 
mélyen meghajtván magát előtte, tréfásan igy 
szólitotta meg: „Mindeddig azt véltem, hogy 
nagyságod az utókor előtt mint a nevelés nagy 
apostola, a négerek fölszabaditója, mint nagy töt-
vényhozó fog föltűnni. Nem : ön mint kocsifelta
láló leend hires." Lord Brougham, ki soha sem 
vesztette el lélekjelenetét, azonnal megemlékezett, 
hogy "Wellington sajátságos alakú csizmákat csi
náltatott magának és azért ugyanazon hangon 
válaszolá: „Es én, herczeg, mindig azt hittem, 
hogy ön halhatatlan lesz mint ezer csatában nyer
tes hős, mint Európa megszabadítója, mint Napó
leon legyőzője; de nem — ön hires, mert egy pár 
csizmát talált föl." — „ördögbe!" — feleié 
Wellington, „a csizmákról megfeledkeztem!" 

** {Parányi gőzgép.) A legkisebb gőzgépet 
egy amerikai, Mr. Busk készitette, még pedig 
aranyból és ezüstből. A gép legnagyobb csavarja 
% 0 hüvelyknyi, az egész gép 7/i6 Ő hüvelyknyi 
tért foglal el s egy közönséges gyüszű által befed
hető. Egy lap azt indítványozta, hogy jól lenne 
egy balhát fólszerszámolni, s erejét e gőzgéppel 
párhuzamba tenni. 

•/. {A műveltség bizonyítékai.) Svájcz nyilvá
nos könyvtáraiban 1871 közepén mintegy 920,520 
kötet könyv volt; ide tartozik még 687,939 kö-
.tet az 1699 iskola- és népkönyvtárakból. A zürichi 
könyvtár körülbelől 100,000, a baseli pedig 94,000 
kötetből áll. 
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Irodalom és művészet. 
** {„Önügyvéd,) vagyis: gyakorlati útmuta

tás mindennemű jogügyletek elintézésére és a köz
életben előforduló okiratok s beadványok szer
kesztésére, a legújabb törvények alapján, különös 
tekintettel a kir. bíróságok szervezetére, 245 iro
mány-példával" czim alatt, bírák, ügyvédek, jegy
zők és magán-felek használatára szerkesztett 
könyv jelent meg az Eggenberger-féle (Hoffmann 
és Molnár) akadémiai könyvkereskedésben. Irta: 
Knorr Alajos, köz- és váltó-ügyvéd, a pesti kir. 
itélő-tábla bírája. E könyv az uj kir. biróságok szók
helyén, azok hatáskörén, s a bírói felelősségre vo
natkozó szabályokon kivül magában foglalja mind
azon törvényes szabályokat, melyek a magán-, 
anyagi- és váltójog körébe vágó okiratok szerkesz
tésére, és a polgári peres, peren kivüli, váltó-, 
csőd-, telekkönyvi, büntető- és sajtó-ügyekben 
előforduló beadványok fogalmazására irányadókul 
szolgálnak. Ismerteti különösen a katholikusok, 
protestánsok, vegyes házasok és izraeliták váló pe
reit. Közli I I . József császárnak a házasságra 
vonatkozólag kiadott szabályzatát; a végrehajtókra 
és az iparra vonatkozó szabályokat; stb. Az „ön-
ügyvéd"-et segédeszközül nemcsak a szakembe
rek, de minden állampolgár is sikerrel használ
hatja. A 476 lapra terjedő kötet ára fűzve 2 frt 
80 kr.; kemény kötésben 3 frt 20 kr. 

**• {Magyarországról betüsoros uj hélynévtárt) 
készít Mikár Zsigmond, mely tekintettel lesz a 
posta-állomásokra, szolgabírói járásokra stb. A 
szerző ígérete szerint e mű hézagpótló lesz, mert 
hasonirányu munkáink egytöl-egyig fölötte héza
gosak ; a könyv 30 nagy nyolczadrét- ivet fog 
betölteni s f. évi márcziusban kerül ki a sajtó alól. 
Előfizetési ára 4 frt; az előfizetés „A magyar- és 
erdélyországi helynévtár kiadójának" küldendő : 
Budára, vízi város, főút 1-ső szám. — Az országos 
statisztikai hivatal fülügyelete alatt szintén meg 
fog jelenni egy 120 ívre terjedő, mindennemű 
adatokkal ellátott helységnévtár a magyar biroda
lomról: Mikár azonban kijelenti, hogy az ő mun
kája is mint „mindennapi kézikönyv" használható 
lesz; különben csak az esetben adja ki , ha ele
gendő pártolás mutatkozik. 

** („.A távírdák statisztikája az 1870-ik év
ről") czim alatt egy füzet jelent meg. A föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. miniszter 
megbízásából összeállította Sebes Pál miniszteri 
fogalmazó. E statisztika I. fejezetében az 1870 dk 
év végével Magyar-és Horvátországban (a katonai 
határőrvidék kivételével) működésben levő összes 
állami- és vasúti távírdák betűrendes névsorát 
mutatja ki; I I . fejezetében az állami összes táv-
irdavonalok forgalmi statisztikáját. A részletes 
kimutatás szerint: 1870-ben 267,704 sürgönynyel 
több forgalom volt, mint 1869-ben; az összes be
vétel tett 828,509 frt és 78 krt. Az egész hálózat 
vonalaínak hosszasága 1867-ben 890.32 geogr. 
mértföld volt,' 1870-ben már 1,268.48; 1867-ben 
az állami és vasúti távirdai állomások száma 246 
volt, 1870-ben 487; a távirda személyzet száma 
1867-ben 636, 1870-ben 1013. Az ügyesen Össze
állított statisztika kézzel fogható tanúságot tesz 
azon rendkívüli haladásról, mely hazánkban e té
ren 1867 óta történt. 

•/. {Az öt világrész hírlapi statisztikája.) Has-
senstein hírlapirodalmi statisztikát adott ki, mely
ben nemcsak Európa hírlapjai, hanem az öt 
világrész összes hírlapirodalma is föl van emlitve. 
Igy említi a statisztika a Fidzsi-szigetek egy 
lapját a „WeeklyNews"-et, s a „Honolulu Adver-
tiser"-t, (ez utóbbi Szinnyey hazánkfia gyűjtemé
nyében is megvan,) „Diario di Rio Janeiro" stb. 
lapokat, sőt a chinai hírlapirodalom is több névvel 
van a kimutatásban képviselve. Hassenstein kimu
tatása azonban — kivált hazánkat illetőleg — 
nagyon hiányos. 

** („A magyar kormány nagy vasúti szerződésé-
nekbirálata") czimü füzet jelent meg Körösi József
től, a pestvárosi statisztikai hivatal igazgatójától, 
ki e munkálatot az országos magyar iparegyesület 
nemzetgazdasági szakosztályának megbízásából 
készité. A számos táblás számítással ellátott fü
zet bírálja a sokat emlegetett vasúti üzletet, s 
jogi, pénzügyi s nemzetgazdasági szempontból 
mutogatja a szerződés hiányait. A füzet Aigner-
nél jelent meg, s ára 60 kr. 

