
Á r l e s z á l l í t á s . 

Wheeler és Wilson-ftie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaik árait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

Képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József tér 15-ik sz. alatt 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják védmarkonkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C 5 f Illustrált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki 3 kül 
detnek meg. 1290 (8—34) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

A nehézkóros-görcsöket 
( F a U s n c h t ) 

l eve lezés utján m e g g y ó g y í t j a : dr . O . K i l l i s c h kü lön leges o r v o s , most: 
Ber l inben , Lou i sens trasse Nr . 4 5 , edd ig száznál több , töké le tesen meg
g y ó g y í t t a t o t t . 1 3 2 0 ( 3 - 6 ) 

Rumburgi vászonáru-raktára és fiókja 

az e lső és l e g n a g y o b b amerikai 

fehérnemű gyárnak. 
FOGL S. 

Pesten, belváros, városház-tér 6. sz. 
Az alábbi árjegyzék szerint sokkal olcsóbban lehet nálunk vásárolni, mint bárhol 
másutt a legfinomabb rumburgi 2fajtáju vászonból urak,hölgyek s gyermekek szamára 
A t. közönség s Uzletbarátainkkal tudatjuk, miszerint a kedvező alkalmat ne szalasz-

szák el, mert ily olcsó áron eladás Pesten nem fog egyhamar ismét előfordulni. . Minden fele áron. 
1 rumburgi vászon férfiing csak most 1 ft. 80 
1 v » lábravaló csak most 1 » 20 
1 » » hölgying csak most . . 1 » 50 
1 » » gazdagon hímezve csak most . . . . . . . 2 » 80 

kr 

V. » 
V. V 

V. V 
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» » damast asztalkendő 6 ' * 1 
» » törülköző 6 » 4 
» » asztalterítő fehér damast 6 személyre . . . 1 

rumburgi vászpn szines nagy zsebkendő dohányosoknak rőfe — 
férfiing damast chiffon gallérral s a nélkül csak most . . . . 1 
férfiing damast chiffon gazdag kézi himzéssel bálok és esté-

lyekre ára csak 2 
hölgynadrág damast chiffon legfinomabb fajta diszitve . . 1 
szoknya damast chiffon legfinomabb fajta díszítve . . . . 2 

1 pár fehér höígyharisnya — 
1 férfi gallér mindén nyakmérték 3-szorosan — 
1 pár férfi kézelő 4-szeresen 6 gomblyukra *-
1 pár férfi harisnya gyapjú vagy czérnából . . — 
1 darab oxfort-férfiing a legújabb minták szerint előbb 6 frt most csak 2 
1 pár gyermekharisnya különféle szinü — 
1 darab férfiing ránczolt melleiével finom 2 
1 darab férfiing keresztbe melleiével finom 2 
1 vég rumburgi vászon 50—54 rőf 20 
1 vég rumburgi vászon */*—*/t széles 30 rőf 8 
5000 rő£ rumburgi vászon rőfszám — 
5000 rí f chiffon */« széles finom rőfszám — 
5000 rőf gyapjú ruhaszövet, finom minta rőfszám — 
Idarab 30 rőfös kanavá: z szines darab szám 6 
1 darab 30 rőfös félvászon gradl ágyteritőnek darab szám . . . . 7 
1 darab ágy vagy asztalterítő gyapjúszövetből finom 3 
1 darab svájezi fehér vagy szines szegélyű battíst zsebkendő . . . . — 
1 darab ágylepedö varrás nélkül 3 rőf hosszú 2 rőf széles, 1 rőf . . 1 
1 darab mellényke hölgyek számára díszítéssel vagy a nélkül a legfi

nomabb battiszt chiffonból ára darabonként csak . . . — 
1 darab férfi flaneling, nagy különféle szinü 2 
1 darab férfi trikot-mellény merino-gyapjuból 1 
1 darab női barchet-mellényke, nagy 2 
1 darab női barchet-szoknya sima vagy horg 2 
1 darab asztalteriték 6 személyre 1 asztalteritö s 6 asztali kendő . . 5 
t v v 12 » » » 12 » v . . 12 
1 » » 18 » * » 18 » » . . ' 18 
1 vég nagyon finom rumburgi vászon férfi ingeknek s/i széles, ezelőtt 

60 frt. most csak 29 
1 vég nehéz rumburgi vászon '/« 54 rőf, leginkább hölgyingekre alkal

mas azelőtt 45 frt. most csak 27 
1 vég rumburgi vászon */• 36 rőf ágylepedőre vagy férfi-lábravalónak, finom fajta, 

azelőtt 26 frt., most 13, 15, 18 frt. 
Legfinomabb franczia női vállfüzők különféle szinü 1 frt. 20 kr. 

Kiházasitási készletek részletfizetésre is kaphatók. 

A kik áO frt. értékig vásárolnak, 1 damast garnitúrát 
6 személyre ingyen kapnak. 

S S P Megrendelések postai utánvétel mellett gyorsan és pontosan 
teljesíttetnek. 1 3 1 7 ( 5 - 1 2 ) 
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Kollarlts József és fial 

.IPSILAVTIIIOZ" 
czimzett legelső 

vászonruha gyári raktárban 
váczi-utezában Pesten, 

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban 

mindennemű kész fehernemnek férfiak, h ö l g y e k és 
g y e r m e k e k s z á m á r a . 

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr 
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. 

Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek 
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig. 

Szines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft. 
Férfi-angoloxford-ingek darabja gallérral 3 ft. 75 4 ft. 75, 2 különgallérral 4 5 ft. 
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 60 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3. ft 50 kr., 4 ft. 
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr. 

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

zsebkendók. 
Nöl Ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. 

hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., j óbban hímzettek 6 ft., 7 ft, 8 ft., 
10 ft., 12 ft., 14 ft , a legújabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft. 
7 ft 8 ft 9 ft 10 ft 12 ft. 

Siói háló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft, 
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 f t , 6 ft., egész 12 ftig. 

Nöl váll-fazök franczia alakban 1 ft. 50 k r , 2 f t , 2 ft. 80 kr., 3 f t , 3 ft. 50 kr.,4 ft, 
4 ft. 50 kr. • 

Xói a lsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet, 
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendók. 

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

Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák. 
A l egnagyobb választékban bél le l t a lsó- ingek és nadrágok nrak és 

h ö l g y e k számára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
nell- ingek é s s h a w l o k . 

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

egész 25 forintig. 
Törulközó-kendók tuczatját 5 ft. 80 kr , 6 ft. 90 kr, 7 f t 50 kr , 9 ft. 50 kr., 

10 ft , 12 f t , egész 20 ftig. 1324 ( 1 - 8 ) 
Asztalkendők tuczatját 5 f t , 5 ft. 50 kr , 6 f t egész 12 ftig. 
Szines canefas á g y n e m a e k n e k 9 ft, 10 f t , 11 f t , 12 f t , 13 f t egész 16 ftig. 
Aszta lkendők és kész le tek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára. 
F ü g g ö n y ö k a l egnagyobb választékban 4 f t , 5 f t , 6 f t , 7 f t , 8 ft , 9 ft, 10 ft, 

12 f t , 14 f t , 15 ft. párja. 
Asztal- és ágyteritók, kávé-abroszok és szerviettek. 
Menyasszonyl-hozomány-kiál l i tások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük. 

& V * Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso 
magolási dijt nem számítunk. " V 8 N. 39. (1—4) 

1321 (3-3) Gyógyszerészi gyakornoknak 
kerestetik egy 4—6 gymnáziumi osztályt végzett fiatal ember, 
3 évre minden fizetés nélkül, magyar- és tót nyelv értése szükséges 
Jólsván. Maléter Albert, 

gyógyszerész. 

Kiadó-tulajdonos Heekenaat Gusztáv. — Nyomatott saját 

Előfizetési fölhívás 

GYORS-POSTA 
czimü 

politikai, társadalmi és kozgazdászati napilap 
1 8 7 3 . 2-dik félévi f o l y a m á r a . 

K i a d ó i s z ó . 
4 „Gyors-Posta" előfizetési ára a régi: 

F é l é v r e (azaz: j ú l i u s — d e c z e m b e r ) 6 fonnt 
N e g y e d é v r e (azaz: j ú l i u s — s z e p t e m b e r ) . 3 » 
E g y hóra . . . I » 

9 ^ * Ki nyolezat gyűjt, annak értékes könyvekkel kedveskedünk. 

Kedvezmény! 
A „Gyors-Posta" előfizetői a kiadó" intézkedése folytán a jövő félévben is ugyan; 

azon kedvezményben részesülnek, mint a folyó év 1-sö félévi folyamában, t. i. az » J 
Récé ié" czimü vállalatot, mely félévenkint 12 fűzetben (évenkint 24 fűzet) jelenik meg 
s válogatott érdekes regényeket tartalmaz, félévre 3 ft. helyett: 2 ftért, évnegyedre 1 
5 0 helyett 1 ftért rendelhetik meg. 

A „Gyors-Posta" kiadó-hivatala. 
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.) 

ayoadájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési fAltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész érre 10 frt — Fél évre 5 frt. 
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csopán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 60 kr. ~ V Q 

S Ó T Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJaág éa Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnal csak 7 krajezárba számíttatik. - KUdd-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesbtn: Oppelik Alajoa, Wolheilt Nr. 22. ás Haaaenateln éa Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Politikai irodalmunkban s szónokla
tainkban gyakori hivatkozás történik a kül
földi intézményekre és szereplő (iró-, szónok-
és állam-)férfiakra; leggyakoribb az ango
lokra, ez alkotmányos népre, melyet annyi
val szivesebben vehetünk példányul ma
gunknak, mert sok történelmi hasonlat van 
alkotmányos fejlődésünk s politikai szoká
saink- és hajlamainkban az övékkel, csak 
körülményeink és történelmünk kedvezett 
kevésbbé nekünk, mint nekik az Övék, a 
miért ők oly végetlen magasságra emelked
hettek e részben is felettünk s Európa 
minden más népe fölött. Hasz
nos és üdvös reájok tekinte-
nünk,nem: hogy nyomdokaikat 
vakon kövessük s intézményei
ket szolgailag másolgassuk, 
hanem hogy tanuljunk tőlök, 
ismerjük meg .vezéreszméiket 
s vezérférfiaikat, s küzdelmeik
ből merítsünk lelkesülést a 
küzdelemre és kitartásra. A 
boldogság és szerencse útja 
egyesnek is hosszú és nehéz; 
nemzeteknek még inkább az. * 
De elérhető, férfias törekvéssel, 
lángoló lelkesedéssel és bölcs 
mérséklettel mindeniknek. 

A következő hasábokon a 
jelenkori Anglia egyik legki
tűnőbb államférfiának pályáját 
és működését vázolja egy mun
katársunk, kinek alkalma volt 
öt közelről szemlélni s sze
mélyes ismeretségébe is jut
hatni. 

I. John Bright szül. Lan-
cashireben, Rochdale mellett 
1811-ben. Atyja, Jakab, egy, 
korához képest kitűnő művelt
ségű gyapjuszövő, a városban 
levő gyapjumalom tulajdonosa 
volt,sgyakori beszélgetéseinek, 
melyeket fiával a napi kérdések 
körül folytatni szokott, köszön
hető, hogy a fiu szellemi ereje, 
a legfontosabb politikai kérdések körül 
mutatott tájékozottsága napról-napra job
ban emelkedett, feltűnő bámulatára mind
azoknak, kik a Greenbanki család belső kö
rével érintkeztek. Alig volt 5 éves, midőn 
Frederick Robinson a parliamentbe először 

J o h n B r i g h t . 
hozta be a Corn Law-ot (gabona-törvény
javaslatot), mely 30 évnél tovább tartó vil
longás alapoka lön, s a mely oly sok nagy 
államférfiú hirnevét alapitá meg. A roch-
dalei iskolák után Yorkshireban volt már 
John, midőn é mozgalmak —• kettős rósz 
aratás után, — nagyobb mérvben kezdtek 
hullámot verni, s alig kellett, hogy kora 
visszatérte s atyja üzletébe tettleges belé
pése után közelről tanulmányozhassa a 
mélyre ható baj okait, hogy ahhoz lelke 
egész erejével csatlakozzék, s ez ügynek 
szentelje fényes tehetségeinek egész erejét, 

J O H N B R I G H T . 

segittetve a külső körülmények kedvező 
volta által is. 

II. 1855-ben Manchester borough-vá 
(mező-várossá) emeltetett, s első senatorai 
egyike (alderman) Cobden Richárd lett, egy 
kereskedő. A Mosley-utcza raktárában vélet

lenül szövődött a hatalmas szövetség, mely 
századok kedvencz eszméjét volt hivatva 
lerontani, s egy nevelésügyi meetingen a 
•két férfiú már együttműködött. A fiatalabb 
Brightot;, ki korán házasodott, szenvedő 
neje tartá vissza pár évig még a közügyek
től, s csak annak kora halála után, a vigasz
taló Cobden mutatta ki pályáját, melyet 
annyi dicsőséggel futott meg. Érdekes a 
vigasz, melylyel Cobden zárta be sorait 
szenvedő barátjához: „Come with me, and 
we will never rest until we abolish the Corn 
Laws." („Jöjj velem és nem fogunk addig 

nyugodni, mig el nem töröljük 
a gabonatörvényeket.") Bright 
ment, a két egyszerű, hirnév és 
befolyás nélküli férfiú megin-
ditá a harezot a fenálló tár
sadalmi rend ellen és — meg
nyerte azt. Cobden koporsóján 
nemcsak a nemzet könye, de a 
dicsőség fénye is sugárzott. 

III. Egy, ekorimeetingröl, 
Brightról szólva, e sorokat ol
vassuk egy akkori lapban: 
„Feketébe volt öltözve, s ka
bátja azon különös szárnynyal, 
mely Fox méltó tanitvanyait 
jellegzi, mint élő tiltakozás a 
világ hiábavalóságai ellen. Fia
tal, szép, ideges széles arez-
czal, szelid, lágy szemekkel, 
mint Miklós orosz czár, de azért 
eléggé határozott és szigorú 
kinyomattál. Mint szónok gyen
gébb a középszerűnél. Hangja 
elég jó, de nyers; modora ki
állhatatlan, 8 a mondatokat 
csodás ügyetlenséggel ejti ki. 
A helyzetnek nem ura., nincs 
bizalma magához, sem szavai. 
Világos, hogy a gyakorlat hi
ányzik nála. De azért csodála
tos bátorsággal azt mondta 
hallgatóinak, hogy meg akar 
tanulni szónokolni, s ö neki az 
idővel sikerülend is." A követ

kezés megmutatta, hogy sikerült is, s a 
középszerűnél gyengébb szónok ma az 
egész világ legünnepeltebb szónoka. 1836-
ban alakult meg az Anti-Corn-Law Associa-
tion. Tagjai közt voltak Brotherton, később 
képviselő, Buckingham, a hires social-refor-
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mer , Duncómbe, radikal képviselő, Evart, 
Roebuck, mind neves emberek ma; Tait, Blan-
chard az irók közül és Campbell, a költő. 
1838. szeptemberében Sir John Bowring, 
nemzetünk e derék barátja, tiszteletére 
a manchesteri free-traderek lakomát rendez
vén, kimondták Bowring és Howie szónoklatai' 
után, hogy fél rendszabálylyal nem elégesz
nek meg, hanem üldözni fognak mindennemű 
gabona-törvényt. E gyűlésről szól Bastiat 
„Cobden et la ligue" czimü müvében: „Hét 
férfi egyesült Manchesterben; és azon férfias 
elhatározással, mely az angol-szász fajt 
jellemzi, kimondták, hogy eltörölnek min
den monopóliumot, és zavar, vérontás nélkül, 
a meggyőződés ereje által keresztül visznek 
oly, vagy talán még mélyebb forradalmat, 
mint a minőt a tyáinkl 789-ben létesítettek." 
Az időszaki bizottságban ott látjuk a nevet: 
John Bright, Rochdale. 

IV. Mik következtek ez után? —felesle
ges elmondani. Anglia történetenem ismeret
len annyira nálunk, hogy ismétlésekkel le
hetne kitölteni. A kard ki volt húzva, s a győ
zelem nem maradt el. Ki ne ismerné a höl
gyek agitáczióját, kik imádkozva, körmene
teket, thea-estélyeket rendeztek a szabad 
kereskedés érdekében; ki ne tudná, mint 
jött segitségül a közvélemény lelkesedése, a 
mely százezrenként hordta filléreit az apos
tolok lábaihoz; ki ne tudná, mily demon-
strácziók rendeztettek széles e birodalom 
minden városában; mint dőlt sáppadva 
vissza 1842. februárjában a nagy tory-mi-
niszter Peel kocsijába egy menettel szem
közt; ki ne olvasta volna az első találkozást 
Gladstone, akkor egy tory-kormány minisz
tere, s a peticzionáló küldöttség nyers szó
noka Bright' közt, miből később oly szoros 
barátság fejlődött ki ; ki ne tudná az agitá
czió menetét, midőn hat férfi két évig az 
egész országot lázas izgatottságban tartotta, 
hat külön kerületre osztván fel agitáczióit 
(Bright Skóczia alsó részén); ki ne ismerné 
a manchesteri csarnok megnyitása történe
tét, hol két óra alatt 560,000 frt gyűlt össze 
az ügyre; az 1843-ki ülésben Gladstone jós
latteljes szavait; és ki ne tudná, hogy a nyo
mor, vész furiái jövének segítségére a szabad 
kereskedőknek, s az inség, lázongás, pénzügyi 
zavarok és jobb megfontolás oda vitték a 
minisztérium fejét, hogy korszakot alkotó 
budgetbeszédében 1845-re, Peel is ráállott 
az alapra, melyen haladva nem volt más 
irány előtte: csak a manchesteri egyésültek 
programmja. 

V. 1843-ban Bright a parliamentbe ju
tott be. Durham városa Lord Dungannonnal 
szemben választotta meg, s. ez idö óta, majd 
Rochdale, majd Birminghamből és Manches
terből Bright folyvást mint párliamenti tag 
szolgálta hazája s az összes emberiség ügyét. 
Párliamenti életének nevezetesebb mozzana
tait elég lesz érintenem. 1845-ben indítvá
nyozta, hogy a vadászati törvények műkö
dése érdekében bizottság küldessék ki. 
1846-ban Cobden javaslata mellett: az agri-
kultural bajok enqueteje érdekében emelt 
szót; s nemsokára a liberál padokról volt 
alkalma védeni a konzervatív miniszterelnök 
szabadkereskedelmi nézeteit. Július 2-án a 
Corn-Law-League czélját elérvén, feloszlott, s 
a szónokok közt is'mét ott volt Bright Cobden-
nel együtt. Fielden javaslatát, mely később 
Factory-Act (gyár-tör vény) néven törvény-
nyé válva, a munkaidőt szabályozza külö-
sen a gyermekek s nőknél, csaknem minden 
társaival: Cobden s Huméval együtt heve
sen ostromolta Bright. A következő években 
sokkal kevesebb párliamenti működése, 
mint azelőtt. A háború zivatarai fölverték a 
a kedélyek nyugalmát. A nemes szivü Cob
den, a béke-apostol, a szenvedő Magyarország 

érdekében meg akarta hiúsítani az orosz és 
ausztriai udvarok kölcsönét, mit a londoni 
piaczon akartak kötni, de nem sikerült neki. 
Csak egy eszköze volt: az agitáczió, s a pénz 
hatalmasan dolgozott ellene. Annyit elért, 
hogy az aláírás eredménye nem volt kielé
gítőnek nevezhető. Bright nem folyt be 
szenvedő egészsége miatt e küzdelembe. 
„Nem emlékezem, — igy szólt egy alkalom
mal hozzám, — hogy valamit nyilvánosan 
szóltam volna az osztrák s orosz kölcsön 
ellen; de azt tudom, hogy akartam, mert az 
aláírást én is menthetlen bűnnek tartottam." 

