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Tőrök őrszemek . 

Nem csupán Konstantinápoly, Várna, Sumla házsorai, ha
nem — ugy akarván a hadi szerencse — most már a Dunán 
innen, az oláhok fővárosa, Bukarest fulaí között is állomást fog
laltak a török sereg őrszemei. Sokáig tartand-e ott mulatásuk, 
vagy pedig ismét uj helyekre szólitandja a parancsszó? a közel 
jövő fogja megmutatni. 

Szemtanuk ál
lítása szerint a török 
katonák egyik je l 
lemvonása bizonyos 
kényelmes feszte
lenség , melly az 
európai seregekhez 
szokott szemnek 
rendesen feltűnik. 
Ezt tanusitja a két 
alak is, mellyet mai 
rajzunk mutat. Leg
inkább feltűnik e 
keleties kényelem 
az Őrszemeknél, kik
nél — minden har-
czias kinézésök mel
lett is — hiában 
keresnénk betanult 
szabályokat. 

Egész otthoni 
kényelemmel álla
nak őrt hosszú bar
na köpenyeikben, a 
vörös fezzel fejőkön, 
őrházaikra támasz
kodva , rendesen 
párjával, beszélge
téssel töltve óráikat. 
Rosz időben, s ha 
nagy a sár — a mi 
Konst antinápolyban 
a gyakori kellemet
lenségek közé tarto
zik — bizonyos fa-
pallózat van őrhá
zaik előtt, hogy szá
razon - állhassanak 
mig órájok letelik. 

E fesztelen viselet egyébiránt, az európai befolyás terjed-
tével, napról napra jobban enyészik itt is, ámbár elismert dolog, 
hogy ujabb időkben az európai hadseregek az egész hadgya
korlat egyszerűsítése mellett épen a fesztelenségben, korábbi 
időkhöz képest, igen nagy előmeneteleket tettek. Azonban 

az ottomán sereg
nél sokszor tulságig 
ment a kényelem. 
Nem rég mult ideje, 
hogy — ha nem is 
a fővárosban, de an-
nálinkább a* vidéki 
őrállomásokon a leg
fontosabb pontokon 
gyakran lehete látni 
török katonát, ki ha
risnyát kötött vagy 
más illy házi foglal
kozással iparkodott 
kitölteni kiszabott 
idejét.^Sőt van egy 
rajz, melly csak 
mintegy 3 évvel ez
előtt készülve, egy 
szyriai erősségben 
ugy tüntet fel egy 
török őrkatonát, a 
mint egy guzsalyon 
ülve, egész kedélye
sen pörgeti a? orsót, 
fegyvere pedig dur
va vászontokba bur
kolva a mellette le
vő falhoz van ^tá
masztva. 

De, mint mon-
dók,most e részben is 
napról-napra szem
betűnőbb haladás 
vehető észre, mi ter
mészetes gyümölcse 
a műveltebb nemze
tekkel! érintkezés
nek. 



A vakokról . 
D I E N E S L A J O S T Ó L . 

(Folytatás.) 

A mult számban ezen értekejtés folytán két fontos kérdést 
érintettem. Az egyik ez : 

Milly hasion háramlik czélszerü vaknővelésbói mind az ál
lamra, mind az Meló szülékre, mind magokra a vakokra? Ezen 
kérdés fölött sokkal könnyebb lenne terjedelmesen vitatkozni, 
mint röviden megfelelni reá. Ámde a „Vasárnapi Újság" igy 
kivánja, tehát minél rövidebben, vessünk egy kissé számot, 
mert a szám nem csalhat, ha igazán kezelik. A vaknövelés 
ügyében fáradozó férfiak mind azon véleményben vannak, hogy 
Európában (mindenütt kerekszámot alkalmazok könnyebb át
tekintés okáért) 1 millió lakos között van 800 vak. Tegyük fel, 
hogy Magyarország összes lakossága 14 millió , a vakok száma 
lesz 11,200. Tizenöt milliónál épen 12 ezer lenne a vakok 
száma. Ezek között a született- vagy csecsemő vakok száma 
aránylag legkisebb, s felfelé az életkorral mindinkább növek
szik. Egy német tudós dr. Lacbmann, számszerint kimutatja 
néhány év előtt irt könyvében a vakok számát, mindenféle kor
ban. Például Poroszországban, az akkori összeirás szerint volt 
15,413,932 lélek, ezek között 14,031 vak következő arányban : 

Vakon született, és zsenge korában megvakult kisded 
hét éven alul 715, hét éven fölül 14 évesig 957, tizennégy 
éven fölül húszig 1046, husz éven fölül 45 évesig 3996, negy
venötön fölül 60-ig 3268, hatvanon fölül 4047. 