T Á R H Á Z . 
** {Keszthelyről) „Az okszerű borászat alap

vonalai" czimü füzetet vettünk. Előadásaihoz 
rövid vezérfonalul irta Molnár István, vegytani 
és borászati tanárjelölt. A kis füzet népszerű út
mutatóul kivan szolgálni a borkészítésben és ke
zelésben mindazon bortermelő gazdák és néptaní
tóknak, kik a borászati vegytanban ismeretekkel 
nem birnak. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) első osztá

lyának Székács József elnöklete alatt január 
22-én tartott gyűlésében Qreguss Ágost „ada
lék a vers elméletéhez" czimü értekezését olvasta 
föl. Szerinte a verselés a költészet mestersége, ép 
ugy mint a színezés a festészetnek. Azon kérdés 
megfejtésére, mi a vers szépsége, csak ugy lehet 
megfelelni,! ha a vers törvényeit fejtegeti, mert a 
vers törvényében gyökeredzik egyszersmind annak 
szépsége is. Az embert — mondja — néha világnak 
is szokták nevezni, de nézete szerint világ minden 
lénycsoport, mit a divó börze-, kereskedő-, nagy
világ stb. kifejezések bizonyítanak. A vers is ily 
világ, melynek egyetlen alapszabálya a verstör
vény. Az vers alkatrészeit s a rythmust érdekesen 
ismertette. Utána Fogarassy János mutatta be 
Bálinth Gábor ujabb tudósítását, ki a fölolvasó, 
az akadémia és a minisztérium pártfogásával, ke
leten a mongol-tatár nyelvet tanulmányozza, s 
egyszersmind ethnographiai tanulmányokat tesz, fő
leg azért, hogy a magyar nyelvvel való rokonságot 
kutassa. Bálinth levele Asztrachánból kelt 1870. 
decz. 18-án; elmondja, hogy most a kalmük mon
gol nép nyelv tanulásával foglalkozik, s némely 
adatokat közöl a nomád kalmük néptörzsek múltjá
ból, kik közül a legelső csapat 1621-ben jött Szi
bériából a déli Volga partjaira. Most mintegy 
120 ezer leiekéi Asztrachánbin orosz fensőség 
alatt, kik közül 80 fiu-, és 20—30 leánygyer
mek a kalmükök költségén kormányilag föláílitott 
iskolákban nyer tanítást. E gyermekek körében 
tanulja Bálinth a kalmük nyelvet. Krsztyenko 
orosz generális, a vidék főnöke, ki ezelőtt pár év
vel tudományos expedicziót rendezett a kalmük al
földre, Bálinthnak a térképen megmutatta Madsari 
vár romjainak fekvését, valamint oly más helyeket, 
is, melyek a magyar névre emlékeztetnek, minők 
egy madsariu dabsun (magyar sós-tó) és madsar só-
vám. Maga Bálinth is szeretné a vidéket megnézni, 
de nagyon költséges az ut. Erre a fölolvasó Fo
garassy éljenzés közt kijelentette, hogy a kirán
dulás költségeit viselni fogja. — Pulszky Ferencz a 
saját, Szilády Áron pedig Kun Géza gr. bírálatát 
olvasta föl Ballagi Mór „Moab király sirfólirata" 
czimü értekezéséről. Mindkét bíráló a müvet az 
akadémia évkönyveiben leendő kiadásra méltónak 
találta. — Ezután Csengery Antal elnöklete alatt 
összes ülés következett, melyben tárgyalásra ke
rült Fogarassy azon adománya, mely szerint öt 
éven át évenként 500 ftot ajánlott föl nyelvészeti 
buvárlatokra, mely ez évben a göcseji és ormán
sági dialektusok gyűjtésére adatik ki. Tárgyalásra 
került aztán Toldy két indítványa, melyekközül az 
első, hogy az „akadémia találjon módot a tudomá
nyok terjesztésére akár eredeti, akár fordított mű
vek szerkesztése s kiadása által." A második: 
„alkosson vagy segélyezzen az akadémia egy iro
dalmi havi közlönyt, mely mind a külföldi, mind 
a hazai irodalom minden jelenségét figyelemmel 
kísérje." Az első indítványra nézve elhatározta
tott, hogy az írandó művek nem pályázat, hanem 
megbízás utján fognak előteremtetni, azaz: kine
veztetik egy bizottság (minden osztályból két tag), 
mely azon föladatot magára fogja vállalni. A má
sodik, vagyis a folyóiratra nézve abban állapod
tak meg, hogy annak szerkesztése három egyénre 
bizassék, s a kiadással együtt az akadémiának 
évi 2600 fr. költségét venné igénybe. A főszer
kesztőnek ezer ftot fizetne az akadémia, a segéd
szerkesztőknek pedig 500 ftot egyenkint. Ez szin
tén elfogadtatván, főszerkesztőül Gyulai Pál 
választatott. A közlöny kiadására Ráth Mórtól s 
az Athenaeumtól érkeztek be ajánlatok. 

»* {A magyar kir. természettudományi társulat) 
jan 17-én tartá közgyűlését az akadémia üléster
mében. Stoczek József elnök megnyitván az ülést, 
előadta, hogy elnöki állásáról már két hó előtt 
beadta lemondását, mivel gyönge egészsége és 

számos teendői miatt nem képes e tisztet továbbra 
is lelkiismeretes pontossággal betölteni, s most e 
lemondást ismétli. Ezután röviden szólva a társu
lat lefolyt évi működéséről, kiemeli a szellemi és 
anyagi gyarapodást. Erre Lengyel Béla titkár a 
társulat viszonyairól és működéséről tesz részletes 
jelentést. A társulat 12 szakgyülést tartott, melyen 
19 értekezés és 9 rövidebb előadás volt. Alakított 
a tagok részére társaskört is, hol szórakozni lehet. 
1870 végén volt 2174 tag, most pedig 2747 van. 
— A pónztárnoki jelentéiből fölemlítjük, hogy az 
alapvagyon 4187 frt 75 kr.; az 1871-ki bevétel 
13,909 frt 60 kr., s a kiadás 13,524 frt 60 kr. — 
Somogyi Rudolf könyvtárnok jelentéséből kiemel
jük, hogy a könyvtár 955 müvet tartalmaz 1755 
kötetben, s ezt (Ír. B"no mintegy 1500 kötettel 
gyarapitá; a kiküldött bizottság a könyvtárt 
rendben találta. Ezután jelentést tesz titkár a pá
lyázati eredményről; a népszerű gazdasági vegy
tanra beérkezett 7 pályamű, melyek egyike sem 
felel meg czéljának, mindazonáltal a bíráló bizott
ság ajánlatára a 3. és 4. számú pályamüvek szerzői 
meg volnának bizandók, hogy müveiket azon irány
ban egészítsék ki,melyet a bizottság ojánlt; a me
lyiké aztán jobbnak bizonyul, annak szerzője fog 
felhivatni, hogy a 2000 frtnyi pályadíjért a kitűzött 
müvet megírja. Slily Kálmán indítványára a „Ter
mészettudományi Közlöny"-t ezután 9 helyett 12 
fűzetben, minden hónapban, nyáron is, kiadják. 
Dapsy László indítványára egy természettudo
mányi könyvkiadó társulat alapítását határozák 
el. Hosszabb vitát idézett elő b. Eötvös Lorándnak 
az alapszabályok módosítására nézve tett azon in
dítványa, hogy atársulatnak nőtagjaiis lehessenek. 
Az indítvány mellett 40 és ellene szintén 40 sza
vazat levén, az eddigi alapszabályokon nem tör
tént változás s az indítvány elejtetett. Következett 
a tisztviselők megválasztása. Az eredmény ez: 
elnök lett Than Károly, alelnökök BaloghKá.\vná.ii 
és Szabó József, első titkár Szily Kálmán, másod
titkár Petrovics Gyula. — Választmányi tagok: 
(betűrendben) Abt Antal, Dapsy László, b. Eöt
vös Loránd, Hirschler lg., Hofmann K., Jedlik 
Ányos, Jendrassik Jenő, Jurányi L., Kari János, 
Klein Gy., Koch Antal, Kondor G., Krenner J., 
Kriesch J., Lengyel B., Margó T., Nendtvich K., 
Plósz P., Say Mór, Szontagh M , Sztoczek J., 
Thanhofer L., Wartha Vincze és Xantus János. 