VI. A magyar ügyi agitáczió nagy mérv
ben oka volt Bright népszerűtlenségének, 
habár C3ak közvetve. A magyar ügy által 
feltüzelt közvélemény lelkesülten tapsolt 
Lord Palmerston miniszterelnök politikájá
nak, mely háborúba ragadta az orosz biro
dalomellen a nemzetet. Cobdenék kényszerű 
helyzete, mint béke-apostoloké, a közvéle
mény ellen való úszás volt. Ingerült jelenetek 
fejlődtek ki az alsó házban, melyek közül 
egyet idejegyezni nem le3Z felesleges, a mint 
azt a ház naplóiban megörökítve találom: 

Bright igy végzé szónoklatát: Mielőtt elmúl
nék a jövő (1855-ki) nyár, vagy talán még mielőtt 
itt volna, újságokat fogunk hallani a Duna torko
latjairól, — a harczmező vad újságait, a melyek e 
haza százait félelemmel s szorongással töltendik 
el. Szeretném tudni hát, vájjon a nemes lord tré
fái s leplezgetései méltók-e ily időhez, mint ez ? 
A tartaléktalan könnyelműség, a mely végig ját
szatott, véleményem szerint nem volt előnyös leg-
kevésbbé sem egy czivilizált és keresztyén nemzet 
•nagy és felelős államférfiának reputácziójához. 

Lord Palmerston: Uram, ha a tiszteletreméltó 
és tiszteletes ur . . . (if the honourable and reverend 
gentleman) (czélzásul a Bright felekezetére.) 

Cobden: Eendre utasítást kérek. A nemes lord, 
ugy hiszem, oly jelzőt használt, tiszteletreméltó 
barátomról beszélvén, a mi a házszabályok értel
mében nincs igazolva. Hiszem, nem magyarázom 
félre értelmét, ha azt mondom, hogy nem volt 
czélzatosan személyes sértéssel mondva; de azt 
hiszem, e ház többsége nem fog ellenmondani, ha 
kinyilvánítom, hogy az e helyre nem illő s meg
gondolatlan volt. 

Palmerston: Nem akarok perlekedni, uram, a 
Westüiding érdemes képviselőjével szavak felett; 
csak azt akarom kimondani, hogy miután a tisztelt 
képviselő ur (Bright) szives volt véleményét kife
jezni ez alkalommal eljárásom felett: hiszem, jogom 
van kinyilvánítani, hogy bármily véleménye legyen 
neki személyileg rólam, vagy az én magán és po
litikaiul működésemr: az teljesen közönbös reám 
nézve.-

A háború megszavaztatott, s Bright 
1846-ban egyik legnépszerűbb fia az ország
nak, 1857-ben politikai pária lett. Cobden 
népszerűsége, szelídebb természete miatt, 
nem szállott annyira; Gladstone'félrehúzó
dott; s egy magát szabadelvűnek nevező 
kormány legfőbb pártolói a fél s egész kon
zervativek voltak. 

A képviselő-választáson ő is, Cobden, 
Fox, Miall s a Peel-féle töredék legnagyobb 
része elbukott. Egy hó mulvá azonban már 
Birmingham ülteté bele a képviselöszékbe. 

VIL 1858-ban Milner Gibson és Bright 
indítványa a franczia összeesküvők üldözése 
tárgyában 234 szóval 215 ellen megbuktatta 
a kormányt, s Lord Darby került a kormány 
élére. Ez időszakban az indiai ügyek fogla
lák el Bright figyelmét, a melyek sokkal 
bővebb tájékoztatást igényelnek, semmint 
részletesebben lehetne náluk időznünk. 
Ezért 1860-ra mehetünk át, hol Br;ghtnák 
nyilt alkalma a kormány két tagjának: Glad-
stonenak, mint pénzügyminiszternek, s Cob-
dennek, mint a Board of Trade (kereskedelmi 
minisztérium) elnökének, kifejezni a nemzet 
köszönetét nemes küzdelmeikért, mikkel 
sikerült a Peel-féle reformok teljes keresz
tülvitele. A franczia-angol kereskedelmi szer
ződés, politikai és nemzetközi értelemben, 
az összes czivilizáczió egyik legkitűnőbb 

munkája, melynek áldásait, mig érvényében 
volt, bőven érezte Európa, s hiányát, hol 
pénzügyi zavarok örve alatt semmivé tette 
a konzervativizmus, fájdalmasan érzendi: 
Francziaország. Bright ez alkalommal felül
multa önmagát, sez egy beszédével csaknem 
egészen helyreállitá régi népszerűségét. 
1861-ben Gladstone a papirvám eltörlését 
indítványozta: Bright tüzes szónoklatai mel
lett keresztül is vitte. Ugyanez időre esik 
beszéde az amerikai zavarok ügyében, hol 
a teljes be nem avatkozást ajánlotta régi 
elveihez híven; s békítő szava a Savoya 
annexiója feletti heves vitákban. Mily részt 
vett a párliamenti reform vitáibm, a válasz
tói jog kiterjesztésében, s az ezzel összekö
tött ügyekben: felesleges említenem. Dis
raeli kormányának ellensége 1866 ban Glad
stone kormányában lett a Board of Trade 
elnöke, s részt vett mindazon vitákban, me
lyek e kor színezetét adták meg: az ir állami 
egyház megszüntetése s az ir földbirtok 
kérdésében. Palmerston halálával a régi 
whigek s konzervativek helye két hatalma
sabban jellegzett alakkal tölt ki: Disraelivel 
és Gladstoneval, s ez utolsónak kabinetjében 
Bright foglalta el azt a helyet, mit az az 
előtti liberál kormányban barátja, Cobden, 
tölt vala be. 

• VIII. Cobden ugyanis 1865. tavaszán 
Londonban a régi hü barát karjai közt hunyt 
el. A következő napon az alsóházban Lord 
Palmerston és Disraeli meleg szavakban 
emlékeztek meg nemes ellenfelök érdemei
ről. Rövid és nyomott szünet után Bright 
emelkedett föl s zaklatottság miatt néha 
alig hallható elfojtott hangon mondta a vi
lág legszebb rövid szónoklatai egyikét: 

„Uraim — szólt, — érzem, hogy képtelen 
vagyok szólni ez alkalommal; de a rokonszenvnek 

.mindazon kifejezése, minek tanuja voltam, felette 
hálára kötelezi szivemet. Az idő, mely azóta elha
ladt, midőn ott voltam jelen, hol a legnemesebb s 
legtisztább szellem, mely valaha emberi alakban 
jelent meg, eltűnt ez életből, oly rövid, hogy még 
csak megkísérteni sem merhetem kifejezést adni 
azon érzelmeimnek, a melyek keblemre nehezed
nek. Nyugodtabb pillanatra hagyom azt, ha talán 
lesz alkalmam polgártársaim egy része előtt kifej
teni a tanúságot, melyet vonhatunk nemes barátom-
nemes élete és jelleméről. Csak annyit tudok mon
dani most, hogy a legb3nsőbb, csaknem fivéries 
barátságban eltöltött húsz hosszu-év után, nagyon 
kevéssé tudtam, mennyire szerettem őt, mindaddig, 
mig el nem vesztettem." 

A ház elnapolta magát, s a West-laving-
toni temetőbe két férfi követte első sorban 
a nagy halott koporsóját: Gladstone, zárt 
seempillákkal és feltűnően halvány arcz-
czal, és Bright, ki teljesen képtelen volt 
mély bánatát elrejteni. 

IX. Mint miniszter, uj választásra bo-
csáttatá magát. Nem volt ellenfele sem. 
Népszerűsége tető ponton állott. A kormány 
egyik tagja, a derék pénzügyminiszter Lowe, 
az oxfordi iskola elveinek hive, Önkénytelen 
ellenszenve mellett is a rideg manchesteri 
Brighot tisztelni tartozott. De Bright nem 
tudott kiméletes lenni. A reform-viták alatt 
alkalmazott szójátéka, melylyel a separát 
állást foglaló Lowét és Horsmannt a skót 
köpeny-pártjának nevezte, a melynek haja 
bundájától meg nem különböztethető, szerte 
járt a házban, s a konzervatív párt epés 
nyelve egy alkalmat sem mulasztott el ki
mutatni az ellentétet Gladstone transactio-
narius jellege, s Bright quackeri merevsége 
között. Hozzájárult egy másik is. A „Free 
Breakfast table" elvét Bright pronunciálta 
s beszédeiben terjeszté. E szerint a thea,-
czukor- és kávé-adó lennének eltörlendök.s 
az összes adók súlya teljesen átteendő az 
egyenes adókra. Merész ujitás, melyre Bright 
csak Gladstonet hiszi képesnek, s bizony
nyal nem Lowét, ki a hullámzást épen nem 
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szók földére: ugy a bölcs ésjóltevö törvény
hozás áldásaiban nem kevésbbé részesülnek 
azok, kik ellenezték, mint azok, kik elő-
mozditák ezt." • ' 

XI. Brightról, mint szónokról, felesleges 
— mint iróról, lehetetlen sokat mondani. 
Mint szónokot ismeri az egész világ. Senki 
sem birja a nyelvet jobban, mint ő: senki 
sem használja föl előnyét inkább, mint ő. 
Nekem ugy tetszik, hogy a szónok qualifi-
catiója: a nyelv bírása és a tárgyismeret. 
Bright keveset beszélt aránylag, de tárgyát 
teljesen birva mindig. Egy-két rögtönzését 
kivéve, a melyekben a hang közvetlensége 
s az 'érző kebel nemessége kap meg, minden 
beszéde kidolgozott, jól átgondolt egész. 
Soha nem fecseg, s mindig kothurnusban 
jár. Gondolatja és styÍja, mint csengő, átlát
szó hangja, nyílsebesen s ami fő, egyenesen 
megy. Soha nem reszket sem egyik, sem 
másik. De a változat azért erős, megkapó. 
Gladstone lapos, Disraeli pattogó, Fawcett 
hullámzó, Stuart Mill folyó, de Bright s 
egyedül Bright korrekt. A régi cicerói la
tin, stylnak egyetlen nemesb (képviselője ö. 
Igaz, hogy ez irány nehezen fészkelhető be 
az uj keretbe; de ha sikerült: megkapó. 
Utánozni nehéz, gyönyörködni benne egész 
az elmerülésig lehet. É tekintetben egyetlen 
tünemény. ' 

Mint iró, kiadta Rogerssel Cobden be
szédeit. Alapított egy Cobden-klubbot esz
méi védelmére, melynek egy névtelen kiad
mánya valószínűleg tőle van. „öreg politi
kusok korrekt követöket nem találnak, kinőtt 
belölök a nemzedék. Helyeslem átalában a 
Cobden-klubb iratainak szellemét, a nélkül, 
hogy elfogadpám minden állítását vagy he
lyeselném az általa kiadott minden érteke
zést"— szól hozzám e hó 11-én irt levelében. 
Többet, tudtommal, irodalmilag nem tett. 

XII. Egy kitűnő vezérférfit mutattam be; 
többet: egy kor történetét. A régi radikálok 
történetét, kik befejezték a küzdelmet. 
Brightnak élete tökéletesen teljes, befejezett. 
Ha végkép lelépett a pályáról: nem elébb 
tévé azt, mint kitűzött czéljait megvalósitá; 
ha ott marad: uj doktrínákat kell elfo
gadnia. A régiek tulszárnyaltattak. Ok 
tolták a korszellem kerekét; az már most 
futásban van, s elhagyja őket, ha nem siet
nek vele. Az alaki szabadságért szép volt 
a küzdelem; de a mai kor politikusa csak 
eszköznek tekinti azt kezében, melylyel 
működni kell: bekötni a társadalom sebeit, 
elfojtani a nyomort, s teremteni egyetemes 
boldogságot. Erre nemcsak a régi szabadel-
vüség, de a régi radikalizmus sem elég. Uj 
elvek, uj emberek/Palmerston helyén Glad
stone ül, Cobden helyett Fawcett és Stuart* 
Mill vezet, s a szabad kereskedelem chartis
tái s a franczia jakobinizmus helyén nem 
jogegyenlőségre vagy király vér re sóvárgó 
tömeg, hanem a szoczializmus áll, a mely 
mind ennél többet óhajt minden változatá
ban: — közjólétet, boldogságot. 

György Endre. 

a jövedelmi adó emelésével akarja megkez
deni. A súlyos helyzet még súlyosabbá tété-
tett a radikálisok állása által, kiknek egy ré
sze Fawcett nyomán hova-tovább távolodik 
a régi radikál programmtól, más része John 
Stuart Mill földelvételi elméleteit, harma
dik része Dilke köztársaságát, negyedike 
Miallnak az uralkodó vallás megszüntetése 
iránti nézeteit hirdeti, s kikben hü követőre 
legfeljebb egyes konkrét kérdésekben talál
hatna a régi radikálpárt vezére. 

Bright érzi a helyzet súlyát, s Edin
burghban a munkások előtt egy beszédében 
nyiltan kimondta elégedetlenségét a kor 
habozása fölött: 

„Hosszú az ut — szólt — a Belgrave Squaretől 
a Bethnal Greenig. Nem tudjuk megmérni a tá
volságot, mi van a gazdagok palotái s a szegények 
nyomorult kunyhói között; a hatalmas bőkezű s pa
zar fényűzése, és azon millióknak reménytelen 
nyomora közt, kik alattok nyögnek; de kérdem 
önöket, mint a hogy ezerszer megkérdem maga
mat, nem lehetne-e, hogy a nyomor és szenvedés 
ezen borzasztósága enyhittessék és végleg meg
semmisüljön... Nem lehetne-e, hogy egy hatal
mas kéz nem vasból, de keresztyén igazságból és 
szeretetből, leszálljon az erkölcsi mélységbe, még 
mélyebbre, mint a tengeralatti távirda, hogy föl
hozza onnan a nyomor fiait és leányait, és a soka
ságot, mely az elveszés szélén áll? Ez a nagy prob
léma, mely előttünk áll. Nemcsak az államfér
fiak, nemcsak az ige hirdetői előtt. Minden egyes 
tagja a nemzetnek járuljon hozzá megoldásához. 
Most hatalmas e nemzet, s ha hatalmához bölcse-
ség is járul, az utánunk jövő nemzedék elérheti 
a napot, a melyet mi, legjobb igyekezettel készí
tünk előre, a a melyet remélünk, hogy mihama
rabb megérkezend." 

X. Ily nézetekkel, ily körülmények kö
zött vonult félre, egy kiküzdött csata árán 
elérve az óhajtott paradicsomba, a nélkül, 
hogy a csata hevében a kinyert ütközet mi-
kép leendő fölhasználásáról gondoskodott 
volna. Ellentéte a titkos szavazás kérdésé
ben Stuart Miilel, nem az ö népszerűségének 
ártott, mely kétségkívül ingatlan alapokon 
áll. Midőn csak e napokban a staffordshirei 
választók egy emlékkel tisztelék meg, mél
tán véshették reá Gladstone tanácsára e 
szavakat: „Viro facundissimo civilissimo.'' 
(„A legékes-szólóbb s legmiveltebb fér
fiúnak.") Válasz-beszéde egyike összes be
szédei legszebbikének. Visszatekint benne 
hosszú politikai működésére és meg van 
elégedve magával. Vissza a'szabad kereske
dés előtti szomorú időkre, s azon korra, mi
dőn John Ricardóval együtt harczoltak a 
régi hajózási akta ellen; vissza azon időre, 
midőn . a soknemü ujságadó miatt lapot, a 
közművelődés e kitűnő faktorát, olvasni nem 
lehetett, összehasonlítva a mostanival; visz-
sza a parlamenti reformra, mely hiányos 
ugyan, de elég erős arra, hogy a többi re
formok átvitelére képessé legyen; az ir 
egyházi és ir földkérdési vitákra, melyek igy 
mehettek csak keresztül. „íme — folytatja, 
— a lordok háza, mely a politikai tudat
lanság és szenvedélyesség végső refugiuma 
volt mindig, elfogadta most a titkos szava
zást, . miáltal mindenik választó teljes füg
getlensége biztosíttatott." Érzi, most csak
nem húsz év múlva, hogy semmiben sem 
adott neki inkább igazat a történelem, mint 
az orosz háború elleni eljárásában, miért 
annyit kellett szenvednie. Nyugodt lelkiis
merete az északamerikai háborúval szemközt 
is, a melybe a be nem avatkozást hirdeté, s 
a melyért most, majdnem oly keservesen 
lakolt a nemzet. S ez előnyök mind békés 
utón érettek el. Tudja, hogy vannak elége
detlenek is: a konzervativek. Ezek ellenez
tek minden pontot; s valóban oly tudatla
noknak s a kérdések vitatására oly képtele
neknek látszanak ezek, hogy kigyógyulások 
felette kétséges. „De valamint — végzi be
szédét, — a nap süt s az eső esik jók és gono-

Egy falnsi preczeptor története. 
(Folytatás.) 

V. 
Másnap már kora reggel talpon voltam. 

Felöltözködtem,minden zaj nélkül távoztam, 
hogy föl ne költsem az öregeket. De a mint 
az erdő szélére értem, az öreg tanitó utánam 
kiáltá: „bátorság Döme, bátorság!" 

— És jó egészség! — toldá hozzá Kata 
asszony. 

A faluban még mindenki aludt. A mély 
siri csöndben a falu túlsó végére értem. Mi
dőn a biró házához közeledtem, elforditám 

fejemet, s bekanyarodtam az Écska felé ve
zető útra. Vastag hó borított mindent, fö-
lebb azonban az utakról lesöpörte a csipös 
északi szél. Útközben átálmodtam életem 
gyermekkori képeit. Láttam a két kis zöld 
redőnyös szobát, melyekben fölneveked
tem, láttam édes jó anyámat, ki vagy mo
sott, vagy rongyos ruháinkat foltozgatta, 
láttam apámat, midőn este munkájából haza 
jött a faluba, kifáradva, kimerülve. És mi
dőn szegény, szorgalmas és becsületes szü
lőim verejtékteljes életét visszaidéztem em
lékembe s elgondoltam, hogy á legnagyobb 
takarékosság, munka és szorgalom daczára 
alig voltak képesek kenyerüket megszerezni, 
éreztem, hogy bizonyos keserű érzés ülepe
dik le szivembe. Körülem minden csöndes 
volt. Közbe-közbe megálltam egy-égy hatal
mas fa előtt, melynek ágait vastag zúzmara 
boritá. Az alászálló hold sajátságos fehér 
világot öntött az egész tájékra." Ilyen az 
élet; a mi fölött mi álmodozunk, a fölött 
már előttünk milliók meg milliók álmadoz-
tak, és utánunk még milliók fognak álma-
dozni. De ez álmák közepette is ugy kép
zeltem, mintha valaki hónom alá nyúlna és 
ezt súgná fülembe: „ne hagyd magad fiam. 
ne hagyd magad. Bátort koszorúz a sze
rencse." 