Ezen számokból első tekintetre kitűnik a) hogy a szüle
tett vakok száma aránylag nagyon csekély, b) bogy a vakok
nak szinte % , 60 évet túlhaladó öregekből áll, c) hogy azok 
száma sokkal nagyobb, kik már az oskolás gyermekkort 
túlhaladták. Ennélfogva igen bölcsen s helyesen osztotta fel dr. 
Lacbmann a vakokat : oskolásokra és munkásokra, számítván az 
ujabbakat 8 évtől húszig az oskolások közé, kik kiváltképen 
oskolai tanulmányokkal foglalkoznának, a 21 éveseket pedig 
40 évesig munkásoknak azért nevezi, mert ezekre nézve czélsze-
rübbnek tartja, hogy főképen kézi munkákkal foglalkozzanak 
az oskolai tanulmányok helyett. Hát a harmadik, a legnagyobb 
számú felekezet, a 40 évesek és azon fölüliek egész a késő vén-
ségig, miféle ? Mi volna egyéb, — ha fiatalabb korában semmit 
sem tanult —mint ügyefogyott gyámoltalan koldus, ki egyébre 
nem képes, mint az ÍBtennevében vett alamizsnát tarisznyájába 
tenni, a melyből nemcsak ö maga táplálkozik, hanem táplálja 
vezetőjét is, ki közönségesen ép kézlábu siheder szokott lenni. 
És ime itt az ideje, hogy különösen a fölött váltsunk szót : 
minő haszon háramlik az államra czélszerii vaknövelésből? Hogy 
minden czélszerii nevelés által, — részesült legyen abban ép 
vagy nyomorék tagja a társaságnak, — terjed, gyarapodik a 
józan ész és műveltség birodalma, az tagadhatatlan, valamint, 
azt sem lehet tagadni, hogy minél több akár egyes helységek
ben akár nagy ábamokban a közértelmiség, annál erősebb annál 
virágzóbb az; egyedül az okos ész lévén azon ezermester, melly 
lábak nélkül is messzire halad, s nebéz akadályokon keresztül 
gázol, melly kezek nélkül is nagy dolgokat képes alkotni, nehéz 
akadályokat elháritni : tehát mindenesetre haszon, szellemi ha
szon a társulatra nézve, ha az értelmiség terjed; történjek bár 
legszánandóbb nyomorékai között és legszükölködöbb szegé
nyei által. Anyagi közhaszon pedig sokkal több van össze
köttetésben a vaknöveléssel semhogy egy futólagos pilla
nattal észre vennők. Nemde igaz az, hogy minél több a dolgozó 
kéz, és kevesebb az ingyen evő száj akár egyes családokban, 
akár községben vagy államokban, annál biztosabb azok vagyon-
beb jóléte, és megfordítva, a hol sok az ingyen evő és kevés a 
munkás kéz, ott sokkal több teher esik egy egy dolgozóra, követ-
kezéskép nehezebb, súlyosabb terhet kell viselnie épen a szorgal
mas ipar emberének. Térjünk csak kissé vissza fónebbi száma
inkhoz. — Azt már tudjuk, hogy 15 millió lakosra körülbelöl 
12 ezer vak esik. Tegyük fel bogy ezeknek két harmada meg
élhet tulajdon vagyonából, vagy rokoni gyámobtásból, s csak 
egy harmad része szorál koldusbotra, még is jut az országra 