Egyház és iskola. 
** {Simor herczegprimás) f. hó első felében 

6000 frtot adományozott jótékony czélokra, a nép
nevelés előmozdítására és a káplánok sorsának 

** {Adományozások.) Karácson Antal toron-
tálmegyei földbirtokos az Ivándán nyitott községi 
iskola javára 1600 Q ölnyi háztelket adományo
zott, egy ideiglenesen iskolául berendezett helyi
séget a szükséges felszerelési eszközökkel s a ta
nulók nagy részét tankönyvekkel látta el, és azon
kívül Rónay János országgyűlési képviselővel 
közösen a közös birtokossági illetékből 2 holdnyi 
telket faiskolául adományozván, addig, mig az 
iskolaház felépülhet, közös majorsági épületben 
helyezték el az iskolát. — Gróf Csekonics János 
és Endre urak Puszta-Serház, Szigetmajor és 
Endreooajor pusztákon iskolákat állítottak; azokat 
tanszerekkel elátták; a tanítóknak tisztességes 
díjazást biztosítottak, s a tanköteles gyermekeket 
a szükséges könyvekkel is megajándékozták. A 
közoktatási miniszter a hivatalos lapban köszönetét 
fejezi ki a nemeskeblü ajándékozóknak. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** {Az 1873. évi bécsi világkiállításra) már 

nagyban folynak az előkészületek. A világkiállí
tási ügynek Magyarországon való vezetésére k i 
nevezett országos bizottság nevében Korizmics 
László mint elnök fölhívja hazánk mezőgazdáit, 
iparosait és művészeit, szóval anyagi termelésünk 
és szellemi munkálkodásunk valamennyi tényezőit 
hogy figyelmüket már most is ráirányozzák a bécsi 
kiállításra. Magyarország minél élénkebb részvé
tét követeli saját érdeke, a világ előtti tekinté
lyének fóntartása. Reméljük, hogy e fólhivás áta-
lános viszhangra fog találni hazánkban, s mind
azok, kiket bármi részben illet, iparkodni fognak 
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erejükhöz mérten megtenni mindent, hogy a jövő 
évi világversenyen becsületet valljunk. 

** (Uj Mszénbánya.) Vácztól két órányira az 
országút közelében kőszéntelepre akadtak, mely, 
mint mondják, kitűnő eredménynyel volna kiak
názható. 

Közlekedés 
a* (Áttambiztositék nélküli vasutak.) Mint a 

„ P . Napló" hallja, a pénzügyminiszter a pozsony-
nagyszombat-üzbeki vasút vonalra a Windisch-
gratz-társaságnak, s az arad-mezőhegyes-szegedi 
vasútvonalra a Vajna-társaságnak, a törvényhozás 
helybenhagyásának fentartása mellett, megadta az 
engedélyt. Mindkét vasútvonal állambiztositék 
nélkül fog kiépittetni. 

•/ (A bécsi postán) az elmúlt évben összesen 
huszonöt millió 706 ezer 904 hírlap-példány ada
tott fel; öt millióval több mint az elmúlt évben. 

Mi újság? 
** (.4 honvédség főparancsnoka) József fhg. 

jan. 23-án meglátogatta a közp. tiszti s tisztképző 
iskolát, meghallgatta egyes tanárok előadásait, s 
azoknak a hallgatókhoz tett kérdéseit; minden te
kintetben megelégedését fejezvén k i , csupán a 
helyiségeket találta a czélnak kevésbbé megfele
lőknek. 

** (Az árva-liptói honvédzászlóalj) zászlajának 
felavatása júniusban lesz. Zászlóanya Szentiványi 
Mártonné, ki már elkészitó a szalagot e jeligével 
„Haladj a győzelemmel." 

** (Keleti Gusztáv) 200 frttal az irói segély
egylet alapitói közé lépett. 

** (Pest építkezései.) A múlt évben épült s 
részben épités alatt van 460 uj ház. Ebből négy
emeletes 4, háromemeletes 36, kétemeletes 60, 
egyemeletes 181, földszintes 179. Toldalékepitke-
zés történt összesen 460, átalakító 437. Gyár épült 
23, istálló, fészer 176. Az összes építkezés száma 
902, ha a boltkapuzatok is befoglaltatnak. Az 
épitkezési szabályok áthágása miatt 100 fél ma-
rasztaltatott el 6575 frt erejéig. Nedves, teljesen 
el nem készült és lakhatási engedély nélkül bené
pesített lakházak miatt 40 háztulajdonost büntet
tek meg 3375 frt erejéig. A szegényalap javára e 
szerint összesen 9950 frt folyt be. 

** (A nyomorúság pitvara.) A budai kerületi 
főorvos a hatóságnak azon jelentést tette, hogy a 
János-utczai 400. sz. alatti ház fészerében nem 
kevesebb mint 27 személy lakik. A „lakás" se ab
lakokkal, se ajtóval nem bir, s még kevésbbé 
kályhával. E 27 személyből 12 nap alatt 5 a h im
lőben már meghalt, a többiek pedig nagyrészt 
ugyané betegségben feküsznek. A hatóság meg
tette az intézkedéseket. 

** (Nőrablás.) B.-Ujfaluban, mint a „Bihar" 
irja, nőrablás történt. Ugyanis Dajka Lajos huszár
tizedes ifj. Bogáti Gábor házából éjjel a fiatal nőt 
(férje és apósa távollétében) szekérre ragadta és 
állomáshelyére: B.-Szent-Mártonba vitte; a vitéz 
tizedes vizsgálat alatt van. 

** (Négyes-szülött.) Jolsván Bulla János nap
számost négy leány-gyermekkel ajándékozta meg 
neje. Kettő halva született. Az anya üdülő fél
ben van. 

** (Humbug.) A z angolok egy „orrgépet" 
találtak föl, mely naponként egy óráig használva 
tetszés szerint átalakítaná az orrot. Ára tiz schil
l ing. 

** (Egy csodatevő asszonyról) írnak Szegedről, 
ki az által nagy hirretett szert, hogy a nehéz kór
ban szenvedőket kigyógyítja. Dózsay Fanni — ez 
a neve a magyar Dal-Cinnek, — ki a napokban 
Pestre is feljött. Meglátjuk, mit mond róla az or
vosi testület. 

** (Emberölés.) Virta községben, Erdélyben, 
a múlt hét végén két paraszt a korcsmában pálin-
kázás közben összeveszett. A szóváltás annyira 
elmérgesedett, miszerint az egyik botját megra

gadván, olyat ütött ellenfele fejére, hogy az rög
tön halva összerogyott. A tettes azonnal elfogatott. 

** (Párisi apróságok.) Parisban 1870. évben 
júniustól októberig 23,375 gyermek született, mig 
1871. év megfelelő időszakában csupán 12,010. — 
A franczia hadseregben egy franczia gyalogsági 
katona egy évi szolgálata az államnak 380 frank 
22 centiméjébe kerül. — E g y kimutatás szerint 
húsz év alatt 11 színművésznő lett házasság által 
mágnásnővé: Sonntag énekesnő grófnővé; Tag-
lioni Mária tánezosnő grófnővé; Mária tánezosnő 
bárónővé; Alboni énekesnő grófnővé; Dumilátre 
grófnővé; Essler Teréz tánezosnő a porosz király 
fivére nejévé leend; Patti Adeline énekesnő rrnr-
quisessé; Cruvelli énekesnő vicomtessesé; Lucca 
Paulina énekesnő bárónővé; Ristori marquísessó ; 
Lagrange grófnővé. 

— (Ajánlás.) „Lewkowicz Amália asszony, egy 
lengyel menekült hitvese, ki 1864-től egész mos
tanig Parisban tartózkodott, és ott a leghíresebb 
divatárusnők-és hölgyruha készitőnőknól dolgo
zott, néhány nap előtt 2 kis gyermekével együtt 
Pestre érkezett és állandóan itt szándékozik letele
pedni, jelenleg a legnyomasztóbb helyzetben ten
gődik; ajánljuk őt, mint honleányunkat, és egyúttal 
a varrás - és hölgyruhakészitésben a legtökélete
sebben jártas nőt a nemeslelkü hölgyvilág figyel
mébe kérvén, miszerint a neki teendő megbízásokat 
egyelőre alulirt választmányhoz küldjék. — A len
gyel-kör választmánya, (stáczió-uteza, 17. s z , föld
szint.)" — A fentebbi szerencsétlen nő részre a 
Heckenast-nyomda személyzete 9 frt 60 krraljárult, 
mely összeg neki rögtön át is szolgáltatott. 