Mire megviradt, a fenyveserdőbe értem 
Alattam hosszú völgy nyúlt el, körülem 
egyik halom a másikat követte, melyek a 
kelő nap fényében rózsaszínben ragyogtak. 
Messze távolban egy kis harang csengett. • 
Hét óra volt. A friss hegyi levegő és a nap 
sugarai uj erőt öntöttek belém és gyorsabb 
léptekkel haladtam. Nemsokára föltűntek 
Écska hófödte kunyhói, düledezett színei és 
ólai. A köves ut egyenest a helységbe veze
tett. A nád kémények kellemetlen füstje tölte 
el az egész utczát és a rozzant ablakokból 
már messziről kíváncsi szemek néztek felém 
s férfiak, nők és gyermekek jöttek el'ejbém, 
midőn észrevették, hogy a falu felé.kanya
rodom. Legjobban meglepett a falu nyomo
rúságos külseje és a lakosság vigasztalan 
kinézése.Egynek se volt tisztességes ruhája. 
Csupa, rongy tetőtől talpig. Kellemetlen'bor
zongás futott rajtam végig, és igy szóltam . 
magamban: 

— Szegény Döme hova és mire jutottál. 
Minél közelebb jöttem, a nyomor annál 

borzasztóbb alakban tárult föl szemeim előtt, 
és annál rozzantabbak, düledezettebbek vol
tak a kunyhók és a vörös kőből rakott 
házikók. A helység egyetlen utczája patkó
formában kanyarult, s tele volt piszokkal, 
hóval és ganajjal. Jobbról a kunyhó, balról 
az istálló és az ól. A kunyhók mögött össze
rongált sövény körité a kerteket. El lehet 
képzelni levertségemet, midőn elgondoltam, 
hogy talán éveket kell töltenem e nyomo
rult falu falai között. Az utcza elején egy
szerre piszkos képű, bozontos fejű süheder 
állt meg előttem, meztelen teste, lába ki
látszott a rongyok közül. Megbámult, mint 
egy csodát. A bíró házát tudakoltam tőle. 
De felelet helyett vigyorgott és fejét va
karta. Ugyanazon pillanatban egy asszony 
jött hozzám, olyan szennyes volt, mintha 
hamuba hentergették volna. Visító hangon 
rám kiáltott, hogy mit akarok. Neki is el
mondtam kérdésemet. Mire még közelebb 
lépett. Soha se láttam ilyen alakot. E rette
netes hidegben meztelen karral és papucs
ban járt a havon. Arczszine feketebarnás 
volt, s vörös haja ló farkként csüngött nya
kába. Alig hogy a biró után kérdezősköd
tem, a süheder kölyök árkon-bokron keresz
tül futott, a hogy csak tüdeje birta, azután 
egyszerre eltűnt. De helyette nemsokára 
vastag termetes férfi jött, s már messziről 
felém kiáltá: mi baj, mit akarok. 

» 



— Hol lakik a bird ? • 
Ez se felelt, és erre egyszerre minden 

oldalról tódult felém a sok rongyos népség. 
Eleintén csak messzebbről vettek szemügyre, 
később közelebb jöttek, de nagyon bizalmat
lan pillantásokat váltva. Miért tágadnám, 
ezt bizony kissé furcsa fogadtatásnak talál
tam. Ekkor egy magas, bátor kinézésű férfi 
kanyarodott le a vityillók felöl s egy ideig 
szemembe nézett. Hosszú hegyes orra volt, 
nyirett bajusza sörte módra állott ki orra 
alól. 

— A birót keresi? — kérdé. — Nos, 
mit akar? 

— Lakását szeretném tudni. 
— Jöjjön, majd megmutatom. 
Követtem. 
Alig .haladtunk harmincz lépést, midőn 

visszafordult és röviden igy szólt: 
— Nos, én vagyok a biró, mit akar ? 
Elmondám, hogy levelet hoztam a plé

bánostól. 
— Jöjjön be hát. 
Alacsony, fekete gerendás szo

bába léptünk. Olyan veszett meleg 
volt benn, mint egy sütő kemenczé-
ben. Még az ablaktáblák is izzad
tak. A szoba sarkában egy asszony 
ült és varrogatott. A kályha fölött 
párolgó rongyok lóggtak. Átadtam 
a levelet. 

— Hát aztán? — monda felém 
fordulva. — Mit csináljak én e le
véllel. Hiszen nem tudok olvasni. 

De ennek daczára elkezdte vizs
gálgatni a pecsétet, azután leült a 
kályha mellé, szikrát tett pipájába 
s elkezdett emberségesen szipá
kolni. 

— Levél a plébánostól, — is-
métlé, — mit akarhat, ha tud ol
vasni, hát olvassa el. 

Föltörte és aztán kezembe nyom
ta, hogy olvassam el. Az egész levél 
cSak pár sorból állott. A plébános 
egyszerűen tudatta a biróval, hogy 
a még tavai megszökött segéd-ta-
nitó helyét a levél kézbesitöje, t. i. 
én foglalom el. Alighogy a levelet 
végig futottam, ültében lábait hosz-
szan előre nyujtá, és mintegy szá
nakozó mosolylyal monda: 

— Tehát tanitó vagy öcsém? — 
No majd meglátjuk mit tudsz. 

Ezalatt a biróné ugy megvizs
gált tetőtől talpig, mintha gyanús
nak tetszeném előtte. E pillanatban 
megnyílt az ajtó, és két nyurga férfi 
lépett be. A fal mentében egy hosz-
szu asztal nyúlt el, melyen korsók 
és poharak álltak. A biró háza egy
úttal korcsma is. Az újonnan érkez
tek egyike a falu jegyzője volt. Olyan so
vány, czingár alak, hogy a lélek csak hálni 
járt bele. A biró ennek is oda adta a levelet 
olvasás végett, s miután szóról szóra ez is 
ugyanazt olvasá föl neki a levélből, szem
telen vigyorgással felém fordult: 

— No öcsém, hogy olvasni tudsz, azt 
látom, s ez mindenesetre ér valamit. Most 
már átmehetünk az iskolába. 

Miután mintegy két perczig a ganaj-
dombok és hókupaczok között ide-oda ka
nyarogtunk, hol a házak előtt, hol a házak 
mögött, a hol az ut épen járható volt, meg-
állottunk egy siralmas külsejű vityilló előtt. 

— Ez az iskolaház, — mond a biró, és 
egy uagy, de alacsony és sötét szobába 
nyitott. Az iskolapadok épen oly rósz kar
ban voltak, mint maga az egész épület. A 
szoba egyik sarkában valami csodálatos fa-
alkotmányt ágynak csúfoltak. Ennek szélén 
egy szegény vén asszony álmos szemekkel 

kötögetett. Olyan ránczos és fényes volt 
bőre, mint a kordován. 

— Erzsók asszony — mond a biró, — ez a 
fiatal legény, itt ni, lesz ezután a tanitó. Még 
ma átveszi az iskolát, de azért marad min
den ugy, a mint eddig volt. 

Az öreg asszony egykedvűen tovább 
kötögetett, közbe-közbe bámész szemeket 
vetve reám. Az iskola mellett még egy kis 
szoba volt, melynek ablaka a bükkös és feny
ves erdőre nyillott. Távolabb a völgy ka
nyargó ösvénye szaíadtj tizszer is elbújva a 
halmok mögött és tizszer is újra kibukva. 
Hányszor álltam meg csodálkozva e nagy
szerű látvány előtt, mely szomorú napjaim
ban úgyszólván egyedüli, vigaszom volt. 

Időközben a biró és jegyző fölváltva 
előadták, hogy tanitványaim száma negy
venkettő, s hogy itt a tanitó tanitványai 
szüleinél eszik ' ebédet. A sor napról napra 
meg van állapítva. Ma például Pintér An-

Kelet-indiai képek: 1. Kolduló barát. 

dráséknál ebédelek, holnap Forintosaknál, 
és igy tovább. Ez meglepett. Mit 1 A tanító
val itt ugy bánnak, mint másutt az utolsó 
kondással, házról házra járjak a szegényes 
falatért, melyet megeszem? Ekkor, nem ta
gadom, önkénytelenül megvillant agyambari 
a gondolat, hogy katona leszek. Miért nyo
morogjam én itt e piszok nép között ? De 
azután kezdtem magam ismét türtőztetni, 
eszembe jutott, hogy ha eltávozom innét, a 
jég sem mossa le rólam, hogy a gazdag biró 
leányával semmi közöm sem volt. Igy tépe
lődtem magamban, kirakva igénytelen kis 
butyromból, a mit magammal hoztam. E 
közben dél lett. Kimentem, s a konyhában 
Erzsók nénit találtam. Az ebéd-koldulás gon
dolata újra lelkemre nehezült, miután erőt 
vettem magamon, megkérdeztem az öreg 
asszonytól, merre van Pintér Andrásék háza. 

Erzsók asszony egy szóval sem válaszolt, 
csak sovány csontos kezével az ötödik^házra 

mutatott. Oda tartottam. Midőn az ajtóhoz 
értem, abban a pillanatban ránczigálta Pin
tér Andrást haza a korcsmából lármás 
felesége. Utcza hosszat szidta, mocskolta, 
mint a bokrot, mig a gazda kurta szárú 
pipával szájában, fogai között mormolá: 

— Hagyd abba asszony, mert nem lesz 
jó vége. 

Jól látták, sót tudták is, hogy hozzájuk 
készülök, de azért mintha ott se lettem 
volna, tovább czivódtak. A gyermekek a 
konyha-ajtóból nézték e sivár jelenetet, smár 
békíteni készültem őket, midőn a gazda ugy 
képen teremtette feleségét, hogy azt hittem 
összeesik.'Soha ilyen rikoltozást, mint ekkor 
következett. Visszavonultam, de a gazda 
mámoros hahotával kiáltott utánam: 

— Jöjjön be tanitó ur, soha se bolon
dozzék. 

És vállon csípve, betolí a szobába. Mi
után két gyermek már az asztalnál ült, a 

nagyobbikat fülön fogta, odább 
lökte, s helyet csinált nekem. 

Az asszony még mindig ordí
tott, egyre kiabálva, hogy megöli 
magát. A falu fehérnépe csaknem 
kivétel nélkül összefutott, elálltak 
az ajtót, ablakot, Pintér András 
pedig egyre mondogatta: 

— Csak rajta tanitó ur, ne tö
rődjék semmivel, i t t a kenyér, itt 
a kanál, lásson hozzá, mintha ott
hon volna. 

Ilyen volt az élet -Écskán, s 
ilyenhez kellé nekem hozzá törődni. 
Eleinte csak azt hittem, hogy a ra-
konezátlanabbaknál van ez igy, de 
lassanként meggyőződtem, hogy 
egyik ház épen olyan, mint a má
sik. Részeges, veszekedő és szitko
zódó volt az egész falu. S a gyer
mekek ezt már egészen megszok
ták, söt nevetve nézték, ha szüléik 
hajba kaptak. Hanem azért e hely
ség hires volt arról, hogy lakói, 
szorgalmasan eljártak búcsúra, de 
a garázda életet ott is csak ugy 
folytatták, mint odahaza, s nem 
egyszer megkéselték a szomszéd 
falu bucsusait. 

A gyermekek nem voltak osto
bák, de nyersek, vadak, és tenger 
sok volt, daczára, hogy három kö
zül kettő meghalt bizonyosan. Ha^ 
nem ez nem okozott nagy szomorú
ságot a szülőknek: legalább keve
sebb az evő,'— szokták mondani. 
Néha elvétve meg is könnyezé egyik 
vagy másik, midőn a kis koporsót 
föltették a kocsira, de az se tartott 
soká. A gondolat, hogy gyermeke pa
radicsomba jön, hamar megvigasz-

1 talta. Azok, kik életben maradtak, megkemé
nyedtek, mint a kő, s nem egy hamar- ártott 
valami nekik. Jó tüdő, jó gyomor, jó fog, 
megvédik az embert a betegségtől. Télen át 
iskolába jártak, de nem azért, hogy valamit 
tanuljanak, hanem hogy láb alatt ne legye
nek odahaza. Kora reggel már hemzsegett az 
iskola tőlük. A „mi atyánkon" kivül semmit 
se tudtak. Se irni, se olvasni, és miután 
tudtam, hogy a nagyobb rész közülök hús
vétra áldozni készül, elkezdtem őket a ka
tekizmusra tanítani; miközben az Öreg 
Karikás módszerét véve igénybe, elpáholtául 
őket ugy, mint a két fenekű dobot. 

— Ki teremtett téged, gaz kölyök ? Fogsz 
felelni? — Piff, paff, puff. 

A bot azonban semmit se használt, egyet
len arczizmuk se mozdult meg. A kiporolt 
helyet megvakarták, s aztán ismét vigyo
rogtak. De én előttem mindig az a gondo
lat lebegett, mit fog szólani a plébános ur, 
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kinek annyit köszönhetek, ha e sihederek 
majd semmit se tudnak. Hiában mondom, 
hogy másfél évig tanitó nélkül voltak, tudat
lanságuk mégis reám nehezedik. (Folyt, köv.) 

A nagy-sárosi vár. 
Eperjestől észak-nyugatnak 1 '/8 mérföldnyire 

kup alakú magas hegy emelkedik ki a regé
nyes Tárczavölgyből; 
e begy oldalait bük
kös erdő borítja, tete
jét pedig a sárosi vár 
festői romjai koronáz
zák. Ki építette e vá
rat? nem tudatik,any-
nyi azonban bizonyos, 
hogy már az Árpád-
házból i királyok alatt 
is mint elsőrangú vár 
szerepelt, később a Rá
kóczi család birtokába 
került, mig a XVI I . 
század vége felé- vi
gyázatlanságból eredő 
lőporlobbanás követ
keztében a belső vár 
nagyobb része romba 
dűlt,, s lakatlanul ma
radt ; azóta napról 
napra kevésbbé képes 
ellentállani az elemek 
rombolásának. 

Alulról tekintve — 
a jelentékeny magas
ság miatt a vár még 
meglehetős jó karban 
látszik lenni, de ha a 
hegy déli oldalán föl
vezető s kocsik által 
is használható utón a 
falak közelébe jutunk, 

. minden, a mit látunk, 
pusztulásra mutat. A 
fő bejárás a vár nyu-
goti oldalán volt, itt a kapu fölötti őrtorony még 
meglehetős épségben maradt, s felső emeletéből 
gyönyörű kilátás nyilik a szép Tárczavölgy szá
mos falvaira, Eperjesre 8 az északon egy órányi 
távolságra fekvő Kis- ' 
Szebon városra, tiszta 
időben észak-nyugat
nak a háttért a tátrai 
havasok képezvén. 

A bozóttal benőtt 
várudvar közepén igen 
erősen épített magas 
torony emelkedik, ez 
képezi a romok legma
gasabb pontját, kis 
fáradsággal tetejébe 
lehet jutni a innen min
den oldalra szabad ki
látást élvezhetni; e to
rony körül beszakado
zott pinczék s börtö
nök vannak, s ezek 
között egy igen mély, 
sziklába vésett kut, 
melyről azt állítják, 
hogy cseh foglyok ás
ták , — valószínűbb, 
hogy ez is az e vidéken 
hajdan embertelenül 
felhasznált jobbágyok 
munkájának eredmé
nye. 

A várudvar kiter
jedése igen nagy, s a 
vár maga nagyobb he
lyen fekszik, mint a 
szomszédos Kis-Sze-
ben sz. kir. város, — 
de a belső épületek 
annyira össze vannak 
düledezve, hogy sejteni is alig lehet hajdani 
rendeltetésüket. Ellenben a vár külső keríté
sét képező s sok bástya-toronynyal ellátott kő
fal , erős építési modoránál fogva még megle
hetősen ellentáll az idő viszontagságainak. — A 
várhegytől keletre a Tárcza vize mellett Nagy-
Sáros mezőváros terül el, mely még II . Béla ki
rálytól kir. szabadalmakat nyert, s azokkal egész 
Zsigmond országlásáig élt, midőn azonban a város 
egy ezen fejedelemtől kívánt kölcsönt megtagad

ván, általa a kir. városok közül kitörültetett. 
Közvetlenül a várhegy tövén csinos kert közepé
ből a Rákócziak történelmű emlékű várkastélya 
emelkedik ki, «z épület azonban ujabb ízlésű fö
delével s meszelt falaival ki van vetkőztetve ősi 
alakjából. 

E kastélyban fogatott el 1701-ben a barátai 
körében mulató Rákóczi Ferencz. 

A várkastély s vár a Rákócziak után a 
Wolkenstein család, s később egy e családból 

Sáros Vára. — (Fénykép után.) 

leszármazó báró LuzsenSzkyné birtokában volt, 
legújabban azonban idegen kézre került. 

Kelet-indiai képek: 2. Utazás gyalog-hintón. 

Kelet-indiai képek. 
1. Vallásos rajongók 

A vallásos élet a földnek talán egyetlen 
országában sem lépett annyira előtérbe, mint 
Kelet-Indiában, hol minden nagyobb és nevezete
sebb város több száz templommal dicsekedhetik, a 
legegyszerűbb kápolnától kezdve, mely a legpri
mitívebb fajtájú bálványt rejti magában, föl a 
legpompásabb pagódákig, melyeknek ég felé 

törekvő karcsú tornyai, terjedelmes udvarai és 
oszlopfolyosói s gyönyörű márvány vizmedenczói 
a hindu épitészet iránt méltó bámulattal töltheti 
el az idegen szemlélőt- Mig a papok és istenfélő 
hivek a bálványokat koszorúzzák meg s azoknak 
gyümölcscsel és virágo'.kal áldoznak, addig a nép, 
napfelköltekor a vizben állva és fürödve végzi 
ájtatoskodásait; nappal énekszó hívogatja imád
kozni a híveket, vagy pedig a nők diszes csoport
jai, a kik, illatos fátylak alá rejtőzve, az istennek 

ajándékokat visznek. 
Egy lelkiismeretes, 

brahminnak napon
ként legalább is négy 
órára van szüksége, 
hogy minden szertar
tást elvégezhessen, de 
ha világi ügyekkel van 
elhalmozva, ugy félóra 
alatt is teljesítheti val
lásos kötelességeit; egy 
alsóbb kasztba (társa
dalmi osztályba) tar
tozó ember megelég
szik, ha fürdés alatt 
istenének nevét né
hányszor hangosan ki
abálja. 

Ünnepnapokon a 
nép nagy körmenetek
ben jár föl s alá az 
utczákon, pálmaága
kat , virágokat., bál-* 
ványképeket, menye-
ze tekét, kocsikat, lobo
gókat s tarka és ara-

. nyozott papírból, vagy 
selyem kelmékből s 
nagy kelyhü virágok
ból készült s hosszú 
póznákra tűzött lám
pákat hordozva ma
gával. A diszes cso
port, festői öltözeté
ben, 8 a szellemdúsan 
és Ízléssel készült val

lásos jelvények az ilyen zajos meneteknek szer
fölött vidám és ragyogó szinezetet kölcsönöznek; 
zarándokok, fakirok, koldusok s mindennemű 
vallásos rajongók láthatók ilyenkor az utczákon 

minden két-három lé-' 
pésnyire, a mint a 
szent helyek felé vo
nulnak ; egy részök 
saját egyházi rendjök 
egyenruhájában, má- . 
sok meg az illető isten 
jelvényeivel, a kihez 
épen zarándokolnak, s 
kinek nevét vagy jel
szavát a járókelőknek 
üdvözletül oda kia
bálják. 