** (Öngyilkosságok és merényletek.) Szebenben 
jan. 2-án a vadász-kaszárnyában egy.^káplár golyó
val vetett véget életének. Mint mondják, a rábí
zott pénzből néhány forintot elköltött s ez lett 
oka végzetes elhatározásának. — Pozsonyban 
Kuschéla erdő-ügyelőt elfogták, mivel Kratzer er
dőmestert (hetven forintért, melyet tőle elrab
lott) orozva leszúrta, Batza nevű erdő-ügyelő 
társát pedig agyonlőtte. — Szikszay Béla kolozs
vári jogász agyonlőtte magát. — Németh József a. 
keszthelyi gazdasági intézet hallgatója több száz 
frtnyi adóssága miatt szintén pisztolylyal vetett 
véget életének. — Pesten az aldunasoron lakó 
Deincheimer Henrik ékszerész, (44 éves) nem tudni 
mi okból, a padláson fölakasztá magát; neje azon
ban, kinek a padláson szintén dolga akadt, észre
vette a bajt, s még életben vágta le a szerencsétlent. 
Budán, a Tabán külvárosban lakó Sáros Pál isme
retlen okból a Dunába ugrott, azonban Pataky 
Ambrus és Kass Mihály budai lakosok által még 
élve húzatott ki a hullámokból és átadatott a vá
rosi kórháznak. — Hartmann Rudolf 31 éves, egri 
születésű egyént — állítása szerint mérnök — 
lopás vádja miatt elfogták és a kapitánysághoz 
bekísérték, hol éjszakára másik két fogolylyal a 
tisztességesebb osztályúak számára létező börtön
szobába zárták. Hartmann éjszaka zsebkendőjé
vel az ablak fájára felakasztá magát. — Lukács 
József 17 éves czipész inas az urától reá bízott 3 
frtot elköltvén, félelmében lábszij segélyével föl
akasztotta magát. 

f (Halálozások.) Biró László szatmári püspök 
66 éves korában hunyt el. Becsületes, szerény jel
lemű tudós pap, s a szegények atyja volt. — Ba
logh János, a 48. előtti időkben közéletünkben, or
szággyűléseinken feltünőleg szerepelt veterán ha
zafi 80 éves korában múlt ki. Az 1861-ki ország
gyűlésnek még tagja volt. — Horváth József, 
Boldizsár volt igazságügyér édes atyja 80 éves 
korában meghalt. — Ohegyi Jakab nyugalm. 
pénzügyi tanácsost nyomorúság közt találta halála. 
— A külföld halottai: Mustapha Giritli pasa 
a török nábob, ki kétszer viselt nagyvezéri rangot 
s nagyszerű háremjelről is hires volt, meghalt — 
103 éves korában. — Borgia Sándor a johannita 
rend főnöke Rómában hunyt el 88 éves korában. 
— Grülpaner Ferencz nyűg. levéltári igazgató 
Bécsben, s jóhirnevü német költő 81 éves korában 
múlt ki. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jan. 19. „Az idegetek" Vígjáték 3 felv. Sardou 

után ford. Feleki M. 
Szombat, jan. 20. „Fautl." Opera 5 felv. Zenéjét szert 

Gounod. 
Vatárnap, jan. 21. Először: „Magyar fiúk Bécsben.11 

Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Csepreghi Ferencz. 
Hétfti, jan. 22. „Angelo." Dráma 4 felv. Irta Hueo 

Viktor; ford. Endrődi S. S 

Kedd, jan 23. „Figaro lakodalma." Vig opera 4 felT 
Zenéjét szerz. Mozart. 

Szerda, jan. 24. „A kitértél." Szinmű 5 felv. Irta Feuil-
let Oktáv; ford. Radnótfáy 'S. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Pest. S. E. A három költemény mindenikében mu

tatkozik nyoma a tehetségnek. Legjobb az „Egyszerű te
remtés . .." De a közölhetőség színvonalán még ez sem áll-
a naiv hangbői ki-kiesik; egy-egy felesleges vonást ad; da 
simitő kéz tudna valamit csinálni belőle. Az „El lehetne..," 
kezdetű hosszura van nyújtva s haladás alig van benne. 

-* F. Sz. K. Az utóbbiak egy hajszállal sem jobbak 
az előbbieknél! 

— R. B. Mi által biztotitja valamely nemzet létét ét jól
létét leginkább f Ha ez a kérdés ily könnyen és röviden j 
elméleti utón eldönthető volna ! De ez csak oly recipe, mint 
a miket a lapok hirdetései közt „Hosszú élet" — „Nincs 
többé fogfájás" stb. czimek alatt olvasunk. Nem sokat ér s 
nagyon sovány tanúságokat nyújt. 

— Ekecs. „A kuvasz." Genre-képnek gyönge. Aztán 
kifejezései oly Ízléstelenek, hangja oly alantjáró, hogy csak 
e miatt sem adható. 

— Lantom. Költemények. Egészben véve némi figye
lemre méltó tehetség látszik. Itt-ott egy csinos daleszme, 
sőt dalhang is mutatkozik, pl. „Kerek erdő", „Virágzik a 
mező", „Megnézem majd" czimuekben. De ha magasb han
got kezd, az ritkán sikerül Átalában az alakitásban gyönge. 
Az egy pár műfordítás (Körnertől, Uhlandtól) nem költi 
fel az eredeti hangulatát, már csak a forma tökélytelensége 
s nehézkessége miatt sem. Mindent összevéve: a szerző 
buzditást érdemel, kivált azért, mert Ízlése az egyszerűségre 
hajlik s tulságokba, dagályba, keresettségbe ritkán téved. 
De még sok gyakorlatra van szüksége. 

— Pest. P. I. Az utóbb küldött rövid czikket kö
zölni fogjuk. 

SAKKJÁTÉK. 
635-ik sz. f. — Kidson H. E.-től. 

Sötét. 

K ^ ^ ^ ^ ^ c d e H 
Világos. 

Világos indul s a második lépésre mattot mond. 

Az 630-ik számú feladvány megfejtése. 
(Schwede K.-tól Lipcsében.) 

Vil. Sőt. 
1. Hg6—h8 Fa3—c5:(a) 
2. Va8-f8t Kg7-f8:(b) 
3. Fe3-h6 matt 

Vil. 

VII. a) Sőt. 
1 Fg8—e6f 
2. Heö—ebf . Kg7—f6 
3. Fe3 d4 matt. 

b) Sttt. 2 ' . . 2. Fa8~-f8: 
8. Fe3—d4matt. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémlen .• Fülöp József-
— Miskolczon: Czenthe József. — JdtzkUéren: Galambos 
István. — Kecskeméten: Galambos László — Karezagon: 
Kacsó Lajos. — Nagy-Szalonián: Kovács Albert. — Keetke-
méten: Förjiős Géza. — Debreczenben: Császy Imre. — 2H-
matzombatban: Bernáth. — A petti sakk-kör. 

Hónapi-és 
hetinap 

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

naptár 
Görög-orosz Izraeliták 

naptár naptára 

28 Vasár 
29! Hétfő 
30 i Kedd 
31 Szerda 

ljCaöt. 
2 Pint. 
3 Saxm. 

Január 
G Hetvenedv. 
Szál. Ferencz 
Martina szűz 
Noloskai Péter 
Ignácz püsp. 
Gyerty. SÍ. b.a. 

(.Balázs p«ap. 
Hold 

Jan. (ó) 
GHetr. v. 16 B 2 Péter sz. 
Valér 17 Triód k. 
Adelgunda 18 Athanás 
Virgil, Gillar|19Makárapát 
Brigitta 20 Enthrm 
Gyerty.sz.b.ay21 Maximin 
Balázs 122 Timotheos 

Sebat R. 
18 Izrael 
19 
20 
21 Izsák 
22 Nizk. ha 
23 B. 10t. h. 
24 S. MIsp 

N a 
hossza 

t p. 
|307 W 
808 55 
309 56 
310 67 
811 58 
812 58 
313 59 

kát 

ó. p 

H o l d 
nyűg. hossza 

*W««*aai. «. Utolsó negyed 2-áa l l óra 26 percakor délelőtt 

P- t 
53 158 
54 170 
50 183 
57 196 
59 209 
1 228 
2Í237 

kél 

ó. p. 
7 44 
8 53 

10 2 
11 13 
regg. 
0 26 
1 43 

nyűg, 
d. p 
9 16 
9 36 
9 56 

10 16 

10 69 
11 25 

T A R T A L O M . 
Stoczek József (arczkép). — A pártokhoz. — Az anyák 

nevelés*. — Arbnez Péter (képpel). — Sayous E. könyve, 
II. — Gall ifjúsága. — A régiek bohócz-ünnepei. — Go-
lyátos estély Londonban. — A vészmadár (képpel). — Egy
veleg. — Tárház: Irodalom és mű veszet — Közintézetek, 
egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereske
dés. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — 
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 
Felelős sserkesstd: Hagy Miklós. (L. magyar-atcsa 21.$*•> 
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HIRDETÉSEK. 
Nyolczadik kiadás 

(magyar nyelven negyedik) . 

A nemi élet 

titkai s veszélyei. 
Értekezések a nemzés és nemi be

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1151 (2-12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és Dr. Kodét, lyoni orvos 

ragályelleni legbiztosb óv
szeréről, 

a férfi és noi ivarszerek boneztani ábráival. 
Ara: 1 ujforint 

Postán megküldve 10 krral több; 
utánvétellel 40 krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

D r . E i b e r V . P . 
Pesten, József-utcza 66-ik számú 

saját házában. J 
TJri-utcza 1-sö sz. 

^FLegujabb ^ H 

f noi- V 
F ruha-kelmékl 

bámulatos olcsóul 1 

[Hamburger Adolf] 
i üzletében 
LpEST, uri-utcza 1. sz. k 
A párisi ház. j j 
^k|9V~ Minták kívánatra JP 

T[ küldetnek minden- £ 
^ f e l é I n g y e n és M 
^ ^ bérmentve, ^ f l 

párisi ház. 

Löwinger A. és Társa 
y\W papir- «*• 
• * kereskedése^ 

Pesten, 
hatvani-uteza 6. sz., 
a „tanulóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 
Levélpapírok. 

100 db. névvel dombornyomat 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo-

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

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 8 ft. 50 kr. 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
I V 100 levél és borítékhoz díszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boriték csöpü papirból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 
Látogató-jegyek 

a la Minute. 
Színes nyomatban 100 db. finom fehér 

bristolpapir 50 kr. 
100 db. finom színes karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfényü papiron 

l f t . 
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü 

vagy briatol papiron 90 kr. . 
Minden további sor 10 krral több. 

Levé lpecsét -bé lyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbetükkel két szinben 

3 ft. 75 kr. 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb. 

£ V ~ Nagy választék mindenféle 
üzleti, jegyzék) és másoló könyvek
ben. — Nyomdai munkák megrende
lés szerint a lehető legolcsóbb ára
kon. — Levélbeli megrendelések 
utánvét mellett teljesíttetnek. 

EPV A tennt elősorolt mennyi
ségeken kivűl —kevesebb nem ren
delhető meg. 1155 (16-0) 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

négyszögletfiek (8 évi jótállás mellett). 
3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. Horderő: 

Ara: 

Horderő: x * • •m *" -" —- -- ————TTT-J—J-T-
— E i ! 5 6 7.50 12 15 18 20 22 20 27.50 30 tonnt 

Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 *vi jótaUás m e l l e t t ) -
TI I™A. K on 9R 30 40 50 mázsa. 

A & *J v i . v 

18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint. 
Sulyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett). 

2 4 10 20 30 40 50 60 70 
80 font. 

Horderő 
Irl 

15 20 25 30 40 50 "mázsa. 

Horderó: 
- I r a T 

50 

I 150 170 200 230 300 850 forint. 
Hid-mérlegek (10 évi jótállás mellett). 
60 70 80 100 120 160 200 300 500 mázsa. 

350 400 450 500 650 600 650 750 !>OU !«»•»"> 

• 

Ara: 35U 4uu «ou ow vw vw - — ^.-*.**MT 
Továbbá minden más mérlegek és sulyok. WT ***tmítí*^xls£<^f 

bekttldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatna*;: 

Bugányi L. és társa, 
mérleg- és suly-gyárosok Bécsben. 

W* Raktér: Stadt, Slngewtrasse 10-oJk szám. ^ ^ 
• * - Gyár: HargaretkeH, Grlasgasse 26-dlk «»ámj • 

Szepes-kárpáti 

növény-kivonat 
Dr. Fávkiss K.-tól Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készitve, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légző-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szükmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tudó-hurutnál, 
a tudó-betegek gyöngitó izzadásainál; sót a 
táp-működés nedveinek halmozódása által 
előidézett betegségekben, úgyszintén gyo
mor- és a test átalános clgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással bírnak a dr.Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-ezukorkák. Árak: 1 üveg kivonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.j 1 doboz ezukorka 85 kr. 

£ czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél Fáyklss József gyógyszerésznél 
Késmárkon (Fehő-Magyarország). Pesten: 
Török József gyógyszertárában, király-
utcza 7. sz., Thallmayer A. és társánál és 
Kocbmeister Frigyesnél. 1229 (2—10) 

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

miszerint mell-betegségek, kü
lönösen mellfájás, rekedtség, 
köhögés, nehéz lélegzés, egy 
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenrl orvos által sikeresen 

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
délután 2-tól 4-lg. 

Báhánv-utcza 6. szám, 2. f«rlet 
(ezelőtt váezl-nt 2 l i k szám.) 

ERNST L, 
homaopath-orvos és szülész. 

Az atalanosan Jónak elismert valódi • egészen Irisen érkezett 

SGHNBEBBR6I NÖVÉNY-ALLOP 
mell- s tüdőbetegek számára. 

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás, 
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható: 
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utczában, — dr. Wagner D. 

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Tbalmayer A. és társa, — Oszetszky 
F.,— Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál. 

B U D Á N : Sebwarzmeyer J. gyógyszerész urnái. 
Aradon: Probst F. J 
Aszódon: Sperlagh J. gy. 
Baján: Klenautz J. 
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz. 
Battonyán: Bignio K. 
Belgrádon Nicolacovics test. 
Beszterczéh : Dietrich és 

Fleischer. 
Bonyhádon: KramolinJ.gy. 
Brassóban : Fabick Ed. 
Csáktornyán: Kárász A. 
Csúton: Borsay F. gysz. 
Debreczenben: GöltlN. gy. 
Deésen: Krémer S. 
Dettán: Braunmuller J. gy. 
Deveeserben: Hoffmann B 
Eszéken: Kawilowicz gysz. 
Eperjesen: Zsembery Ign. 
Érsekújvár: ConlegnerIgn. 
Egerben: Wessely gysz. 
Eszéken : Thttrner fiai és 
• Dessáthy gyógysz. 
Győrött: Brunner F. 
Gyulán: Lukács gysz. 
Haczfeld: Hagelschmidt V. 
Hátszegen: Mátesy B. gysz. 
Ipolyságon: Mikulási T. 
Jánoshazán: Kuna gysz. 
Jolsván: Maleter gysz. 
Kaposvárit: Schröder J. gy. 
Kőszegen : Strehle gysz. 
Károlyvártt: Benich J. 
Kis-Mártonban: Kodolányi 

gysz. és Spatay A. 
Kassán: Eschwig E 
Késmárk i Genersich C. és A 
Kecskeméten: Fapp M. 
Karánsebesen -.Weber A. gy. 
Karoly ff hérvártt: Fischer 

Ed. gyógysz. 