Nincs olyan utcza 
vagy országút, melyen 
az utazó tiz-husz, néha 
ezáz vezeklővel, ra
jongó koldussal, kóbor 
pappal, úgynevezett 
fakirokkal ne talál
koznék. E vallásos in
gyenélők egész külön 
•osztályt képeznek In
diában. Vezeklési dü
hökben oly szélsősé
gekre vetemednek, mi
lyeneket még a sötét 
középkor katholikus 
fanatizmusa sem volt 
képes kitalálni. Forró 
nyári napon öt tűz 
közt ülni, télen hideg 
vizben feküdni, napo
kig lábujjhegyen ál
lani , majd semmit 
sem, vagy pedig csu

pán a legundoritóbb tárgyakat enni, mig az 
éhenhalás be nem következik, magát a Ganges 
krokodiljainak eledelül oda dobni vagy megégetni, 
a sziklák tetejéről az örvénybe ugrani, hátát vas 
horoggal átfúrni, magát egy nagy kerék által 
forgattatni, tövisekkel teleszurt lábakkal mértföl
deken át gyalogolni, évekig mozdulatlanul ülni s 
csupán saját orrahegyét bámulni stb. — mindezek 
oly csalhatatlan, szent eszközök, melyek biztosan 
megszerzik az illetők számára az örök üdvösséget. 
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De a tulajdonképeni hindu vezeklők, a kik tehát 
ezt a hóbortosságot egészen mesterségszerüleg 
űzik, még ennél is többre mennek. Némelyek az 
utat Benarestől Dsaghernauthig (jó kis távolság!) 
testökkel mérik meg, ugy hogy egész hosszúsá
gukban a földre vetik magukat, azután fölkelnek 
8 ismét földre borulnák -T egy másik mindennap 
egy szikla körül hengergőzik, melynek egy mér
földnyi kerülete van; egy harmadik körmeit ösz-
azefogott kezén keresztül engedi nőni; másnak 
ismét az jut eszébe, hogy egész életét egy vas 
kalitkában töltse vagy pedig súlyos lánczokba 
veresse magát, stb. Sokat e hóbortos vezeklők 
közül, meglehet, hogy valódi vallásos meggyőző
dés vezérel, de még többen inkább kincseket 
igyekeznek gyűjteni az alázatosság és szenteske-
dés álarcza alatt. Aurengzeb nagymogul egykor 
számtalan dékáni fakirt hivatott magához, mert 
az a gyanúja támadt, hogy hátha e szenteskedők 
rongyaik redőzetében ós rejtekhelyein aranyat és 
drágaköveket rejtegetnek; a megszeppent fakírok 
váltig tiltakoztak, hogy az nem járja, de Aurengzeb 
kérlelhetetlen volt s a következés csakugyan iga-
zolá a nagy-mogul gyanúját. 

Első rajzunk szintén ilyen vakbuzgó fakirt 
tüntet föl, ki örökös ülésre kárhoztatta magát, de 
dicséretére (vagy szégyenére? —)legyen mondva, 
nem kapzsiságból, hanem „vallásos" buzgalomból. 
Öltözete czifrának látszik, de a valóságban épen 
olyan innen-onnan szedett rongy az is, mint a 
többieké. 

2. Utazás gyaloghintót!. 
. Indiának oly vidékein, melyekbe az európai 

czivilizáczió vaspályán, avagy csak rendszeres 
országutak képében is még el nem juthatott, a 
ré^i kezdetleges gyaloghintókon utazik az ember, 
már t. i. a kinek e költséges utazási módot hasz
nálni tehetségében áll. A posta-igazgatóság, elő
leges megkeresés folytán, tíz mértföldenként, hogy 
ugy mondjuk: gyaloghintó-fogatokat rendel. A 
hamalok (gyaloghíntó-hordók) az utazóra három 
nap és három éjjel tartoznak várakozni állomá
saikon, mely idő eltelte után föl vannak mentve 
minden kötelezettség alól. A gyaloghintót rendé-
sen négy ember (némely vidéken hat) emeli vál
lain, kiket mindenkor négy ember kisér, hogy 
szükség esetén fölválthassák. Éjjel egy mussalkhi, 
ki az ut megvilágításával van megbízva, kezében 
égő fáklyát lobogtat, melyet mindegyre kókusz-
olajjal öntöz, hogy ki ne aludjék. A karavánt az 
uti podgyász mennyiségéhez mért számú hordár
sereg egésziti ki. E podgyász csomagoknak egyenlő 
sulyuaknak kell lenniök (20—25 font), s egy bam-
busz-rud két végére vannak kötve, a mely rudak
ból aztán minden hordár visz a vállán egyet. 

E hindu hamalokat látva, kiknek szikár, vézna 
tagjai, mint átaíában India ős lakóinál, gyönge 
testalkatot s kevéssé kifejlett izomerőt árulnak 
el, alig hinnők, hogy néha 40 kilométernél is 
hosszabb utakat tesznek meg egy huzamban, há
tukon vagy vállukon o nem épen megvetendő 
teherrel. S mégis, miből áll egész táplálkozásuk? 
Napjában kétszer, déltájban és este nyolcz órakor 
megesznek egy-egy font durván őrölt lisztet, 
természetesen a maguk módja szerint elkészitve. 
Foglalkozásuknak legnehezebb és legkinosabb 
része abban áll, hogy óránként hat kilométernyi 
közép sebességgel haladván, a gyaloghintónak, 
illetőleg az abban ülőnek, semmiféle egyenlőtlen 
rázkódást okozniok nem szabad; lábaik gyorsan 
mozognak előre, mig testők felső része mozdulat
lannak látszik. Jó hordárok mellett még irni is 
lehet a gyaloghintóban. 

A hamalok ugy tanulják mesterségüket, hogy 
botra kötött súlyos kődarabokat hordoznak. A 
termet egyenlőtlensége esetén apró vánkosok 
egyenlítik ki a vállak magasságát. A hamalok 
teljes bizalmat érdemelnek; ha a kocsiban tol-
vajlás történt, ők felelősek érette és becsületbeli 
kötelességöknek tartják az elveszett jószágot 
megtéríteni. 

Menetközben énekelnek, részint hogy léptei
ket szabályozzák, részint pedig, hogy az utazás 
unalmait elűzzék s terhes foglalkozásuk fáradal
mait feledhessék. Dalaik hol egyszerű ismétlések
ből állnak, melyeket ilyen formán lehetne lefordí
tani: „Haj, haj, milyen nehéz kényszerűség a 
munka! Haj, mennyi szenvedés! Mikor fogunk 
megszabadulni kinainktól!" Majd pedig rögtön
zéseket mondanak, melyek többnyire a legköze
lebb kezök ügyébe eső tárgyak, például az utazás, 
néha meg épen az utazó körül forognak. Mikor 
egy gazdag és az élet minden kényelmével ellátott 
angolt vittek a hamalok Bengália fővárosából, 

Kalkuttából az ország belseje felé, a következő 
rögtönzést mondották reá: 

„Mit viszünk most? Könnyű madarát-e?" 
— „Nem, nem, ez egy nehéz, igen nehéz 

elefánt." 
És a khorus rá zengte: 
„Nem, nem, ez egy nehéz, igen nehéz elefánt." 
— „Dobjuk le." 
— „Nem láttad-e arany fogantyus hosszú 

botját?" 
— „De láttam." 
— „Ügyelj, hátunk megérezné azt." 
— „Dolgozzunk, dolgozzunk!" 
E néha igen panaszos, máskor meg igen zajos 

énekek nem igen mulattatók az utasokra nézve s 
nem igen űzik el az ut unalmait. De látva, miként 
visznek minket e bronz testű emberek a százados 
fák nagyszerű sétányain s hallva bizar kiáltásaikat, 
lehetetlen, hogy a festői jelenet meg ne nyerje 
tetszésünket. 

Minden hamal megteszi a maga kötelességét, 
s a nyereséget egyenlően osztják föl maguk közt. 
Fárasztó foglalkozásuk nem maradhat minden 
hatás nélkül egészségökre; különösen alá vannak 
vetve a lábaikon levő erek felduzzadásának, mely 
nekik kegyetlen szenvedéseket okoz. 

3. Utczai borbélyok. 
Arról az élénkségről, tarkaságról és fülszak-

gató zajróL mely egy kelet-indiai nagyobb város 
utczáin uralkodik, csak annak lehet igazi íogalma, 
ki Kalkuttát, Madrast vagy Bombayt megláto
gatta. Nincs az ó-világnak az a népfaja, mely ott 
képviselve ne volna. A kereskedők és mester
emberek éktelen lármával kínálgatják portékáikat, 
a rongyos, néha egészen meztelen kolduló barátok 
rémitő zajjal imádkoznak s kérnek alamizsnát a 
járókelőktől, csak a borbély ül stoikus nyugalom
mal háza előtt az utczán, beretvával kezében, 
mert jól tudja, hogy a ki rá szorult, a nélkül is 
fölkeresi, ha nem kiabál. 

Hiába, el kell ismernünk, hogy a borbély In
diában is borbély, tehát fontos, nélkülözhetetlen 
egyéniség, mert az ő mesterségének jutott ama 
nagyszerű hivatás, hogy az emberiség bozontos 
felét vadállati színezetéből időnként kivetkőztesse. 
A borotválás, miként rajzunkon látható, Indiában 
is olyan formán történik, mint nálunk, csakhogy 
valamicskével természetesebb, durvább kiadásban. 
A borbély hol nyakon, hol fülön, hol üstökön 
csipi „Kundschaff'-ját, s ugy elnyuzza, ugy elki-
nozza szegényt, hogy megátkozza még azt is, a ki 
a szakált föltalálta. De mint nálunk Európában, 
ugy ott is vannak felsőbb rangú „hajmüvészek", 
a kik nem telepednek az utczára, hanem díszes 
„műtermek"-ben gyakorolják fényes küldetésöket 
és oly czifra hajdiszitéseket készitenek, a milyen
ről nekünk még fogalmunk is alig lehet. Mert 
megjegyzendő, hogy a földnek kevés oly vidéke 
van, hol a természetes képzelőtehetség annyi 
és oly különös hajdiszitési módot talált volna 
fól, mint Ázgia keletén, Indiában, Khinában és 
Japánban. , 

A rajzunkon látható borbély nem tartozik e 
magas kategóriába. Ő csak olyan,,falusi borbély", 
noha városban lakik; ő csak a kolduló barátokat, 
szegén) ebb fakirokat, hamalokat (hordárt) és pá
riákat — szóval a „paraszt népséget" borotválja, 
természetesen a saját és látogatói állásához mért 
tiszteletdíjért. Lehet, hogy nem olyan tudós és 
tudákos, mint a mi borbélyaink, a „doktor" czimet 
megkövetelni pedig talán még soha eszébe sem 
jutott, de azért ő is csak oly hasznos és nélkülöz
hetetlen tényezője az indiai társadalmi életnek, 
mint a mieink az itteninek. Figaró Figaró marad 
mindenütt. S. L. 

Az önképzésről . 
(Felolvasás Laboulaye-tól.) ' 

(Vígé.) 

U r a i m ! Midőn önöknek az olvasás fon
tosságát igyekezem fölmutatni, nagyon jól 
érzem én azt, hogy nem olyan könnyű dolog, 
hogy az embernek könyvei legyenek. — 
Azér t a lap í to t tuk á könyv tá raka t , hogy e 
nehézségeknek elejét vegyük. Nem szerezhet 
mindenki könyveket , de mi azokat minden
kinek fölajánljuk. Bajosan lehet elhinni, 
hogy ne t udnának erre a czélra havonként 

I 4 vagy 8 soust fordí tani , s e csekélységért 
| mi viszont rendelkezésükre bocsátjuk mind 

azt , a mi jóval és k i tűnővel b í runk . H á r 
is tennek, a munkások részére nincsenek kü
lön könyveink. A legjobb könyveket , a leg
k i tűnőbb klasszikusokat a hajdan és jelenkor 
legtökéletesebb müvei t használatokra adjuk. 

Szükségünk van önökre, jöjjenek segít
ségünkre , vegyenek részt t e rvünkben , mint 
aláírók, — adjanak pénzt vagy könyveket. 
Igen, b a r á t a i m , ha vannak oda haza olyan 
könyveik, melyeket m á r nem használnak, — 
hozzák ide, s oly bámula tos dolgot mutatok 
önöknek, mely a Lionnet u r t u d o m á n y á t , a 
ki pedig legjobban é r t i a számtan t , egészen 
fölforgatja. . 

Ezt nevezem én a társadaloln szabályá
nak. Ön egy könyvet hoz. Mi — 540 aláíró 
— az ön könyvét mindnyájan olvashatjuk; 
ez annyi, m in tha nekünk 540 darab könyvet 
hozna; ez az összeadás á l ta l i sokszorozás. 
Ha önök nem ta r t anak velünk, s részvétöket 
elvonják, ezál ta l megrovás t é rdemlő hibát 
követnek e l , mer t szebb dolgot soha sem 
tehet tek vo lna , sem ily kedvező alkalmat 
nem kapha t tak volna rá . 

A k o r m á n y részéről ellenzésre nem szá
mi tha tunk . A könyvtá rak létesítésénél a 
kormány jó indu la to t mu ta to t t . Sőt az 
olvasók számát többféle képen igyekeznek 
növelni. Megengedik önök, hogy én, ki a 
ha ta lom i r án t i hrzelkedés gyanúja a la t t nem 
vagyok, D u r u y miniszter ú r ró l elmondjam, 
hogy mily nagy dolgot cselekedett , akkor, 
midőn Francziaországban a fö.lserdültek 
számára húsz ezer tanszobát csináltatott . 

Gondolják m e g ! Húsz ezer tanszoba, ez 
annyi , mint négyszázezer tuda t l annak ta
n í t t a t á s a , . négyszázezer vaknak veszi le 
szeméről a hályogot ; ez egy egész hadsereg, 
de olyan hadsereg, mely senkit sem öl, söt 
ellenkezőleg ez az ipar, gazdálkodás és béke 
hadserege. 

A közigazgatás is kedvezöleg viselte ma
g á t i r ányunkban . Az első naptól kezdve, 
midőn e könyv tá r e lnökségével megtisztel
tek, m i n d e n ü t t jó akara t t a l találkoztam: 
sőt megelőztek szivességökkel. Az t hiszem, 
hogy két év óta senkit sem háborga t tunk; 
a közigazgatásnak is meg kell az igazat adni,' 
hogy minket sem nyug ta l an í to t t senki. Az 
ut meg volt e lőt tünk könnyí tve : használjuk 
föl! Megengedik, hogy a tanulás végett ösz-
szegyüljünk, t ehá t gyűl jünk össze, s tanít
s u k egymást . 

J o g u n k n a k bölcs s szi lárd 'használatával 
vívhat juk ki többi joga inka t is, s a hiányzó 
szabadságot is ezzel nyerhetjük meg. 

G y a k r a n mondják, hogy Francziaország 
hadserege, i rodalma s művészete által nagy. 
Mit értenek ez a la t t ? Francziaország mi 
vagyunk, következésképen mindenikünket 
é r t ik a l a t t a ; de ha mindenikünk tétlenül^ma
rad, Francziaország nem virágzik. Hiába 
van meg a nagy hadsereg, ha senki sem * 
használja fegyverét , megvernek bennünket. 
Ma m á r semmi sem ál l az önök útjában, sőt 
minden a r r a hivja föl, hogy emelkedje
nek; szívesen lát juk önöket , jöjjenek tehát 
k ö n y v t á r a i n k b a ! 

Mi lesz eredménye a papjainkban minde
n ü t t terjedő mozgalomnak? — Azt hiszem, 
hogy nyomatékos eredménye lesz. 

500 a lá í róval bíró könyv tá r magában 
nem nagy dolog, de ez a könyv tá r termé
keny természetű , már i s több i lyen van, -*• 
megszaporodo t t , még pedig számos apr* 
k ö n y v t á r r a l ; nem is kételkedem, hogy n e m * 
sokára el jő az az idő, midőn az egész ország
ban lesznek i lyen könyvtárak az olvasni 
megtanítot t nép rendelkezésére bocsátva. 

E mozgalomnak nagyszerű eredménye
ket kel l előidézni. Azt mondják, hogy X 1 V • 
Lajos u ra lkodása a la t t egy káp lá r levele 
i r t a k i r á lyhoz , melyben há rom ezer jó i 
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fegyverzet t s jól felöltöztetett katonát aján
lo t t fól, kiknek táplá léka s öltözete sem
mibe sem kerü l . Az ajánlat rendkívüli 
volt , de miu tán országunkban mindig sze
r e t t ék a rendkivü l i t , a jánlatát nem ve
te t ték meg. Azt hiszem, hogy ha a had
ügyminisz terhez egy i lyen t a r t a lmú levelet 
i r n a m a va lak i , egy szárnysegédjét mind
j á r t megbízná, hogy keresse föl a levél 
íróját. A káp lá rnak igen helyes eszméi vol
tak . Ez ideig a franczia hadseregben az 
al t iszteknek lándzsái voltak, hogy miért , azt 
nem tudom, de nem is merem megmondani , 
mer t Favé t ábornok i t t v a n , s megpiron
gatha tna . — A káplár azt a jánlot ta , hogy 
a lándzsa mellé adjanak még p u s k á t és 
szuronyt , s három ezer ember lesz belölök. 
A dolog igen egyszerű v o l t , csakhogy sen
kinek sem ju to t t eszébe. 

Nekünk, a könyv tá rak alapitóinak , még 
sokka l magasabb igényeink vannak : nem 3, 
nem 30 — söt nem is 300 ezer , hanem 30 
mil l ió embernél is többnek aka runk mi 
puská t és szuronyt adni. 30 mill iónál is 
is több egyénnek akarjuk a szemét felnyitni, 
s ha ta lmokat megtízszerezni. Az olvasás 
terjesztésének ime ez a nagy czélja. Csak
hogy ha s ikert akarunk ara tn i , ugy i t t is, 
min t mindenüt t , a részleteken kell kezdeni, 
a hely szinén működn i , s az egyes egyé
nekre hatni . Csekélyek bár az eszközök, de 
a czél nagy, s önök lá tha t ják , hogy mégis 
elérhető. Hogy a jövőér t ne essünk két
ségbe , csak azt kell meggondolnunk , hogy 
ezelőtt 35 esztendővel hol ál lot t országunk 
— s hol áll most . 

Elvégre még azt mondom (de ez csak 
egyéni véleményem), hogy e k ö n y v t á r t ó l é n 
m é g egy másik eredményt is v á r o k , ta lán 
azon férfiak közül, kik a népnevelésre szán
t ák magukat , ezt sokan észre sem vették. 
É n e könyv tá rak tó l azt várom, hogy a mű
velődés csendesítse le a kedélyeket. 

Már több mint egy százada, hogy forra
dalomból forradalomba esünk. E fölforga
tásoknak szükséges eredménye az , hogy 
pár tokat te remtsen , még pedig e pár tok 
o lyanok, melyek egymásnak semmit sem 
bocsátanak meg / Volt annyi szerencséjök és 
szerencsétlenségök, hogy a bájban soha se 
essenek kétségbe, s a szerencsében soha se 
legyenek türelmesek. 

Azt hiszem, hogy van egy közös tér , 
melyen az emberek ta lálkozhatnak s egy
mással kezet foghatnak. E közöstér : az 
igazság. 