Kolozsvártt: Megay M. C. 
Körmöczön: Draskóczy gy. 
Karoly Teher var: Fischer E. 
Kabinban: Stojánovics. 
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. 
Lúgoson: Arnold J. 
Médiáson: Breiner K. 
Mosonban: Pranter J. gysz. 
Mlskolczon: Spuller J. 
Mitrovlcz: Krestonoshics A. 
Mohács: Pyrker Gyula gy. 
Marosvásárhely: Jeneygy. 
Munkácson: Gröttier L 
Mohácson: Kőgel D. 
Nagybányán: Horacsek J. 
Xezsiderben: Fuchs J. 
Nyitran: dr. Láng E. 
Nyíregyházán :Hönsch Ede 

gyógysz. 
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger. 
Nagy-Kanizsán : Welisch 

és Lovack gyógysz. 
Nagy-Károly: Schöberl C. 
Nagykikinda: KomkaAJ. 
Nagyváradon: Janky A. 
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz. 
Orosházán: Vangyel M. 
Pancsován: Graff gysz. 
Pécsett: Kunz Nándor. 
Posegán: Balogh gyógysz. 
Putnokon: Szepessy gysz. 
Pozsonyban: Schneeberger 

és Dussil gysz. 
Bosnyon : Posch J. gysz. 
Rimaszombat: Hamaliárgy. 
Humán: Milutinovitz S. 
R ékáson : Boromi K. gysz 
Szászváros: Sándor R. gy. 

S.-Sz.-Györgyön i ötvös P. 
gyógysz. 

Sopron : Voga és Rupp-
recht. 

S.-A.-Ujhelyen: Deuttch J 
Sasvár: Mticke A. gy. 
Segesvár: Misselbacher J. 
Serajevoban: GyulekaN.G. 
Sziszeken: Kubányi F. 
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz. 
Székesfehérvár : Say R. 

gyógysz. 
Siklóson: Nyers S. gyss. 
Szathmáron: Juracsko D. 
Szent-Miklóson: Haluschka 

P- gyógysz. 
Szarvason: Réthy V. 
Szentesen: EissdorferG.gy. 

és Prohaszka Gyula. 
Temesvár : Kraul és Roth 

gyógysz. 
Tokajban: Krötzer A. gy. 
Tordan: Welits és Wolf. 
Tatán: Niertit F. gysz. 
Török-Szent-Miklós: Pii-

losz M. 
Trenesénben: Simon A. gy. 
Unghvártt: Telendy gysz. 

és özv. Benesch P. 
Újvidéken: Schreiber F. 
Varannón: Elizárgyss. 
Veszprém: Fremmel. 
Váczon : Tragor A. 
Varazsdon: Halter gysz. 
Verseczen: Herzog gysz. 
Zimony: Ivánovics és fia. 
Zalatnán: Mégay Gyula. 
Zombor: Stein fia Márk. 
Zsámbokrét: Neumann M. 
Zentán: Wuits testvéreknél. 

1184(6-6) 
Szabadkán: Hofbauer L gy 

Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ugyanezen bizományos uraknál kapható: 

D o r S C h - m á j o l a j , valódi gyógyszer. 
Lobry és Parton-tólTJtrechtben, a skrofulák 
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg 

ára 1 ft. 

Legjobbféle 

tyúkszem-tapasz, 
•Jchmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya 

ára 23 kr. 

Dr. Behr ideg-extractnsa, 
az idegek erősítésére s a test edzésére ára 

70 kr. 

Stíriai Stub-havasi-novény-
nedv 

mell- a tüdőbetegek számára. 
B Egy üveg ára 87 kr. 

Die „Zeitschrift fflr geriehtl iche Medicin, öffentlicbe Gesund-
heitspflege und Hedicinal-GeseUgebung*' bringt in Nr. 4 8 vom 2 1 . 
November 1866 über „Schneebergs Kráuter-Allopk Fo lgendes : 

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" dea Herrn 
Apothekers Bitraer in Gloggnita, und Franz Wllhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist 
bei allén katarrhalisehen und entxtindlicben Kraakheiten der Respirationa-Organe eia 
vorzügliches Unterstütaungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden 
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter and chronischer Heiserkeit, bei empflndlichen 
Affsctionen áer Schüngwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhustea n. s. w. 
wegen seiner vorzilglichen einbtillendeo, besanftjgeadeo und reizmilderaden Eigaa-
sckaAeD mit gUnstifym Resultata angevrenáat." 
Főraktár: B1TTVKR ÜYULA gyógyaaeréaznél Gloggnitzban. 

#* 
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Minden alábbirt tárgyak 
szilárdat elcsomagolva 

szétkttldetnek. Traugott Minden legkisebb com 
missio leggyorsabban 

kivitetik. 

VII. Arany- és ezüstáru-osztály. 
A kereskedő, ki különösen arany és ezüstáruk eladásával foglalkozik és 

ékszerésznek nevezi magát, abban különbözik tőlünk, hogy gyakran napok, sőt 
heteken át nem csinál üzletet. Ha azután mégis vevő jelenik meg, az először rangja 
vagy fizetőképessége szerint tagsáltatik, a mikor az ékszerész vagy u. n. aranymű
ves az üzletdijat és időt egyszerre veszi meg rajta. Mi, kik a világ minden készít
ményével foglalkozunk, egyúttal nagy raktárral birunk, nemes fémekből arany-, 
ezüstből stb. Tehát azon nagy forgalomnál fogva, melyet eszközlünk, az arany- és 
ezüsttárgyaknál is csak a szokott minimai hasznot vehetjük, minthogy csak fo
gyasztási czikknek tekinthetjük, a mit figyelembe kérünk venni. 

A r a n y á r a k . 
14 karátos aranyból (jobb mintáz előbbi 
2. sz.) a törvény szerint a cs. k. fémjelző 

hivatalból jelezve. 
I n g g o m b o k inge lókre simák vagy 

guillochirozva 5, 6, zománczozva 5, 6, 
8, valódi gyöngyökkel vagy kövekkel 
6, 7, 8, 10 ft. 

I Keze lőkre (nagyok egy pár sima vagy 
guillochirozva 10, zománczozva 8, 9, 
10, 12, valódi gyöngyökkel és kövek
kel 8, 10, 12, 15 frt. 

Go lyó i -gombok gallérokra vagy ke
zelőkre dbja 1.50. 2, 2.50 kr. 

H e d a í l l o n o k fényképekresimák-,guil-
loch. vagy zománozczal 6, 7, 8, 9, 10 
és fölebb 50 forintig, valódi kövek és 
gyöngyök befoglalva, 8, 10,11,12,14, 
15, egész 50 frtig. 

Szivek, kinyithatók zománczczal valódi 
gyöngy vagy türkiszszel 5, 6, 7, 8 frt. 

Gj l i rAk valódi gyöngyök vagy külön
féle kövek befoglalva, 8, 3.50, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, valódi raute-val 10, 12, 15, 
20,100 frtig. 

| Pecsé tgyűrűk a legkedveltebb valódi 
kövekkel, mint jáspis, topas, amethyst, 
almantin, onyx, carneol stb. 7 ,8,9,10, 
12,15—80 frtig, pecsétgyűrűk kő nél
kül u. n. lemezgyűrük, 9, 10, 12, 
1 5 - 3 0 frtig. 

| B e v é s é s e betűk-és szavaknak különö
sen olcsó. 

| N á s z g j ürük 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7 frt. 
súly szerint (ugyanazok 6 karátos 

. aranyból is 2, 2.50, 3 frt.) 
I O r a l á n c z o k minden kedvelt faconban, 

rövidek urak számára 18, 20, 25, 
30—100 ft. Siói órákra 20—50 frtig, 
hosszú nyaklánczok modern tolóval 
40, 45, 50 egész 150 frtig. 

| Broche-ok és fülönfüggők 1 egész 
garnitúra zománczczal, valódi gyön
gyök vagy kövekkel kerek és óval 20, 
25, 30, 100 frtig, a broche vagy függő 
egyedül csak a fele. 

Broche-ok fényképek betételére 10, 12, 
15, 20, 50 frtig. 

Lencsés - függők gyermekek számára, 
sima 1.50, 2, 2.50, 4 frt., kék kövekkel 
1.75, 2, 2.50, a nagyobb nemű gyer
mek-függők 4, 5, 6, 8 frt. 

[ Karpereczek sima 17, 18, 20,25,30, 
frtig, zománczczal valódi gyöngyökkel 
25, 30, 35, 40, 100 frtig. 

| K e r e s z t e k faconnirozva 2, 2.50, 3, 4, 
5, zománczczal valódi kövek vagy 
gyöngyökk.2.50,3, 3.50,4, 5,6,8,10ft. 

| Női- nyakék -lánezok medai Ilonnal 
vagy keresztekre legkedveltek facon, 
6, 7, 8, 10, 12, 15, 20—50 frtig. 

[ Uri-nyakkendő-tnk az idény legújabb 
mustrája 5, 6, 7, 8, 10,12,15, 20 frtig. 

1 G v ö n g j z á r ó k 1.15,1.75, 2, 2 .50,3,5 ft. 
Órakulcsok 2.50, 3, 4, 5, 6, 7 frt. stb. 

[Itt nem emiitett fajok megrendelésre 
legjobban kivitetik. 

[ L e g f i n o m a b b - e t o i k minden ékszer
hez, kisebbek 40, 50, 60, 80 kr., na
gyobbak 1,1.20,1.50 kr. 

E z ü s t á r u k , 
finom ezüstből, a törvény értelmében al 
cs. kir. fémjelző hivataltól a valódiság I 
bélyegével ellátva (kivánat szerint fehé-1 

ren vagy aranyozva). 
M c d a i l l o n o k fényképekre, simák vagy | 

zománczozva 2.50, 3.50, 4, 5, 6, zo
mánczczal és kövekkel 2.50, 3, 4, 5, 61 
frt, egészen zománczolva valódi türki-

, sek vagy gyöngyökkel S.50,4,5.50, 6ft . | 
Oralánczok minden tetszés szerinti fa

conban, rAvidek, uraknak elegáns 
kulcscsal 2.50, 8, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7, 
8, 10 frt, női órákra 2.50, 3, 4, 5 frt, 
hosszú nyaklánczok finom tolóval 6,7, 
8, 9 ,10, 11, 12 frtig. 

Tiszti lánezok rövidek lógóval 6, 8, 9, 
10, 12 frtig. ^ ^ 

Broche-ok és fülönfüggők 1 egész 
garnitúra faconnirozva zománcz vagy 
kövekkel kerek és tojásdad 10, 12,15, 
frt. A broche vagy függő maga fele. 

Broche-ok fényképekre 4, 4.50,5,6,8ft. 
Lencse-függők gyermekeknek 60, 70, 

80, faconnirozva 70,80 kr., 1 frtig. 
K a r p e r e c z e k zománczozva vagy fel

irattal 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50,7, 8,10, 
12, 15, más fajok 7, 10, 12 frt, valódi 
gyöngyök vagy kövekkel 8, 10, 12, 
15 frtig. 

K e r e s z t e k faconnirozva 50,80kr., 1.50 
kr., Krisztussal 50, 60, 70 kr., zománcz 
1.20 kr. 

NŐ! nyakék- lánCZOk medaillónok és 
keresztekre legszebb fagon 2.25, 2.50, 
3, 4, 5 frt, gyflszflk 1, 1.20, 1.50, 
gAugyzárak 50 krtól 1 frtig, nyak-
kendö-tük, óraknlcsok stb. 

Modern-filigrán-ék legfinomabb 
ezüstből, fehér, művészien dolgozva és I 
meglepő szépséggü,l garnitúra broche I 
és függő 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 frtig. 
A broche vagy függő a maga fele. 

Tartók a fennebbi ékszerekhez 20,40, 601 
kr., finomak 40,50,60,80 kr., 1,1.50 kr. 

Nagy ezüst-tárgyak kések, villák, 
evő-, és kávéskanalak tej- és levesme
rők, sótartők, borhüsitök, czukortál-
czák vagy vázák, czukorcsipók, étage--
rek, kézi és asztali gyertyatartó, thea I 
szűrő, gyermek-csengetyük, kulcs-
horgok stb. 1 1 6 8 ( 6 - 6 ) 

Valódi koral-ék aranyba foglalva; I 
függők gyermekeknek 3, 4, frt, nők
nek 5, 7, 8 ,10, 12, 15, 20 frtig, bro
che-ok 8, 9, 10, 12,15, 80 frtig, egész 
garnitúra broche és függő 12, 14, 15, 
17, 20, 25, 80, 50 frtig, korall-keresz-
tek aranyba foglalva 2.50, 3.50,4,5 frt. 

V a l ó d i g r á n á t - é k aranyba foglalva, 
1 garnitúra broche és függő 8, 10, 12, 
15, 30 forintig. A broche vagy függő 
egyedül fele. 

Gránát-kereszt 1, 1.50, 2, gránát-kar-
perecz 12, 15, 20, gránátsziv 3.50, 4,1 
10 frtig. 

Gránát-medail lonok minden nagyság
ban - 30 frtig. 

Gránát-ingelA-gombok 2.50—10 frtig. | 
Gránát-kézeló-gombok 5—20 frtig. 

A legjobb s legolcsóbb órák. 
Valamennyi órák a bécsi cs.k. fémjelzó-
bivataltol a valóditág jelével ellátva. 

Szabályzóit genfi zsebórák: 

I egy évi jótállással, helyes járásukban fel
tétlenül lehet bizni. (Minden szabályozott 
óráról jótállási jegy adatik.)Hogy olcsón 

lehessen eladni, sokat kell eladni. 

Gyári árak: 
Ezüst heng. órák 4 rubinnal 10—12 frt. | 

» » aranykerettel rug. 12—14 •• 
» » dupla födéllel 15—17 i 
» » kristályüveggel 15—18 i 
» horgonyőrák 15 rubinnal 16—19 > 
» » kettős föd. 15 rub. 1 9 - 2 3 i 
» » kristályüv. 15 rub. 19 — 25 i 
» Hadsereg óra, kettős föd. 28—30 > 
» Remontoirs, krisztályüv. 20—80 ' 

2 0 frtos megrendelésnél egy pompásan kiállított albumot kapni, bőrbe kötve 2001 
képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 4 0 forintosnál egy cassette-t 6 személyreI 
való étszerrel; 6 0 forintosnál 12 személyre ingyen rabatt gyanánt; egy o ly | 

^ ^ B kedvezményt csak oly nagyszerű telepzet nyújthat. 

L V Egyesegyedül kapható az átalánosan ismert 

áraháznáh TRAUGOTT FEITEL Bécsbe., KSnt.err i .g 2. | 

A JICTORII 
biztosító-társaság, 

mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200,000,059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bir. 
Biztosításokat elfogad: 

I. Tűzkárok ellen. 
II. Szállítmányi áruk, utoni elkárosodás ellen. 

III . Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 
ív. az ember életére, 

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek éa olcsó dijak mellett. 
Életbiztosítási példák: 

I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 
1000 ft. tökét biztositani óhajt, fizet: 

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 
» 30 » 22 » 70 » » 45 » 89 » 10 v » 60 » 75 » 60 » 
» 85 » 27 » 20 » i) 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 

évenkénti dijat. 
I I . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
» 2 » » 44 » 10 i> 36 » 70 » 26 » 60 » 
» 8 » » 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 
III . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 

túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 80 kr. évenkénti dijt. 
Ezenkivül elfogadja a 

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is. 
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság 50% nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

a „Vietoria" biztosító-társaság 
v e z ó r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-utcza 2. sz., 2. emelet). 