Midőn Francziaországban egy kérdés 
köztárgy l e sz , s komoly vitatkozások és 
b i rá lga tásokra ad a lkalmat , i lyenkor miiídig 
közvélemény alakul, mely nem kék, nem 
vörös, nem is fehér, nem egy pár t , hanem az 
ej;ész ország véleménye. A szabad kereske
désre nézve most is láthatják ezt. Mindenik 
pár tban vannak olyan emberek, ak ik a sza
bad kereskedelmet óhaj t ják, valamint olya
nok is vannak, a kik ellenzik; e kérdés nem 
pár tké rdés többé , hanem nemzeti kérdés. A 
világosság terjed, s gyözedelemmel fog vég
ződni. Terjeszszük a nevelést , minél tanul
t abb lesz az ország, az igazság u ra lma annál 
inkább erősödik. 

í g y aztán a szenvedélyek lecsillapítására 
is e l j u tunk , mer t a szabadság eljövetelét 
még mind ig ez hát rá l ta t ja . Ezá l ta l a múl t 
előítélete s babonáinak száműzetését is meg
nyerjük, melyekkel pedig még mind ig talál
kozom, valahányszor jogainkat ktjvetelem. 
Igen helyes, hogy őseinket t iszteljük; de 
he ly te len , hogy szenvedélyeiket, sőt néha 
még őrültségeiket is sajátunkká tegyük. 
Midőn napjainkban valaki a szabadsagot 
követeli, azt kérdezik tő le : „Ön a Robes-
p ier re n á r t i á h o / tar tozik ?" - Nem " — ? e ^ f ,* " é p o k t i t á s b a r í t a i á l u l a U P , t o t t 

l ' i c i 11; uotL v\aiL\j£, i d i tuáiK f — j .x ic i i i . _T^ | könyvtár elnöke. 

»Ugy ön nem t a r t velünk?" — „Én a sza
badság pártjához tar tozom." 

Ellenben tegyük föl, hogy a figyelme
sebb t anu lás a mul t a t és atyáink aka ra tá t 
jobban megismertet i velünk, tegyük fö l , 
hogy oda is e l ju tunk, hogy hibáikat és eré
nyeiket meg tud juk különböztetni , s az 
elsőket eltaszít juk, s az utóbbiakat elfogad
j u k ; ekkor az tán a szenvedélyek lecsillapítása 
felé h a l a d u n k ; de a tanulás á ta lános elter
jesztése nélkül egy lépést sem ha ladha tunk 
előre. Atyáink nekünk te t t szolgálatai t sem
miben sem akarom kisebbíteni, az 1789-diki 
halhatat lan elvek csodálását nem szándé
kozom csökkenteni, ez elveket mindig védel
meztem. Csak tisztítani akarom, a szennyet 
s homályt, mely r á ragadt, le tör löm, első 
szépségét és t isztaságát igyekezem vissza
adni. Az én jeligém is az, a mielsöalkotmá-
nyozó gyűlésünké volt : Szabadság, egyen
lőség, testvériség) — E nagy s nemes jeli
géből semmi levonni valót sem lá tok; a 
t anulás á l ta l o d a j u t u n k , hogy értelmét s 
czélját jobban megértjük. 

Szabadság; de nem az, melynek kezéről 
a vér csepeg. A mi szabadságunk olyan, 
mely jogait a legvégsőig használja, köteles
ségeit ismeri s azokat a legvégsőig teljesiti. 

Egyenlőség; de nem alászálló, azaz: a fél
tékeny egyenlőség, mely mindig kész a szol
gála t ra , föltéve, hogy az ember ő vele szol
gáljon. Nekünk a fölfelé törekvő egyenlőség 
kell, mely az által, hogy egyenlő eszméket 
ad — minden ember t fölemel. 

Testvériség; nemcsak azt a kegyes sze
re te te t é r tem alatta, mely a gyógyíthatat lan 
bajokat enyhíti, hanem azt a testvériséget, 
mely legyen bá r szegény vagy gazdag, erős 
vagy gyenge, ifjú vagy idős, kor, vagyoni 
és társadalmi ál lás különbsége nélkül egy
mást kölcsönösen segít ik, támogatják s fent-, 
tar t ják, hogy a jobb jövő győzelme felé 
együt t haladjanak; azt a tes tvér iségetér tem, 
mely a tuda t lanságot és nyomort , e két fő 
roszat, melyeket nem az Istentől nyer tünk 
— elkárhoztat ja . 

A tudat lanságot nem az isten teremtet te , 
mer t az isten fia e magasztos szavakat hozta 
a földre: „Keressétek az igazságot, és az 
igazság szabadokká teszen t i teket ." Szent 
Pá l pedig azt mondta : „Mindeneket meg
vizsgáljatok, s a mi jó , azt meg tar tsá tok." 

Á nyomort nem az isten teremtet te . 
Ámbár a szegénységet igen; de jól szerve: 
zet t testet , 8 képezhető lelket adva az em
bernek, ez ál tal módot adott a r ra , hogy a 
szegénységből kibontakozzék. 

A nyomor az olyan bünok következmé
nye, melyeket le kell küzdeni, vagy oly ter
mészetes esélyeké, melyeket egy müveit 
tá rsadalomnak helyre kell pótolni. 

A szabadság, egyenlőség, testvériség jel
igéit megtar tva, régi zászlónkat erős kézzel 
fogjuk fentartani, s egy még eddig ismeret
len nagysággal fogjuk a világot meglepni. 

A háborúban Francziaország az egész 
világon a legelső: miér t ne lehetne az, a 
művészet, béke, művelődés, a boldogság s 
polgára i erényessége á l ta l? Miért ne le
hetnénk nagyok a vi lág s kedvesek az isten 
előt t?!*) Sámi Lászlóné. 

Bordeaux és a Gascogne-part szomorú 
jövője. 

Delfortrie a „Bulletin hebdomadaire"-ben 
körülményesen leírja azon veszélyeket, melyeknek 
Bordeaux és a Gascogne-part ki van téve, czik-
kéből közöljük a következő érdekesb részeket. 

*) Laboulaye itt közlött felolvasását 1866. márczius 
18-kán tartotta Parisban, mint a franczia főváros V-ik ke-

a népoktatás barátai által alapitott népszerű 

A lábaink alatti szárazföld, melyet minden 
tárgy és dolog között a legállandóbbnak gondo
lunk, hiedelmünk ellenére folytonos oscillatioban, 
mozgásban van. Az egész kontinens hasonlít a 
játékszerhez, melyet a habok majd kiemelnek, 
majd elmentnek, azonban az idő, mely alatt sülyed 
ós emelkedik, oly hosszú, hogy sem évekkel, sem 
századokkal meg nem mérhető. 

A partszélek folytonosan tünedeznek sze
meink elől, részint a tenger által aláásva, részint 
a folyamok által elhordva. De ezek a föld kérgé
ben csak belső háborgásokat okoznak, míg a felső 
réteg változatlanul marad és az egészre nem nagy 
befolyással vannak. Sokkal veszélyesebb és gyor
sabb menetű azon tünemény, melyet a Gascogne 
partokon észlelünk, és a mely ezen egész földrészt 
elsülyedéssel fenyegeti. 

Mondtuk fennebb, hogy a föld kérge folyto
nos oscillatioban van, egyik része emelkedik, a 
másik sülyed, a mint azt számos példa bizonyítja, 
igy az északi tengerok, a La Manche csatorna, a 
Balti-tenger, a Közép-tenger, a Csendes-oczeán 
partjai folyvást emelkednek, mig a Gascogne-
part és Hollandia folyvást sülyed, ugy hogy nem 
győznek töltést töltésre halmozni, melyek a ten
gert medrében visszatartsák. 

A Gascogne-part ezen sülyedése mellett szá
zadokat átkaroló észleletek szólnak. Ptolemeus, 
alexandriai földiró, Noviogamus erődöt a Gironde 
folyó torkolatához helyezi, s ha ezen hagyomány 
hitelt érdemel, akkor az ős város és kikötrtje az 
oczeán által rég el van temetve. S csakugyan 
Vinct említi, hogy alacsony vízálláskor falomla-
dékokat lehet látni. Sőt legújabban egyik záto
nyon emberi és lólábakra is akadtak, melyek ezen 
időből származhatnak. A saint-nicoías-de-grave-i 
apátság, melyet 1092-ben István, cordouani apát 
épített és a -régi soulac-i zárda, mely Kopasz 
Károly'alatt állíttatott fel a körülfekvő vidékkel 
együtt, már régóta a viz alatt van. 

A mérnöki munkák szerint a tenger színe a 
soulac-i templomtól 1744-ben 950 méternyi mély
ségre esett, 1818-ban már 300 méterrel emelke
dett. — 1818-b in a tenger szine apálykor agrave-i 
csúcstól 720 méternyi mélyre esett, 1825-ben 
pedig már 240, 1837-ben 300, l£42-ben 80, és 
1844-ben 100 méterrel emelkedett. Jelenleg a 
félsziget egyenoldalu háromszöget alkot, melynek 
minden oldala 10 kilométernyi. 

Mezuret abbé szerint Lacanau falu a tenger 
behatolása elől menekülve már háromszor volt ' 
kénytelen lakjait beljebb és beljebb ópitni,Sainte-
Heléne falu pedig 10 kilométerrel vitte tovább 
templomát és házait. 

Az oczeán ezen behatolása a Gironde folyam 
torkolatán habár lassan, de folyvást tart. A grave-i 
csúcs rövid 90 év alatt 1200 métert vesztett hosz-
szából. Minél szélesebb a folyó torkolata, ha 
dagály idejún a tenger hullámaival annak medrébe 
átcsaphat, annál több homokot és.iszapot hagy az 
apály beálltával maga után, mit a folyam vize 
nem képes többé tova szállitni. Ily módon a 
Gironde torkolata 1200 méternyire szélesedett ki. 
Ennek ismét az lőn a következménye, hogy a 
folyó torkolatával szemközt az összehordott ho
mokból zátonyok keletkeztek. A Talais zátony 
1812-ben apály idején még nem látszott, 1825-ben 
már a viz szine fölé jött; 1853 óta a saint-georges-i 
zátony folyton emelkedik. Ezek visszahajtva a 
Gironde folyó hullámait, az a magával hozott 
homokot lerakni kénytelen, mielőtt a tengerbe 
érne, s így Bordeaux kikötőjében mindig több és 
több és nagy területű sziget és zátony keletkezik, 
mélyek máris óriási mérveket öltöttek. 

így tohát kettős veszély környezi Bordeauxt: 
egyrészt a talaj sülyedése és a tenger elárasztása, 
másrészt pedig folyójának folytonos áradása, mely 
nem birván a magával hozott homokot és iszapot 
a magasbodó tengerbe elég erővel behajtani — 
azt torkolatánál ler ikja. 

A veszély, a pusztulás oka tehát tudva van, 
de van-e mentőszer, mely meggátolja az ellenséges 
elemek behatolását? Sajnos, nincsen, épen semmi 
sincsen. Az egyes tudósok, a kormány, a közleke
dési kamara, a mérnök-egylet mind-mind meg-
igérték közreműködésüket a veszély elhárításában, 
de semmire sem mentek. A különféle kísérletek 
már eddig is tizenegy milliót emésztettek fel a 
nélkül, hogy legcsekélyebb eredményt mutathat
nának föl. Az emberi erőt meghaladja a segély
hozás lehetősége. „Falat kell épitni, mely vissza
tartsa a hul lámokat ,"— kiálták mindenfelől. 
Hasztalan! — övedzék bárchinai fallal az egészet, 
a sülyedést ez által meggátolni nem, legfeljebb 
elősegitni lehet. Egész Aquitania veszély köze-
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pette áll, tudjuk, hogy vesznie kell és nincs me
nekvés, nincs szabadulás. 

A természetben minden rendes kerékvágá-
flában halad, semmi uj tünemény nem áll be. 
Óriási földrészeket nyelt már el a tenger dühe és 
Aquitania sem menekülhet meg előle. A tenger 
szülte, a tenger sülyeszti el, homokzátonyok kö
zépette lépett a világra, azok közti enyészik is el. 

Bordeaux és vidéke végzetes halálnak néz 
szemébe, mint a régiek rejtélyes Atlantideja. Ha 
lassan is, de „eljő egykor a nap, mikoron szent 
Ilion eldől" — mikor az Oczeáu elborítja hullá
maival a gazdag várost és hires szőlőhegyeit, vi-^ 
rágzó kereskedésének eme forrását. Azonban a jelen* 
nemzedék nyugodt lehet, sok század elmúlik addig, 
mig a vész-harang megkondul. A földtanban az 
idő ós a tér megmérhetlenl Kvassáy Jenő. 

Egyveleg. 
** {Levéltöredék b. Eötvöstől 1866-ból.) Falk 

M. a „Főv. Lapok"-ban Eötvösnek néhány leve
léből közöl egyes részeket. Eötvös 1866 ápril ha
vában, midőn az akadémia elnökévé választották, 
az üdvözlő táviratra többi közt ezt válaszolá: „Is
merem ez állás egész fontosságot. Mindig meg
győződésem volt, hogy nemzetünk jövője tisztán 
kultur-kérdés, vagy is attól függ, mennyire birjuk 
műveltségben túlszárnyalni ama népeket, melyek
kel lakunk, s e tekintetben az akadémiára termé
szetesen az első szerep jut. Hogy én mit és meny
nyit tudok elérni, az persze kérdés, s talán itt 
is ugy lesz, mint egyébben, hogy. tisztábban 
látom ugyan, mint más, a mit 
tenni kellene, de másoknál keve
sebbet teljesíthetik. Hogy kedé
lyem és elmém jó vagy rósz tulaj
donságaiban van-e a hiba, magam 
sem tudom; de maga a tény ta-
gadhatlan, s talán mivel vénülök 

ilyenkor Tendesen érzékenyeb
bek vagyunk, gyakran igen nagy 
levertséget érzek, mely azonban 
nem megy annyira, hogy törek
véseimben is megakadályozzon, 
(hisz a mint láthatja, ép most 
az iparegylettel is foglalkozom) 
mindamellett eltölt néha a fárad
ság érzete, s miután . életemnek 
agy sem lesz egyéb jutalma, óhaj
tom a nyugalmat." 

•/. {A „Wacht am Éhein" a 
Sandicich szigeteken.) Nyelvészeti-
ethnographiai kuriózumként közöl
jük aHavaiiban megjelenő „Uj új
ság" hasábjain megjelent, „Wacht 
am Rhein" ismert német hymnusz 
első versszakának fordítását ha
ván nyelven: 

O me he kui hekili no; 
Pü me na nalu ke kaikoo, 
Nawai ka Rine'e kiai? , • 
Jawai ia hana koa maikai? 

Aina Makua, mai makau? 
Epaa kon Eine, paa a mau. 

Ugyanezen számban Vilmos császár arczképet közli 
a hawaii újság egy rövid életrajz kíséretében, 
természetesen ékes hawaii nyelven. 

./• {A salátakészitő Aubigné lovag.) Ax első 
franczia forradalom alkalmával Angliába menekült 
franczia főnemesek közt volt Aubigné lovag is. 
Vagyonából semmit sem menthetett meg, s így 
szerencsésnek érezte magát, ha valamelyik barátja 
egy csapszékben ebédet fizetett neki. Egy ily al
kalommal kertisalátát is adtak föl az asztalra, 
kevés sóval készítve, mint akkoriban az angolok 
csinálni szokták. Aubigné hozzáfogott a salátát 
francziásan elkészíteni. A többi vendég a legna
gyobb érdekeltséggel kisérte a saláta-készítést, 
8 megkívánták az ízletes eledelt. A lovag barát
jával elfogyasztván a francziásan elkészített salá
tát, egy távolabb álló asztaltól egy ur közeledett 
felé, hogy kifejezze bámulatát Aubigné ügyessége 
fölött, s egyszersmind kérdezte: váljon nem lenne-e 
oly jó, hogy három barátja és az ő részére is ha
sonlón elkészítené a salátát. A lovag készségét 
fejezte ki. A lakoma végén az angol köszönetet 
mondott njra a francziának, s miután tudta, hogy 
sanyarú körülmények közt é l , bucaú kézszoritás-
kor egy guinéa-t csúsztatott markába. Aubigné 
ekkor lakczimével is szolgált az angolnak. Pár 
nap múlva egy herczegbez kapott meghívást, hol 
salátát kellé készítenie, a miért aztán jól megfizet
ték- Ezentúl Aubigné mint mesterséget űzte a 

saláta-készítést; kocsit, lovakat szerzett s egy se
gédet fogadott, ki mahagóni szekrénykében utána 
hordta a saláta-nemü elkészítéséhez szükségelt 
apró eszközöket; később az ily saláta-készítésre 
berendezett szekrénykék közül számosat adott el. 
Ily módon pár év alatt 80,000 frankot szerzett. 

./•(Miért roszak a szappanok?) Erre nézve 
dr.Vohl egy szakközlönyben némi felvilágosí
tást nyújt. Többek közt elbeszéli, hogy ismer egy 
szappangyárat, mely 40,000 font burgonya-lisztet 
fogyaszt el mosószappan hamisítására. E lisztmony-
nyiséghoz 194,000 font burgonya szükséges,, mely 
mint tápanyag elvonatik a világtól, a nélkül hogy 
amott hasznot hajtana földolgoztatása. Fölemlíti, 
hogy 38 próbaszappan közül, mik többnyire Dél
németországban készíttettek, csak 7 hamisítatlan 
szappant talált. . « 

./• {Thian-Liera-Lieno-Koukhou-Neovi) ha
risba egész japáni társaság érkezett, köztük két 
herczegnő, gazdag földbirtokosok, továbbá egy 
tudós, diákokkal. A hölgyek közt feltűnő egy gyö
nyörű szépség, ki vidámságra és kedvességre nézve 
bármely európai szépséggel kiállja a versenyt. A 
8zép fiatal mademoiselle neve: „Thian-Liera-
Lieno-Koukhou-Neovi", leánya egy japáni előkelő 
magas méltóságnak. Igazi „sárga Venus" mint a 
franczia lapok írják. Hanem a neve — az már iga
zán japáni. 

** {Zvoinimir horvát király emlékünnepe.) 1876. 
okt. 9-én 800 éve lesz, hogy Zvoinimir Horvát
ország első királya a spalatói Péter-templomban 
megkoronáztatott. Zvoinimir elődeit is királyoknak 
czimezte a horvát nép; első királya azonban, kit 
ünnepélyes egyházi szertartással megkoronáztak, 

Kelet-indiai képek: 3. Utczai borbély. 

Zvoinimir volt A koronázást egy bibornok telje
sítette V n . Gergely pápa nevében, ki a királyi 
koronát, valamint a királyi pajzsot, kardot és 
pálczát is megküldte neki. A „Corr. Slave" ez 
alkalomból indítványozta, hogy a horvát nemzet 
lehető fénynyel ülje meg a dicsőséges múltjára 
emlékeztető napot, miért szükségesnek tartja, 
hogy a nemzet vezérférfiai már most tanácskoz
zanak a teendő intézkedések fölött. 

** {A legnagyobb szerb községek.) A görögke
leti egyház szerb híveinek száma a magyar biro
dalom hat püspöki kerületében — a szerb kon
gresszus választási rendszabálya alapjául szolgáló 
kimutatás szerint — 1.027,653. E kimutatás sze
rint a.legnagyobb szerb községek ezek: Nagy-Ki -
kinda 16,000, Zombor 10,477, Pancsova 9000, 
Versecz 8616, Újvidék 8050, N.-Becskerek 8031 
szerb lakossal. A budapesti szerbek száma 600. 

** {őskori vörösréz-bányász csákány.) Borsod-
megyében a mezőkeresztesi szőlőben a föld alatt, 
mint az „Archeol. Értesítő*'-bői olvassuk, óriási 
vörösréz csákányt találtak. E találmány azért 
nevezetes, mert a tisztán vörösrézből készült szer
számok a bronz-korszak előtti időből valók, s azt 
mutatja, hogy hazánkat már e régmúlt időben is 
lakták, s pedig oly nép, mely letelepedett volt, és 
föld- és bányaművelést űzött. A találó Lengyel 
Samu, mezőkeresztesi birtokos, a nemzeti múze
umnak ajándékozta ez igen becses régiséget, mely
ért Európa nem egy múzeuma fog bennünket 
irigyelni. 

** {Szombathely városa népesedése.) A „Vas
megyei Közlöny" Szombathely népesedését az 
utolsó 120 év alatt hiteles adatok nyomán összeál
lítva, a következőkben mutatja be: Gróf Batthyány 

József Vasmegye örökös főispánja s kápt. nagy
prépostnak 1754. évben tartott ogyházlátogatási 
okmánya szerint volt 2137 lélek. Foljegyzendő, 
hogy ezen okmány tanúsága szerint a szombat
helyi plébániában dívó nyelv kizárólag a magyar 
volt, kivéve Szőllős fiókközséget, „kik — úgy
mond — többnyire németek." (Innen mai napig a 
német hangzású nevek,- pl. Krampocker stb.) A 
vallást illetőleg egy özvegy kivételével mind róm. 
katholikus. — 1780. évben a Szily-féle. egyházi 
látogatás szerint volt: 1952 lakosa. Mind róm. 
kath. —1815. évben Somogyi Lipót püspök egy
házi látogatása Szombathely lakosai számát 
3591-re teszi. Ezekből 30 protestáns. — 1841. 
évben a Bőle András által tartott egyházlátoga
tási okmánya: 4518 lakost számlált, ezekből 39 ág. 
vall , 11 helv., 51 izraelita. A legújabb 1870. év
ben teljesített népszámlálás a jelenlevő népesség 
főösszegéül majd kétszeresét adja az utoljára fel
hozott számnak, t. i. 7561, melyből 6419 róm. 
kath., 194 ág., 37 helv. hitv. s 909 izraelita. 

** {Méhek harcza.) Ersekujvárott egy kocsis 
a város erdője mellett lovait őrzó. Unalmában kedve 
jött a mézet megkóstolni, mialatt szabadon hagyott 
lovai feldöntöttek egy méhkast. A felzaklatott 
méhek erre neki estek a lovaknak és a kócosnak. 
A kocsis nagy ügygyel-bajjal csak megmenekült, 
de a lovak annál nagyobb rohamnak lettek kitéve. 
A felbőszült rajnak segítségére sietett a két szom
szédos kas lakossága is és oly dühösen neki estek 
a két lónak, hogy rövid idő alatt mindkettő 
élettelenül terült el a földön. De a felháboro
dott ellenségek élete is áldozatul esett. Mind a 
három kas nyüzsgő kis lakossága holtan hevert 

a csatatéren. 
** {Eendkivüli természeti tüne

mény.) San Francziscoból írják: 
„Eddig azt hittük, hogy nagyobb 
földrengések és hasonló tünemé
nyek földünk más vidékeit láto
gatják meg és Kalifornia időnként 
csak csekély földrengések szinhe-
lye. De ugy látszik, hogy csalód
tunk, mert ez állam délkeleti ré
szeiben Lőne Pine uj bányakerü
letben borzasztó földrengés vesze
delmet és halált hozott a lakos
ságra. Márczius 17-én a nevezett 
város 56 háza teljesen szétrombol
tatott és csak 17 faház maradt 
épen. 300 és néhány lakos közül 
27 megöletett és 100-nál több meg
sérült ; az egyik tó eltűnt, mig a 
másiknak vize több lábnyival ma
gasabbra emelkedett; a talaj több 
helyütt néhány lábnyira, lejebb sü-

. lyedt; míg az eddig meglehetősen 
sebes Owens folyam első gyors 
áradása igen szerényen hömpölygő 
patakocskává változott, melyen 
könnyen átgázolhatni, egy mélye

désben uj folyó képződött, mely már 8 mértföldnyi 
hosszú. Egyéb tüneményként említendő, hogy száz
nál többször rendült meg a föld és a rengések még 
folyvást tartanak; hogy első nap sürü köd és füst 
sötétítette el a léget és a talajból gázok ömlöttek 
ki, melyek éjente itt-ott meggynladtak. A fold 
alatt dolgozók, sajátságosan, mit sem vettek észre 
a földrengésekből". 

** {A londoni gyémántvásár.) Múlt hó 27-én 
Londonban nagy mennyiségű gyémánt jutott ár
verés alá, melyek a Jó-Reménység fokáról érkez
tek Londonba. A kövek várakozáson fölül nagy 
arakon keltek el, de csak a csiszoltak, a csiszolat
lanok átalában nem részesültek nagy keresletben. 
— 6000 gran sulyu finom nyugot-indiai gyöngyö
kön kívül még a volt mexikói császárnő több ék
szere s diszmüve került árverés alá, igy egy p*1"" 
hímzett papucs és egy disznyereg — a mexikói 
polgárság ajándéka — e tárgyak 37 guineán egy 
ritkaság kedvelő birtokába jutottak. 

• • {A kolostorok száma Poroszországban es JSeír 
giumban.) Poroszországban 1855-ben 69 kolostor 
és rendi intézet volt, 1864-ben már 243, 1866-ban 
481, 1868-ban pedig 826 kolostor. Ez intézeted
ben volt 1855-ben 976, 1864-bén 5258, 1866-ban 
pedig 8319 egyén, sőt magánadatök szerint még 
több. Belgmmban néhány év alatt a jezsuita rena 
tagjai s az apáczák száma sokkal nagyobbra noti, 
mint a spanyol és osztrák uralom virágkorában. 
1845-ben volt 12,000, 1856-ban 14,843, 1866-ban 
1302 intézetben 18,098 rendi tag. . . 

** {Olcsó ruházat.) Egy amerikai lap hirdeti, 
hogy Bostonban teljes öltözéket kaphatni 5 cents 
ért (1 forint 15—20 kr.) japáni papírból. 

Melléklet a Vasárnapi Ejság 30-ik számához 1872. jul. 28. 

Irodalom és művészet. 
• © {Egy angol iró Tátra-Füredről.)' A napok

ban „Krakóról és a Kárpátokról" Hutchinson 
Sándortól (London, Chapman és Halinál) egy kis 
munka jelent meg, mely ugyan inkább csak a 
lengyel népéietetés viszonyokat ismerteti, de any-
nyiban minket is érdekel, a mennyiben hazánk 
egyik legjelesebb fürdőhelyét, Tátra-Füredet és 
környékét sok jó akarattal s kimer'itőleg 
írja le. A csinosan kiállított, képekkel és földab
rosz-mellékletekkel ellátott munka nyolczadik 
szakasza egészen Tátra-Fürednek van szentelve, 
melyet utazónk, fájdalom I csak német nevén ismer 
és mindenütt Schmeks-nek nevez. A Kárpátok 
növényzete, a fürdő vidékének tájszépségei, a la
kás és élelmiszerek árjegyzéke, a czigányok, a csár
dás, vadászat és halászat kimeritőleg vannak is
mertetve benne. A szerző érdekes kis vázlatát kö
vetkező szavakkal zárja be: ,,Ha kilencz havi 
utazásunk rövid áttekintése olvasóink valamelyi
két arra találná birni, hogy megszokott svájczi 
barangolásait a Felső-Rajna és a Rigi körül, vagy 
egyszer a magyarországi tájak meglátogatásával 
cserélné föl, erősen meg vagyunk győződve, hogy 
sem ők, sem erszényeik nem fogják megbánni 
ebbeli elhatározásukat." 

© {Magyar tárgyú rajz egy angol képes lapban.) 
Egyik londoni legelső képes lap, a „Grafic" leg
utóbbi száma egy nagy képet közöl a következő 
aláirással: „Juhok fürösztése Magyarországon." 
A művész bátran oda írhatta volna, hogy: „Dél-
Amerikában, az Antillák-szigetén, az Egyesült-
Államokban", — vagy ha tetszik: „Afrikában", 
mert arról a képről ugyan rá nem ismerhet Ma
gyarországra senki a világon. Magyar typusz egyet
len egy sincs az egész nagy képen. A magyarázó 
szöveg elbeszéli, hogy Magyarországon a juh-
fürösztést czigányok végzik, mert a magyar paraszt 
irtózik a hideg víztől. De azok a czigányok is 
olyanok, hogy inkább beillenének valamelyik ame
rikai ültetvényes — négereinek. Némelyik arczra 
nem lehetne ugyan rá fogni, hogy szerecsen arcz, 
de hogy czigányarcz — még kevésbbé. A magyar 
elemet egyetlen pörge kalap képviseli a felügyelő 
fején, de már a mellénye olyan, hogy akármi 
lehetne inkább, csak magyar nem. Vajha azok, 
kik külföldi lapokba adnak közleményeket hazánk
ról , a népéletet ne csupán képzelőtehetségük, 
vagy valamely fölületes német firkász után, hanem 
saját tanulmányaik s tapasztalataik után ismer
tetnék. 

** {Wiedemann tudós,) a sz.-pétervári tudo
mányos akadémiában a finn-ugor nyelvészet kép
viselője, közelebb Pesten volt, hogy megnézze és 
lemásolja azokat az ostyák és vogul nyelvemléke
ket, melyeket elhunyt \Regulink 1843 és 44-ben 
jegyezgetett föl, s melyek azóta emez oroszországi 
népcsaládok körében kivesztek. A 75 éves vén tu
dós egész napokon át másolt Hunfalvy Pálnál, 
kinek tiszaföldvárí birtokára is lerándult (Donner 
ifjabb finn tudóssal), hogy lásson magyar pusztát 
is. Wiedemann passzionátus zenész, és füvész is 
lévén, Pesten sok magyar zenedarabbal látta el 
magát, vidéken pedig növényeket gyűjtött. Tő
lünk Svájczba ment, s onnan haza. 

** {A magyar drámairodalmat) Klein Gyula 
berlini iró hires müvében, mely a dráma történetét 
nagy részletességgel adja elő, közelebb ismertetni 
fogja. Klein Miskolczon született 1810-ben, az 
alsóbb és közép iskolákat Pesten végezte. 1831-ben 
Berlinbe ment az egyetemre. Három év múlva 
Olasz-.és Görögországba ment, hogy tudomány
vágyát a régi műemlékek tanulmányozásával ki
elégítse. Visszatérve Berlinbe, megkezdé irni nagy 
művét, a „dráma történetét," mely európai hírnevet 
szerzott neki. Irt drámákat, tragoediákat, vígjá
tékokat is. Midőn a magyar tud. akadémia két év 
előtt külső tagjának megválasztá, elhatározta, 
hogy drámaírói működését oly művel fejezi be, 
melynek hőse Korvin Mátyás lesz, és hogy „A 
dráma története" czimü nagy müvében a magyar 
drámát is terjedelmesen fogja ismertetni. 

** {Festészeink) jelenleg a bécsi világkiállí
tásra készülnek, s hiszszük, hogy,a jelentékeny 
lendület, melyet a magyar képzőművészet az 
utóbbi időkben tüntetett föl, a világ első művészei 
közt is tiszteletre méltó helyet fog kivívni. Szé-
kély Bertalan amaz ismeretes vázlatot dolgozza ki, 

T A R H A Z . 
melyet a történelmi festmények két év előtti pá
lyázatán láttunk, s mely Tököly Imre menekülé
sét ábrázolja, midőn atyja kérésére hivei elviszik 
a németek által meglepett Árva várából. Ihán 
Mór nagy történelmi festményt készit szintén a 
történelmi festészeti pályázat vázlatából': Kun 
László király és Habsburg Rudolf találkozását a 
csatatéren, Ottokár cseh király leveretése után. 
Madarász Viktor ki fogja állítani az „Ónodi or
szággyűlés" czimü nagyobb festményét is, melyet 
egy főúr rendelt meg nála. Ligeti Antal kedv'encz 
vidékéről, a Libanonból fest nagy tájképet, ama 
régi sírokkal, melyekről azt tartják, hogy phöni-
cziaiak. Keleti Gusztáv, Mészöly Géza több' táj
képet festenek, Valentini, JBöhm pedig életképeket. 
Orlai Petőfi életéből készit egy képet a kiál
lításra. 

** {„A Budapesti Szemle",) mely Gyulai Pál 
szerkesztése mellett a jövő január hóban megin
dul, irodalmi körökben élénk fölkarolásnak ör
vend. Az első füzetbe Salamon Ferencz történeti, 
Puls.zky Ferencz pedig képzőművészeti tanulmányt 
irnak. A szerkesztő: Gyulai a közelebb megjelent 
regényekről ir bírálatot; a természettudományi ro
vatot Szily Kálmán fogja vezetni. Egyelőre mini
den két hóban 14 ivnyi kötetben fog megjelenni; 
ha kellő pártolást mutat a közönség, akkor havon
ként fog megjelenni. 

** (.á „Délejtű*') előfizetők hiányában meg
szűnt. Pázmándy Dénes laptulajdonos, Büchler 
D. kiadó és Éorostyáni Nándor szerkesztő jelentik, 
hogy kiadóhivataluk az előfizetési pénzeket min
den hiány nélkül visszaszolgáltatja. 

** {A „Statisztikai és nemzetgazdászati közle-
mények"-ből,) melyeket az akadémia statisztikai 
bizottsága ad ki és Keleti Károly szerkeszt, a8-ik 
kötet 2-ik füzetét vettük. E füzet két nagyobb 
közleményt tartalmaz: „Az állami tűzbiztositás-
ról" dr. Matlekovics S-tól és „A mezőgazdaság 
Szászországban" cziműt Dobner Rudolftól. 

** {A nyelv eredetéről) Bleek W. H. J-től. 
dr. Mayr Aurél pesti egyetemi magántanár fbrdi-
tásában jeles nyelvészeti szakmunka jelent meg az 
Eggenberger-féle (Hoffmann és Molnár) akadé
miai könyvkereskedésben. Dr. Bleek, a bölcsé
szet tudora már 22 év óta Dél-Afrikában él s 
jelenleg Fokvárosban (Cape-Town) könyvtárnok. 
Az érdekes kis mű, melynek minden sora alapos 
tanulmányról tanúskodik, megjelenésekor nagy 
feltűnést okozott a külföldi szakirodalolnban. A 
fordítás sikerült s a szerző és fordító fölvilágosító 
jegyzetei csak emelik a jeles kis munka becsét. 
Ára 80 kr. 

** {„A magyar protestáns egyháztörténelem 
részletei") czimü munka jelent meg Balogh Fe
rencz debreczeni hittanártól, Debreczenben ifj. 
Csáthy Károly könyvárusnál. E könyv a magyar 
prot. egyháztörténelem 17 —19. századbeli iro
dalmát, a protestáns egyház kültörténelmét (a 
következő szakaszokra osztva: a reformáczió kez
detétől Dévayig 1518 —1530.; Dévaytol Meliusig 
1530—1558.; Melius, Dávid, Beythe, vagyis a 
felekezetekbe oszlás kora 1558—1597; a magyar 
vallás-szabadságháboruk és békekötések vagyis 
Bocskay, Bethlen és Rákóczi kora 1598—1647.; 
a prot. egyház üldözött és szenvedő állapotja 
1647—1790.; s a föléledés kora az 1797,-diki 
országgyűléstől a jelenkorig), — végre a magyar 
biblia történelmét ismerteti vázlatosan. Öaszesen 
12 ivre terjed, — s ára 1 ft. 20 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** {A Ludovica honvédségi akadémia) igazga

tójává Móricz Sándor honvéd-ezredes és a 8-ik 
honvéddandár parancsnoka neveztetett ki. 

** ( A természettudományi társulat) legvirág
zóbb s folyvást emelkedő egyleteink egyike. Jelen
leg 3228 tagja van, kik buzgón fizetik a tagdijakat. 
Igy a most lefolyt félév alatt 4014 frttal folyt be 
több a pénztárba, mint a megelőző évben ugyanez 
idő alatt. A könyvkiadási vállalatra is már 1022 
aláíró jelentkezett. A társulatnak jelenleg nyári 
szünete van. 

** {A magyar birodalmi nöegyletek) statiszti
kája is készül a bécsi világkiállítás számára. A 
nőképző-egyletet fölkérték az adatok összegyüj- I 
tésére, s remélhető, hogy minden női társulat pon- j 
tosan és tüzetesen közre fog működni, leírásban 

küldve be, hogy mikor, mily czélra, mily ered
ménynyel alakult, hány tagja volt és van, mily 
eszközökkel rendelkezik, stb. 

Egyház és iskola. 
** {Simor János prímás) az 1869-ben leégett 

hídvégi templomot saját költségén újra helyreál
líttatta; Palánk községnek pedig telket és házat 
ajándékozott a fölállítandó iskola és mesterek 
számára. 

** (.4 jezsuiták Pozsonyban.) Egy bécsi lapnak 
távirják Pozsonyból, hogy a nép a hegyekbe na
ponként vándorló jezsuitákat f. hó 21-én kövekkel 
dobálta és szidalmazta. A jezsuiták tudvalevőleg 
Pozsony vidékének legszebb holyén egy szép nya
ralót bírnak, melyet gr. Zichytól kaptak ajándékba. 

** {Gymnázium nők számára.) Moszkva váró
jában az idén egy nőgymnáziumot készülnek meg
nyitni, melyben még a görög és deák nyelvek is 
kötelezett tantárgyak lesznek. Ezen gymnázium 
bizonyos Fischer úrhölgy igazgatósága alatt fog 
állani, ki már eddig az által lett híressé, hogy ne
velő-intézetében a fiukat a klasszikái nyelvekből 
a középtanodákra nagyon jó sikerrel előkészíti. 

** {NŐnövoldei közvizsga.) A ref. egyháznakM. 
Kalocsa Róza asszony vezetése alatt álló nőnövöldé-
jében hétfőn tartatott meg a közvizsgálat. A szép
számú növendékek feleletei tanúskodtak a jó ve
zetésről s a tanerők buzgalmáról. Szabatos felele
teket hallottunk a magyar nyelvtanból, melyet 
maga Kalocsa Róza aszszony adott elő az iskolá
ban, nemkülönben a természettani tárgyakból, stb. 

** {Iskola Erzsébetfalván.) Az erzsébetfalvi 
telektulajdonosok ötszáz négyszög ölnyi területet 
szakitottak ki, melyen felekezetnélküK iskola lesz 
építendő. 

Mi ujság ? 
** {Az udvar köréből.) A királynő gyermekei

vel okt. végéig marad Ischlben. A király szopt. 
2-án utazik Berlinbe, a honnan visszatérve azonnal 
Pestre jön, s a delegácziók egész tartama alatt itt 
fog maradni. Ischlhen e hó 23 án a német korona-
herczeg személyesen hozta' meg a meghívót a 
királyi pár számára Berlinbe. A király porosz 
ezredesi ruhában fogadta a koronaherczeget. Ezu
tán udvari ebéd volt, mit kirándulás követett 
Halstadtba. Az udvari ebéden az ott levő gr. 
Lónyay miniszterelnök is jelen volt, ki aztán Os-
tendébe utazott. 