S V " Utánnyomás nem dijaztatik. ^W& 1189 (6—26) 

Gyógyszerész gyakornoknak 
elfogad egy 4—6 gymnázium osztályú végzett fiatal embert, há
rom évre, minden fizetés nélkül M a i é t e r A l b e r t , 

1231 (1—8) gyógyszerész Jólsván (Gömörmegye). 

Előfizetési fölhívás 

VASÁMAPIMSAG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1872. évi folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos eredeti képpel 
illusztrálva; a másik rendkívüli mellékletekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
p o s t a i s z é t k ü l d é s s e l v a g y P e s t e n házhoz h o r d a t v a . 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: 
Egész évre (január—deczember) . . . . . . ÍO ft. — kr. 
Félévre (január—június) 5 „ — » 

Csnpán Vasárnapi Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr . 
Félévre (január—június) 3 „ — „ 

Csnpán Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) 5 ft. — kr. 

j Félévre (január—június) 2 „ 5© „ 
B V Egyes előfizetések legczélszeriibben postai utalvány által eszkö

zölhetők, a melyre bérmentesitésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik. 
9 Í F * Teljesszámu példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

Uj kedvezmény! 
A „Vasárnapi Újság'1 és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedése 

folytán a jövő 1872. évtől kezdve azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj R e g é l ő " 
czimü vállalatot, mely évenként 24 fazetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket 
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett 2 ftért rendelhetik meg. 

A Vasárnapi Újság is Politikai Újdonságok kiadó-hivatala. 
(3—3) (Peít, egyetem-utcza 4-dik szám alatt) 

Kiadó-tulajdonos Herkenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uttza 4-dik szám alatt). 

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatasnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alnjos, Wollzeile Nr. 22. és llaasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

Azok közé, kik korán át lát ták, hogy 
minden nemzet csak annyit ér, a mennyi 
szellemi kincscsel rendelkezik, s fenmara-
dása biztositékát csak művelődésében ta
lálhatja fel; azon még kevesebbek közé, kik 
e meggyőződéstől áthatva életök munkás
ságát s egész hatását, holtuk után pedig 
összes vagyonukat nemzetük mivelődésének 
előmozdítására forditották: tartozott Tö-
köly Sabbas is, kinek nevét — többi közt 
s egyebek fölött — a pestbelvárosi zöldfa-
utczában lévő Tököly-intézet tartja fenn, 
melynek homlokán ez egyszerű, 
de jelentőségteljes fölirat hirdeti 
eredetét s czélját: „Tököly a ta
nulóknak." 

A nemeskeblü férfiú, kinek ész 
és jóságtól sugárzó arczvonásait 
mutatjuk be olvasóinknak, szerb 
eredetű s ajkú, de magyar hazá
jának hü s igaz fia, Tököly Sabbas, 
1760-ban született, oly családból, 
melynek ősei már Mátyás alatt 
harczoltak a török ellen s vér
zettek Magyarország határainak 
védelmében, s melynek számos 
tagja tűnt ki katonai dicsőség 
által. Két nagybátyja, Péter és 
Lázár, Oroszországba költözvén, 
amaz Katalin czárnö hires tábor
noka, emez ezredes volt. 

De Sabbas, bár harczias idők
ben nevekedve maga is, s szemei 
előtt apái hadi tetteinek emléké
vel, kiváló előszeretettel fordult 
a tudományos s könyvek közt 
töltött élet örömei felé, s fiatal 
volt még, mikor rang- és kortár
sai közt a szellemi munkásság 
terén — kivált abban a korszakban 
oly ritka-előnyösen különböztette 
meg magát. Nem elégedve meg, 
hogy iskoláit immel-ámmal vé
gezze, bár a tudományra kenyér
kereset eszközéül nem volt szük
sége, a pesti egyetemen jogtudori 
szigorlatot tett le, jó sikerrel; s tanultságát 
még ekkor sem érezvén befejezettnek, azt 
gyarapitani külföldi egyetemre, jelesen az 
akkor leghiresebb s kivált a magyarok ál
tal különös előszeretettel keresett göttin-
geni egyetemre ment. Abban a korban talán 

T ö k ö l y S a b b a s . 
(1760—1842.) 

az egyedüli példa nálunk, hogy magyar ne
mes és gazdag ifjú magát, minden egyéb 
mellékes czél vagy kilátás nélkül, kizá
rólag kedveletböl, a tudományos pályára 
szánja. Mert visszatérvén, a helyett, hogy a 
közhivatali pályára lépne, melyen vagyo-
nossága, képzettsége, összeköttetései magas 
jövőt biztositottak volna számára, a magán
élet csöndjét választá magának, a nélkül, 
hogy polgári s hazafias kötelességét elha
nyagolta volna. A megyegyüléseken mint 
egyszerű táblabiró szerepelt; s az 1790-ki 

T Ö K Ö L Y S A B B A S . 

szerb kongresszuson, hol Stratimirovich 
István budai püspök karloviczi érsekké és 
szerb patriarchává választatott meg, mint 
hitsor sósainak egyik buzgó képviselője mű
ködött ő is. 

Élete nagy részét könyvtárában töltötte, 

mintegy ötezer becses munkából álló könyv
tárában, mely ma is fennáll s lelke nemes 
irányát, tudományszomját és Ízlését egy
aránt hirdeti. Az ismeretes Matica Srbska 
nevet viselő irodalmi egyletnek, melynek 
székhelye egészen 1853-ig Pesten volt (mi
kor Újvidékre tétetett át), élete hosszáiglan 
elnöke volt, s élénk részvéttel mozdította 
elő annak a szerb irodalom és nyelv müve
lésére, s a szerb nemzetiség előmozdítására 
irányzott törekvéseit, s azokat a közös haza 
s a magyarság elleni tüntetésekké fajulni 

mindig ellenezte. Maga is írói te
hetséggel bírva, bár írói hiúság
tól nem ösztönözve, folyvást dol
gozott s müvei közül néhány 
költeményt, röpiratot (névtelenül) 
közre is bocsátott, többet s terje
delmesebbeket kéziratban hagyott 
maga után. 

így élte le 82 évre terjedő éle
tét, a tudományoknak, irodalom
nak s nemzetének szentelve. De 
lett légyen élete bármily nemes, 
végintézete az, a mi nevét örök be
csületben tartja fenn. 

Ki nem ismeri Pesten a már 
említett Tököly-intézetet? ki nem 
olvasta homlokán amaz egyszerű 
föliratot? 

Nem iskola az; hanem a pesti 
egyetemen, bölcsészeti, orvosi 
vagy jogi karban, polgári pályákra 
készülő szerb ajkú ifjak táp- és 
segély-intézete, képesíteni a kü
lönben szegényeket, tanulmányaik 
folytatására. Alapítványából, az 
intézetben szabad lakáson, fűté
sen s világításon kívül 15 p. fo
rintot rendelt havonként minden 
ily jótéteményes tanuló élelmezé
sére; s eddig is hány tehetséges 
szerb ifjú nyerte teljes kiképez-
tetését e dús alapítványon, mely
nek alaptőkéje két pesti házon és 
m. é. 140 ezer forinton kívül Ara

don kilencz ház s némi fekvőségek. Az 
aradi birtokot Tököly egy szerb papnövelde 
alapítására akarta szánni, de erre az akkori 
időben engedélyt nem nyerhetett; valamint 
a szerb nyomda sem jöhetett létre, melynek 
helyiségét a Tököly-intézet földszintjén je-