** {Második magyar színház Pesten) Miklósi 
színigazgató megnyerte az engedélyt Pest váro
sától, hogy az István-téren ideiglenes színházat 
építhessen. Az engedélyhez a város azon kikötést 
csatolta, hogy e színházat egy hóval'előbb kell 
lerombolnia, mint a mikor a Hermina-térre terve
zett népszínház m?gnyilik. A magyar szinügy.a 
fővárosban tehát már e pillanatban is oly stádium
ban van, hogy a nemzeti színházon kívül második 
fészke is van, s hihető, hogy ezt a második pozi-
cziót állaudón meg is fogja tartani: ideiglenesen 
áz István-téren, aztán a Hermina-téren. Miklósi 
rögtön hozzá kezdett az építéshez s októberben 
már előadásokat tart. 

** {A budai királyi várkastélyt) ismét javítják. 
Nevezetesen a gyalogjárdákat a bejáratnál és a 
kocsibejárót egészen aszfaltirozzák. — A nagy 
lövészeti gyakorlatokra, melyek áug. végén Vö-
rösvártt és környékén tartatnak, Albrecht főher-
czeg tábornagy is meg fog érkezni. 

** {Margit-szigeten) , egy nagy szállodát 
építenek, közel a parthoz, s még e télen födél alá 
kerül. A margitszigeti park föntartása, öntöztetés, 
munkadíj és ültetés évenként 30 ezer frtba körül. 

** {A főváros szépítése) érdekében azt terve
zik, hogy a belvárosi üres telkeket megadóztatják, 
négyszeg ölétől évenként öt forinttal. A földszinti 
házaktól pedig adó gyanánt ölenként 2 frt 50 krt 
szednek be. Ennek czélja az, hogy a tulajdonosok, 
kik sem telküket nem akarják eladni, sem nem 
építenek, kényszerülve legyenek építkezni, s ezál
tal előmozdítani a főváros szépülését, miután ma 
még igen sok szép ponton van üres telek ós ala
csony ronda ház. 

== {Első magyar engedélyezett lakás-közvetitö 
intézet.) Ily czim alatt áll fenn rövid idő óta Pes
ten egy jól rendezett üzlet, melynek szüksége 

• 
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fővárosunkban már régóta érezhet i volt. A szál
láskeresők-, s a lakást kiadni kívánóknak egyaránt 
hiányzot t egy i ly rendszeresített intézet s vagy 
nyakokba kellett venniök az egász várost vagy 
járókelő szenzálokra szoruluiok. Kornhoffer E d e 
ur, ki az emiitett intézet tulajdonosa, s azt a 
váczi-utcza 6. s.z. alatti üzletben nyi tot ta meg, 
évi- és hónapos lakásokat, ház- és telek-eladásokat, 
a mellett építkezési üzleteket közvetí t , e végből 
rendes hirdetési hetilapot ad ki s e közvetítései
ben, mint saját tapasztalásból is mondhatjuk, ép 
oly pontosan és sikeresen, mint méltányosan és 
ju tányos di jak mellett j á r el. Szívesen s lelkiis
meretesen ajánljuk azért Kornhoffer u r intézetét 
s het i lapját mindazoknak, kiknek Pes ten szállás
keresési vagy kiadási s hasonló dolgaik vannak. 

** {Pestváros tanácsa) elbocsátotta hivatala 
ból azt a h iva ta lnokot , a k i minap egy angol 
utazót minden ok nélkül egy éjszakára az elfogott 
csirkefogók közé záratott . 

** (As utczai koldulás ellen) Pestváros sze
gényügyi bizottmánya egy szeretetház fölállítását 
és az utczai koldulás megszüntetését javasolja. 

** {Jótékony czélu hagyományok.) Walthier An
tal pestvárosi képviselő végrendeletében a városi 
leány- és fiárvaháznak egyenként 1000 forintot, a 
szegények házának 500 forintot hagyományozott . 

** {Szláv hírlapírók kongresszusa.). Mint a 
„ D r a u " értesül, a jövő hóban az Ö3szes délszláv 
hirlapirók kongresszust tar tanak Eszéken. 

** {Zászlószentélés.) A sárosi, vagyis a 37-ik 
honvédzászlóalj aug. 11-én tartja Eperjesen táncz-
vigalommal egybekapcsolt zászló-szentelési ünne
pélyét. 

** {Esküvő.) Beöthy Zsolt és Eákosy Szidónia 
k. a. esküvője vasárnap délelőtt 11 órakor ment 
végbe a ref. egyházban. Az rfju pár még az nap elu
tazott Gmundenbe. 

** {A budai közutt kocsikban,) valamint a 
pestiekben, elt i l tották a dohányzást, a mely rend
szabály ellen a dohányosok részéről nagy a zúgo
lódás. Czélszerübb lenne a lóvasutakon is két 
részre osztani a kocsikat : dohányzók és nem-do
hányzók számára. 

** {A tűzoltói intézmény) hódit az országban. 
Nemsokára már Kolozsvár városának is lesz szer
vezett tűzoltó-egylete. Az előleges költségekre a 
városi közgyűlés 6500 forintot szavazott meg. Csak 
terjedjen is mindaz, a mi jó . 

•'** {Ritkaság az alföldön.) E g y fiatal vadász a 
kamrai töltéseknél egy óriási nagyságú parlagi 
sast t lőtt . A madár-király egyik legszebb példánya 
az erőteljes havasi szárnyasoknak; tollazata sötét
b a r n a ; kifeszített szárnyaival túlhaladja az ölnyi 
szélességet; csőre és karmai oly kifejlettek, hogy a 
birkát is könnyedén légbe kaphatta. 

** {A spanyol király) jelenlegi kr i t ikus poli
t ikai helyzetében is ráér a művészettel gondolni. 
Legközelebb ugyanis Stéger Ferencz tenorista 
hazánkfiának, ki jelenleg Spanyolországban műkö
dik, mint opera-énekes, a spanyol királyi I I I . Ká-
roly-rend lovagkeresztjét adományozta.-

** {Napóleon ex-császár fia) az angol király
nőtől engedélyt nyert arra, hogy a wolvichi kato
nai akadémiában a katonai tanulmányokat vé
gezhesse. 

** {A hőség Amerikában.) E g y Par i sban lakó 
amerikai New-Yorkból magán-sürgönyt kapott , 
melyben az irtózatos amerikai hőségről közelebbi 
adatok közöl tetnek: Június 19-ike ó ta 54 C. fok 
az árnyékban, semmi szellő. Az asfalt forr az u t -
czákon. A patakok vize elgőzölög és megromlik. 
New-Yorkban, Broklyn és New-Jerseyben 3 nap 
480 ember megfuladt. Az üzletek szünetelnek. A 
lakosok fele a tengerparton vesztegel, ya^y a 
Hudson torkolatához vándorolt. A vidék igen szo
morú. A fű kiaszott, a marhák elvesznek. A fák 
levelei összezsugorodva a földre hullanak. A leg-
idősb emberek sem emlékeznek ily hőségre. 

** {Nagyszerű katonai könyvtár.) A metzi 
hirneves könyvtár , mely 40.000 kötetből áll , a 
napokban érkezett meg Berlinbe 140 ládában. E 

könyvtár unikum a maga nemébon és oly műveket 
tartalmaz, melyek sehol fel nem találhatók s e 
mellett értékes kéziratokkal és rajzokkal bővel
kedik. E könyvtár létrehozatala 300 évig tartott . 

** {Húszezer forintot) tűzött ki az antwer 
peni rendőrség egy tolvaj készrekeritésére, k i f. 
hó elején 180,500 frankot lopott. A tolvaj gya-
nithatólag angol, neve Molloney Eduárd, közép 
nagyságú, szeplős, haja és bajsza fekete, utolsó 
időben szürke rövid kabátban lá t ták ; jelenleg 
valószinüleg a kontinensen utazik, hihetően nejé
vel, ki ifjú és szép. E körözvényt az antwerpeni 
rendőrség a szélrózsa minden irányában elküldötte 
a városi hatóságoknak. 

** {Öngyilkosság az utczán.) Bar thos J ános 
telekkönyvi gyakornok e hó 15-én Brassóban, fé
nyes nappal, az utczán agyonlőtte magát. A sze
rencsétlen ifjút anyagi viszonyok, gondtalanul 
összehaltnazott adósságok inditák e szörnyű te t t re , 
a melyet akkor hajtott végre, midőn egyik hitele
zője elől már nem tudot t menekülni. 

f {Halálozások.) Szivos Mihály, szoboszlói ref. 
lelkész, e hó 11-én, 60 éves korában elhunyt , 
halála által ugy családja, mint a ref. egyház, 
melynek egyik jeles készültsógü derék munkása 
volt, érzékeny veszteséget szenvedett. — Thaly Sán
dor, bajai kir. törvényszéki bíró, Gleichenbergből 
hazautaztában meghalt . — Nóvák György, c's. kir. 
nyűg. ő r m g y és derék magyar érzelmű honfi, e 
hó 20-án hal t el Budán. 

Megválasztott képviselők. 
(Július 19—26.) 

A lefolyt hét választási eredményeit a követ
kezőkben foglalhatjuk össze: Versecz városában 
meg választatott Szeniczey Ödön (jobboldali); 
Naszódvidék szfcntgyörgyi kerületében Muresán 
Joachim (nemzetiségi, a ki a baloldalhoz számít
t a t i k ) ; Szerdahelyszékben: b . Fi l lenbaum Ferencz 
és BÖmche8 Gyula (jobboldaliak); Brassóban: 
Wachter Fr igyes és Trauschenfels Emi l (jobb
oldaliak) : Csíkszereda városában Keresztes Is tván 
(baloldali); Háromszék kézdi-orbai kerületében a 
folytatott választásnál a baloldal óvást téve elvo
nult, mire Tisza Lajos minisztert kiálták ki kép
viselőnek; Bereczk városkában: gr . Kálnoky P á l 
választatott meg. 

Nem választottak m é g : Nagy - Becskerek, 
Nagy-Kőrös , Újvidék városok, továbbá a nagy
bányai kerület Szatmármegyében, a t iszanánai 
Hevesben, az ó-becsei Bácsban, a szentgróti és 
letenyei Zalában, — Erdélyben: Maros-Vásárhely 
(hol uj összeírást rendelt a belügyminisztérium)," 
Fogarasvidék (mely szintén két képviselőt kü ld ) , 
Beszterczevidék (2 k.) , Szászváros és szék'(2 k . ) , 
Szászsebes szék (2 k.) , Küküllőmegye (2 k.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— B Lajos. „Bertához." Ha a rimek jók volnának, 

üres rimpengetés volna, eszme nélkül. így még az sem. 
— Pest. B. S. A. „A'két rózsa" csinos gondolat; de 

kivitele gyönge. Finom és ügyes kéz adható . kis román-
czot csinálhatna belőle. 

— M. „Emlékezés." Ha emlékezése aránylag oly hosz-
szu lesz, mint e vers: szép dolog. De a vers, a maga hosszú 
mivoltában, semmit sem ér. 

— Istók. A küldött versek ifjonti kisérleteknek sem 
járják meg. Még csak egy biztató szót sem mondhatunk 
szerzőjüknek. 

— „Apámhoz." Öntől már egy pár csinos költeményt, 
közelebbről is egy Dal-t olvastunk. Ez azonban nem sike
rült. Hangja, menete zavart; a forma, melybe eszméit ön
tötte, nincs eltalálva. Nem a külformát értjük, mely elég jó; 
hanem azt, hogy szerelmi bánatát s rajongásait miért intézi 
apjához. A képhez nem illik a választott keret s az nincs 
összhangzásba hozva vele. Hiszszük, hogy kaphatunk öntől 
sikerültebbet is, kivált ha külső és belső egyszerűségre s 
összhangra törekszik. 

- IWiskoIcz. Igaz, hogy „dagálytalan egyszerű ma
gyarság" — s ez a kis versnek jó oldala. De elég-e egyma
gában a költészetre? Tisztelettel félretettük. 

— Kengyel. St. Zs. A figyelmeztetést köszönettel 
vettük. Hogy ama lap azt a finn dalt közölte, a mely a „V.. 
U."-ban már megjelent: nem a mi bajunk, hanem azé a lapé. 

Hónapi-és 
hetinap 

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

naptar 

* 8 Vasár 
29, Hétfő 

I 30 Kedd 
! 31 Szerda 

1 Csőt. 
I 2 Pént. 

3 Szóm. 

Július 
F 10 Incze pápa 
Mártha szűz 
Abdon 
Lojolai Ignácz 
Vasas sz. Péter 
Potiuncula 
[István feltaL 

F 9 Sámson 
Vilmos 
Juda 
Ignácz 
Gertrúd 
Gusztáv 

Görög-orosz 
naptar 

Izraeliták 
naptára 

Július, (ó) 
16 A 6 Marina 
17 Jáczint 
18 Sisoas 
19 Makrin 
20 Illés 
21 Simon Jnda 

R. 

Lidia.Heliod 22 Mária Magd. 

Tham 
22 
23 
24 
25 
26 
127 Szerénke 
28 S.Simh 

N a p 
hossza 

f. p. 
125 36 
126 33 
127 31 
128 28 
129 25 
130 23 
131 20 

kél 

ó. p. 
4 33 
4 S4 
4 35 
4 36 
4 38 
4 39 
4 40 

Hold változásai. % Újhold 4-én 11 óra 2 pereikor délután 

nyűg. 

H o l d 
hossza i kfl I nyűg. 

ó. p. f. 
48 
61 
72 
85 
97 

32 109 
31120 

ó. p . 
11 46 
regg. 
0 12 

0 45 
regg-
2 16 
3 12 

este 
6 58 
7 32 

SAKKJÁTÉK. 
661-ik sz. f. — P a p D e z s ő t ő l 

(Miskolczban.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 656-ik számú feladvány megfejtése. 
(Healey F.-tól Londonban.) 
VII. . Söt. 

1. Vfl—al . . . . K tetsz. szer. 
2. V v. H ad mattot. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Homon-
nán: Farkas Bertalan. — N".-Szalontán : Kovács Albert. — 
Jolsván: Lúdik Lajos. — Janywpuszt&n: Krupa József. — 
Budán: .Tarojassy Nándor és Magyar Antal. — A pesti 
sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1872-ik évi jul.—decz. folyamára, 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos 
eredeti.képpel illustrálva; a másik rend kiviili mellék 

letekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

A Vasárnapi TJjság és Politikai Újdonságok 
együtt: 

Félévre (július—deczember) 5 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: 

Félévre (július—deczember) 3 ft. 
Csupán a Politikai Újdonságok: 

Félévre (július—deczember) Z ft 50 kr. 
SV Egyes előfizetések Iegczélszerübben postai utal

vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

Kedvezmény! 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" elő

fizetői a kiadó intézkedése folytána jövő félévben is ugyan
azon kedvezményben részesülnek, mint folyó év 1-ső félévi 
folyamában, t. i. az „Uj Regélő" czimü vállalatot, mely 
félévenkint 12 füzetben (évenkint 24 füzet) jelenik meg s 
válogatott érdekes regényeket tartalmaz, félévre 3 ft. he
lyett : 2 ftért rendelhetik meg. 

k Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiadó-hivatal A (Pest, egyetem-nteza 4. sz.*-) 

T A R T A L O M . 
John Bright (arczkép). — Egy falusi preczeptor tör

ténete (folyt.). — A nagy-sárosi vár (képpel). — Kelet
indiai képek (három képpel). — Az önképzésről (vége). — 
Bordeaux és a Gascogne-part szomorú jövője! — Egység-
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle
tek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Megválasztott 
képviselők. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 
Felelői szerkesztő: Nagy Mikién.(L.magyar-nteza 21.sz. 
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HIRDETÉSEK. 
A maga nemében 

a legnagyobb és sok-
egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

FOGL E.-féle 
első cs. kir. udvari fehérnemű gyára Bécsben. 

O K M a r i a h i l f . (%P I J . Sjadt, Karntnerslrasse 27, 
/ 1 X T L c k e a e r H i m m e l p f o r t g a s s e , 
íi\3 Hauptstrasse. U\J \ !)Ztem Eizherzoff Kari," 

mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, 
s gyártmányainak'roppant mérvű előállítása által már annyira vitte,— hogy a nagy
bani kivitelt,'valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő 
kereskedő által elérhetöt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendkivülileg olcsó s leg-
^ ^ B jobb minőségű áruezikkeket nyújt, s biztosit t. ez. vevőinek. 

9 V ~ Levélbeli kívánatra a megrendelések vidékre gyorsan és pontosan esz
közöltetnek, s a nem testhez illő darabok visszavétetnek. 

Angol chiflon-ingek gallérral vagy a 
nélkül, szebbek mint a vászon ingek (le
vélbeli megrendeléseknél a nyak környü-
let mértéke megkívántatik), darabja 1 ft. 
80 kr., 2, 2.50, 3-3.50, a legcsinosabb s 
leggyak orlatiabbak. 

Rumburgi vászon férfi ingek (anyak-
mérték megkívántatik 2, 3. 4, 5, 6 ft. a. 
legjobbak. 

Gallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 
2,3—4 fr,. (a nyak-mérték megkívántatik). 

Férfi nyakravalók vagy Halon nyak-
kötök, darabja 75 kr., 1, 2, 8 ftig. 

Férfi lábravalók 1. ft., 1.50, rumburgi 
vászonból 2, 2.Í>0, 3ft., lovag-szabás, fran-
czia vagy magyar mintára. 

Merino-pamut egészségi ujjasok 
(Jacken) 2, 3, 4 ft, selyemből 6,7 ft., köd-
mönös vagy szövött lábra valók 2, 3 — 4 ft. 
(véd a köszvény ellen.) 

Nöl vászon-ingek, simák, 1 ft. 50 kr., 
2 ft., finom hurokvarrással 2 ft. 50 kr., 
valamint svájezi forma, egészen uj min
tára hímzésekkel 3 ft., 3.50, 4, 5 ft., ugy-
ezinte legfinomabb rumburgi vászon ésba-
tisz-ingek hímzéssel s csipkével 6, 8,10 ft. 

Nöi éji vagy téli vászon-initek hosszú 
ujjal 3 ft. 50 kr., hímzéssel 6—7 ft. 

Kői lábravalók, vászon, perkál vagy 
barchetból 2 ft., 2.50, 8 ft. hímzéssel. 

Női pongyola vagy éji corsettek, 
2 lt., 2.50, franczia batisztból, hímzéssel 
8 ft. 3.50, 4 ft., (a nyak környület-mér-
téka kívántatik). 

I 

Női altíó-szoknyák perkálból, vagy 
finom barchetból 3 —4 ft., hímzett betétek 
vagy legdivatosb körítéssel 6—8 ftig. 

-Női harisnyák vagy 4érfi kapezák, 
tuczatja 5, 6, 8, 10—14 ftig a legfinomab
bak. 

Nöi fűzök, fűzőre (a derék környület-
mértéke megkívántatik) ;), 4, 5 ft. 

1 tuczat ruinbnrgi vászon-zsebkendő 
1.50, 2 ft., nagyobb és finomabbak 2ft. 50 
kr., 3.50, 4, 5, 8—10 ft. 

1 tuczat czérna batlszt-kendö 5, 7, 
9 — 12 ftig a legfinomabbak. 

Asztal- vagy törülköző-kendők, tu
czatja 5, 6, 7—9 ft. damasz. 

1 asztalteriték vászonból 6 sze
mélyre (egy teríték ahhoz illő kendők
kel) 5, 6, 8-10 ft., 12 személyre még 
egyszer annyi. 

30 röf színes ágynemű, darabja 7, 8, 
9 ,10-12 ft. 

30 röf fehérített kézi fonal vászon, s 
dupla czérnából fehéritetlen 7 ft- 50 kr., 
9.50, 10, 13-15 ftig. 

1 db. 30 rőfös 4/« széles riiinbiirgi vá
szon 12, 13, 15—18 ft. 

40—42 rőf kitűnő takács-vászon (finom 
ágyneműre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 
22—24 ft. 

48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 
30 — 35 ft. kitünőleg szép. 

50 — 54 rőf hasonlithatlan jóminőségü 
rnmbnrgi vászon (kézifonatés V< széles 
30, 35, 40, 50-60 ft. 

(bármely nyelven irva) a pénzbeküldése vagy 
postai utánvét mellett jótállással mindenhova s a 

legpontosabban eszközöltetnek. 
A megrendelési levelek ekép czimzendők: 

E. FOGL, Wien, k. k. Hoflieferant, 
( J l a r i a h i l f e r s t r a s s e Xr . 2 5 : ) 

0£3£* 50 ftig terjedő bevásárlásnál, 6 db. batisz-kendő és 1 hím
zett női-garnítura r á a d á s u l i n g y é r t a d a t i k . 1282 (10—12) 

Levélbeli megrendelések 

Előfizetési fölhívás 

Benő pusztáján a soha ki nem száradó Benevizén egy két 
kerekre örlö 

PITLE-MA10M 
kényelmes nagy l a k h á z z a l , melléképülettel és kertte l 

. eladó vagy bérbe kiadó. 
H T Értekezni lehet Bölcskevy Károly

ijai Gyöngyösön. ISÍS(S-«) 

i 

A nehézkóros-görcsöket 
( F a l l s n c h t ) 

levelezés utján meggyógyítja: d r . O. K i l l i s c h különleges orvos, most: 
Berlinben, Louisenstrasse Xr. 45, eddig száznál több, tökéletesen meg
gyógyí t ta tot t . 1320(4-6) 

UJ REGEM) 
a legújabb és legkitűnőbb 

regények tára czimü szépirodalmi folyóirat ö 
1872. második félévi folyamára. 

K i a d ó i s z ó . 
Az „Uj Regélé" czimü regénytár megjelenik havonként kétszer (minden hó 

15. és 30-án), hat ívnyi vastag füzetekben, díszes kiállítással, színes borítékkal. Min-
den regény kfitetenkint külön czimiappal birand, hogy azokat kAtetek szerint 
be lehessen köttetni. 

Előfizetési árak postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva: 
Negyedévre (július—szeptember) 1 ft. 5 0 kr. 
Félévre (július —deczember) 3 „ — „ 
Egészévre (január—deczember) 6 „ — „ ! 

Í W Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példány-
nyal kedveskedünk. 

A pénzes levelek bérmentes beküldése kéretik. Az előfizetés postai ntalvany-
nyal is eszközölhető. 

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," ngymint a „Gyors-Posta" egész-' 
és féléves t. előfizetői az „Uj Regélöt" évenkint (6 ft. helyett) 4 ftért, félévenként (3 ft. i 
helyett) Z ftért kapják. ^ ^ . ^ ^ fcfc^.^fc 

(5— 8) (Pert, egyetem utcza 4-ik szám ) 

C/3 
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A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve
sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHIVJ: O. O- Pesten, 
Józseftér 15. szám, 

a hol a távirdák is megtekinthetők. 1291 (10 —34) 

Barsmogyében fekvő L é v a mezővárosában, mely az esztergom-
selmecz-beszterczebányai posta-uton fekszik, s az építendő garamvölgyi 
vaspályának állomáshelye lesz; tovább i egyike a felvidék legjelenté
kenyebb gabona-piaczainak s évenkénti 4 országos vásárral bír, 

M „oroszlán"-h<« ̂ ^ nagy vendéglő 
1 n a g y t e r e m m e l , 10 v e n d é g - s z o b á v a l , k á v é h á z , s egyéb megkí
vántató helyiségek, úgyszintén mintegy 50 l ó r a v a l ó i s t á l l ó v a l 
ellátva, 1873. január 1-től három, esetleg hat évre ajánlat (Offert) u t 
j á n haszonbérbe adatik. 

Az ebbeli zárt ajánlatok legalább 200 ft. bánatpénz mellett , leg
később folyó év s z e p t e m b e r 15-ig az alulirt főbérnökség lévai központi 
irodájába intézendők, mely határnapon ez ajánlatok felbontatni fognak. 

Kelt Léván , ju l . 20-án 1872. 

1325 (i_6) A lévai arad. főbérnökség. 
• • 



Lepdicsóbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált 
Dr . Bér ingn ie r L. 

KORONA-SZESZE 
BORCHARDT 

orvos tudor 

ILLATOS NÜVÉXY-SZAPPANA, 
(VÍIKV a kölni víz quintessent iaja) , , ., ., 

, 7 . 4 , . 4 « - % -•- , a bőrszín szépítésére és épségben tartására, megpróbálva min-
uvegcse ára 1 forint 2 5 krajczár. d e n a f f é , e b ö r s z e n n y ^ ^ ^ á n l h a t < 5 továbbá mindennemű fürdő

nél sikeres eredménynyel; ZZ bepecsételt csomagokban, ára 
42 ujkr. ~ 

Legkiválóbb minőségben — nemcsak mint igen kellemes 
szagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz
tésére és az idegek erősítésére szolgáló dicső gyógyszeres se
gélyszer. 

Dr. Suin de Boutemard 
ILLATOS FOGPASZTÁJA 

% és '/i csomagokban, ára 7 0 és 3 5 ujkr. A legol
csóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztitószer a 
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta, 
egyidejűleg az egész szájüregnek igen jótékony fri-

seséget kölcsönöz. 

Dr. Bér ingnier L. 

NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE 
(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,) 

ára 5 ft. 
Mint a czélnak teljesen megfelelő és átalában ártalmatlan 

szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek 
bármely.tetsző árnyalatban! tartós festésére. 

Dr. H A R T U N G 

CHINABÉJ OLAJA, 
a haj fenntartására és szépitésére, (be 
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára 

8 5 ujkr. 

Dr. LIVDES tanár 
NÖVÉNYI RÜDAS-HAJKENÖCSE, 
előmozdítja a haj fényét és. ruganyosságát s egyszersmind a 
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ~ eredeti darabok

ban, ára 5 0 ujkrajczár. ZZ 

BALZSAMOS OLAJBOGYO-SZAPPANA, 
mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még a leggyön
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak 

ajánlható; ZZ eredeti csomagokban, ára 3 5 ujkr .~ 

Dr. Béringuier L. 

NÖVÉNYGYÖK-BAJOLAJA, 
hosszabb használatra elégséges üvegekben, ára 1 ft., 
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállítva a haj .és 
szakáll fenntartására, erősítésére és szépitésére, s az oly kelle

metlen fejkorpa és börmoh-képzödés eltávolítására. 

Dr. K O C H 

NÖVENY-CZUKORKÁI, 
Dr. I I A R T U X G 

NÖVÉNYHAJKENŐCSE, 
a hajnövés ujraébresztésére és élesztésére, (bepecsételt, bélyeg 

zett üvegtégelyekben,) ára 8 5 ujkr. 
y y A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek, 

a valódi minöségérti jótállás biztosítása mellett, következő városokra nézve egyedül s kizárólag kaphatók: 

(eredeti doboszokban,) ára 7 0 és 3 5 ujkr. 
Ezen, a legkiválóbban alkalmas fű- és nö- W K ™ - . 

vénynedvekböl állapcdottságra hozott növény- \ £ J Ü * 
czukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak, 
elnyákosodások stb. eseteiben csillapítótag hatnak. 

D V C T I i V Török József Jezovitz M. Scholz J. KissK. Sztupa G. 

BUDÁN: 
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-

király-utcza 7. sz.; királyhoz"; a „kígyóhoz"; natéren. 

Udvari gyógy 
szertár; 

• Ráth P. 
gyszerész, Tabán. 0-DTTf|ÁM BakatsA. ProchaszkaJ. 

U U V X l b a w gyszertár; kereskedése; 

valamint a kővetkező magyarországi t. ez. czégekné l , és a hozzá kapcso l t részekben : 
A.-Knbln: Tyroler és Sch'e-

singer. 
A lmás : Koby Beck. 
Altsohl: Lange Károly. 
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer 

gysz., Éliás Ármin és Jul. de 
Schwellengreber. 

Baan: Ochs Samu. 
Baja: Elenancz és Babocs. 
Bárt fa: Waniek és társa. 
B.-Gyarmat: Havas Gyula gysz. 
Besztereze: Kelp Fr., Dietrich 

és Fleischer. 
Besztereze-Bánya: F. Göllner. 
Bonybád: Straicher B. 
Breznóbánya: Göllner és fia. 
Böszörmény: Lányi M. 
Baz in : Nagl L. 
Brassó: Stenner F . Jekelius 

F. gysz. és Fabik Ed. gysz. 
Csáktornya: Kárász A. 
C • ongrád: Bányai Antal. 
Cfákvár: Lukács Gyula gysz. 
Debreezen: Czanak József, 

Rothschneck Em. gysz., Ge
rébi és Hannig. 

D é v a : Bosnyák A. 
D.-Foldvar: Nádhera P. 
De é s : Krémer 8. 
D B o t s á n : Brayer Ad. 
Érsekújvár : Latzko F. és fia. 
Eperjes: Fap J. S. és Holenia 

Gyula. 
Eszek: Czurda Rudolf gyógysz. 
E g e r : Pillér J. 
E s z t e r g o m : Rudolf M. F. 
Facsev: Hirechl D. 
Fehértemplom (Bánát): Sie-

gel J. H. 
Fogaras: Megay G. A. gysz. 
Gyöngyös: Mersits János gysz. 

| Georgenberg: Hensch Ed. 
i Gölniez : Fischer C. E. 

G \ » r : Néme'hy Pál. 
j 6 y - S í t . - Miklós: FröhlichE., 

Oláh és Hain. 
j G y n l a : Oerley Ittt. *ysz. és 

Winkler F. E. 
I H o g y esz: Ranax W. és fiai. 

H.-M.-Vásárhely: Braun J. 
Hommona: Feuermann S. 
Heves : Blau J. 
Ig ló : Tirscher G. gysz. és 

Hajts János. 
Ipolyság : Winrer Alex. 
Jolsva : Maleter A. gyógysz. 
Kalocsa : Behr Lipót B. és Brú

der és Horváth Károly gysz. 
Kaposvár: Kphn Jak. 
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

féld K.. Munster Gyula és 
Megay G. A. gysz. 

Késmark : Genersich A. gysz. 
és Faikiss J, gysz.-

Kecskemét: Milhofier J.gysz. 
Komárom: Belloni A. 
Kisújszá l lás : Nagy S. 
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és 

Engel J. gysz. 
Kőrmőcz : Ritter J. özvegye. 
Kun-Szt .-Miklós: Csappó G. 
K ő s z e g : Bründl J. gysz. 
Kézdivásárhely : Fejér L. 
Lippa : Csordán A. 
liOsoncz : Plichta L. gysz. 
Lőcsén: Zeller István gysz. 
Lnbló : Glatz J. 
Lúgos-: Schieszler A. fiai 
Léva: Boleman E. gyógysz. 
Makó : Nagy Adolf gyógysz. 
M a g y a r - Ó v a r : Czeh S. 
Marczal i : Isztl Nándor. 
Marosvasárhely: Fogarassy J. 
Mező-Kövesd : Klein József és 

társ. 
M i s k o l c i : Medveczky F. gysz. 

Forty és Tömlő és Pasteiner F. 
Mnnkacs : Haupt J. L. és Ho • 

rowitz S. 
M a l a e z k a : Röhrich J. gysz. 
Mohács: Deutsch Ant. 
N a g y - B á n y a : Haracsek J. 
Nagy-Abony: Lukács A. gysz. 
Nagy-Ka roly: Schöberl C. 
V - H a l m a g y : Neubauer J. 
Nagy-Mihaly: Brenning F. és 

Albrecht Ede. 
Nyírbátor: Legányi E. 

Xagy - Varad : Huzella M. 
Janky Â  és Perlits Lajos. 

Nagy-Kanizsa: Rosenfeld A., 
Schwarz Ad. és Rosenberg F. 

Nagykik inda: Manojlowitz P. 
Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és 

Lurz J. 
Nyíregyháza: B. Reich és Pav-

lovitz Imre. 
N a g y - B é c s k e r e k : P. Arseno-

vits és Böhm Isr. 
N a g y - R ó c z e : Nandrássy M. 
N a g y s z o m b a t : Heuffel C. F. 
Nyttra: dr. Láng E. gysz. 
Nagy-Kal ló : Mandl S 
N a g y - E n y e d : Horváth F. 
Olaszy (Wallendorf): Roth R. 
Oravicza: Schnabél Gy. 
Orosháza: Benedik József. 
Ó-Orsová: Böhme K. könyvk. 
P a k s : Flórián J. 
Pancsova: Huber J. 
P á p a : Bermüller J. 
P é c s : Zách K , Zsolnay W. és 

E., Lechner testvérek és Ko
vács M. gysz. 

Pétervárad: Junginger L. C. 
Pozsony :Grossmann A. F., Fi

scher János, Kiss Clarus ir
galmas rendi gysz., Heinrici F. 
gysz. és Kesztler Gy. 

Putnok: Fekete F. gysz. 
R e p s : Szentpéteri János. 
Rimaszombat: KratschmarK. 

és Imre István. 
Rózsahegy: Jureczky gysz. 
Rozsnyó: Feymann Antal. 
Rom.-Lugos: Popovits J. 
Sasain: Müke A. gysz. 
Segesvár : Miszelbacherés fiai. 
S e l m e c z : Dimák J. C. 
Szombathe ly : Tempel F. 

és Pillich F. gysz. 
Székesfehérvár : Deutsch R., 

Légmán A. Braun J. gysz. 
és Dieballa György gysz. 

Szamosujvár: Placsintár G. 
és fiai gysz. 

S z . - E g e r s z e g : Izsó F gysz. 

Szarvas : Réthy V. 
Sza thmar: Weisz J. 
S z a b a d k a : Farkas J. és Si-

mony J. 1235 ( 5 - 1 2 ) 
Szeged : Kovács Alb. gysz. és 

Burger és Dörner. 
Sz . -Udvarhely : Kauntz J. Á. 
Szentes: Várady Lajos gysz. 
Szereda: Gozsy A. 
Szép.-Váralja: Steller Nándor. 
Sz . -Keresztúr: Binder M. 
S z á s z - R é g e n : Kinn Ján. G. 

és Wachner T. 
S ik lós : Holmik F. gy 
Szigeth : Tyrnaner G. és Beér 

és társa. 
Szin. -Váralja: Weisz M. 
S z . - S o m l y ó : Ruszka Ign. 
S z o b o s z l ó : Túry J. 
Sopron : Eder. F. gysz. Pach-

hofer L., Mezey A. gysz. és 
Reckert D. gysz. 

Szolnok :HoránszkyIstv. gysz. 
8 . Szt . -GySrgy: Sigmond és 

Bogdán. 
Temesvár: Quiriny A. gysz. 

PecherJ. E. gysz., Jahner K. 
gysz. és Kuttn M. 

T.-Sz.-Márton: Soltész L. 
Thorda: Rigó J. Friedr. 
Trencsén : Kutka Izid. 
T o p o l y a : Sárkány L. gysz. 
Unghvár: Liszkay J. 
Uj-Becse: Weliacha jun. 
Újv idék: Brammer M., Stefa-

novicz L. és Ratkovits Istv. 
V á g u j h e l y : Löwínger S. 
V e r s e c z : Fuchs J. és Moldvá-

riyi Sándor gysz. 
Várasd : Halter A. gysz. 
Veszprém : Guthard fiai. 
Vukovár: Kraicsovics A gysz. 
Zenta; Waits testv. 
Zomboly: Schnur Fer. Józs. 
Zombor: Popits J. és Falcione 

Gyula. 
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz. 

és Hegedfis Gyula. 
Zimony: Joannovicz A. D. 

Cs. és kir. szabadal-
^ mázott, a maga nemé

ben . egyetlen hatású 
patkány- és' egér-

irtoszer. Egy bádog doboz ára 1 ft. 6 
doboz 5 ft. o. é. ' 

Cs. és kir. szab. gyökere
sen hatópoloska- i rtószer 
bútorok számára. Egy üveg 
ára 4 0 kr. 6 üveg 8 ft. o. é. 

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

Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-bogár 
(Heimchen) irtó-por. 
1 csomag ára 3 0 kr. 
6 csomag ára 1 ft. 5 0 kr! 

Valódi persa rovar por, 
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Egy nagy 
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára 
2 0 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. 

A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. 

B V " Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára díj- és bérmentesen megküldetnek. 

SMF* Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete által a nevezett férgektőli 
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik. 1292 (11—24) 

8V"~ Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir. 
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 

R E I S S B . , 
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a 

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

Legújabb könyvek, t 
melyek 

Hekenast Gusztávnál Pesten megjelentek 
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

kaphatók: 

A pusztai berezegné* 
Regény. 

irta M a r l i t t E. 
forditá 

Benirzky Irma. 
2 kötet. (Nyolczadrét, 575 1.) fűzve 2 ft. 

Tavaszi levelek. 
Beszély. 

irta Tóvölgyi Titusz. 
Második kiadás . 

(Nyolczadrét, 216) fűzve 1 forint. 

Gr. Széchenyi István 
fennmaradt 

saját kézirataiból. 
I . Hunnia. II . A buda-pesti lánczhid tör
ténete. — A közlekedési bizottmány ala

kulása. 
(Nyolczadrét, 246 és 264 lap) fűzve 3 forint. 

Regierung 
und 

Opposition. 
Ein Beitrag zur Charakteristik der ungari-

schen Reichstags-Majoritat. 
(Oktáv, 82 Seiten) geheftet 8 0 Kreuzer. 

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utez* 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt; — Fél évre 5 frt. 
&k\V Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "mQ 

§jp- Hirdetési dijak, a. Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás után 30 krajczár. 

Az osztrák-magyar északsarki expediczió. 
A sarkvidékek titkai kezdenek mind 

jobban-jobban feltárulni a tudományos világ 
szemei előtt; a fátyol, mely azokat borította, 
több helyen föllebbent már és a sürü ho
mály, mely e titokszerü tájak felett bo
rong, lassanként kezd földerülni. A mai 
fölvilágosodott, müveit kor embere tiszta 

öntudattal törekszik egy-egy nagy czél felé, 
s habár azok elérhetésére az eszközöket néha 
roszul választja is meg, vagy ha jól válasz
totta is, de azok cserben hagyják öt, s habár 
néha kalandosoknak látszó tervek merülnek 
is föl, azért ama férfiaknak, a kik tudomá
nyos czélok elérhetése végett a magas észak 

ismeretlen jégvidékeire merészkednek utazni, 
bátorsága, erélye és kitartása teljes mérték
ben megérdemli bámulatunkat. A buzgalom 
nem hül ki; a mi az egyik évben nem sike
rülhetett, azt a következő évben ismét meg
kísérlik, s a hol fontos eredményeket vivtak 
ki, ezeket fáradhatatlanul tovább kutatják. 

Payer Gyula. 
Az északsarki expediczió vezetői. 

Weyprecht Károly. 