4000 vak koldus, a kik alamizsnából élnek, és hogy ezen ala
mizsnát kiimadkozhassák az ajtóküszöbeken, vezetőre van szük
ségük, ki hasonlóképen a vak koldus alamizsnájából él; kell tehát 
minden vakkoldus fejére két embertartást számítván, 4000 vak 
koldus helyett 8000 embert táplálni mások fáradságából. És itt 
nem tekintem én a 4000 vakvezető kitartását olly tetemes 
kárnak az államra nézve, mint az általok mulasztott munkát; 
mert arról minden embert meggyőzhet a mindennapi tapasz
talás, hogy a vak koldus vezetője többnyire ép egészséges ta
gokkal bir, melly ékkel sok hasznos munkát lehetne évenként 
végrehajtani, dolgos kezekben úgyis eléggé szűkölködő hazánk
ban. Lehet hogy valamellyik olvasó ezt az ellenvetést teszi itt: 
Igen, de a vak koldusokat többnyire gyermekek szokták vezetni 
a kiknek úgysem lehetne jobb hasznát venni. És ezen ellenve
tésre én kétszeres fájdalommal mondom ki az „ugy van"t; mert 
szomorú tapasztalás, de, fájdalom, nagyon is igaz, hogy a kol
dulás, kiváltképen gyermekeket és főképen serdülő ifjakat s 
leányokat, gyakran tévútra, nem ritkán valóságos vétkes kihá
gásokra vezet, s ba valamelly koldus gyermek, a vakvezető fő
képen kivan ennek téve. Avagy nem kisérgeti-e folytonosan a ked
vező alkalom, hogy világtalan gazdáját megcsalja. Más részről az 
a veszély fenyegeti, hogy miután annyira felnőtt, miszerint nem 
illik többé koldusvezetőnek, vagy gazdája akár engedetlenség 
akár rajtavesztett csalások miatt elbocsátja, hozzá szokván több 
évek során a henye, dologtalan ingyenélösküdéshez, részint mert 
irtózik a dologtól, részint mert gyakorlat hiányában nem ért 
hozzá, beáll a naplopók seregébe és hajlandóbb bármiféle ala
csony tettek eszközévé aljasulni, csakhogy dolgoznia, izzadnia 
ne kebessék a mindennapi kenyérért; de ha akarna is egyik má
sik dolgozni, ki bíz valamirevaló foglalatosságot ollyan legényre 
a ki gyermekkorától fogva koldus bottal markában, koldus ta
risznyával a nyakában egyebet nem tanult, mint Istentől vett 
természetes szavát minél keservesebb siránkozó nyöszörgéssé 
elváltoztatni. Hogy ez igy van ugy vélem senki sem fogja két
ségbe vonni, s a ki ezt meg nem czáfolhatja, szükségkép azt is meg 
kell engednie, hogy minél inkább csökken illyen szerencsétlen 
egészséges dologkerülök száma czélszerii vaknövelés által: annál 
nagyobb anyagi és erkölcsi haszon háramlik abból az áUamra. 

Azon haszonról, melyben czélszerü nevelés a rákot magát 
részesiti, óhajtanék legünnepeltebb szónokaink nyelvén beszélni, 
bogy minden olvasóban felbuzditsam azon nemes vágyat, mi
szerint egy világtalan felebarátunk se kénytelenitessék a nevelés 
malasztját nélkülözni; de mivel ezen jámbor óhajtás teljesülése 
csekély tehetségemen megtörik, cselekszem a mi tőlem telik, s 
reád bizon t. olvasó a következtetést. Három vakot vezetek elö, 
mind a három csecsemő korában vesztette szeme világát. 

Péter szegény munkások gyermeke, abyjajószivü, de nagyon 
kesergő, sajnálkozó természetű volt. Kisdede megvakulása fölött 
csaknem kétségbe esett, s miután a változhatlan balsorssal né-
mikép kibékült, semmire sem fordított nagyobb gondot, mint 
szegény világtalan gyermekére. Eledeléből a legjobb falatokat 
neki adta, s nagyobb korában is többnyire maga etette. Otthon 
a szobában párnát tett alája,megparancsolá bogy, ne mozduljon 
arról, mert elesik vagy megüti magát valamibe. Ha mezőre ment, 
4—5 éves korában is karján vagy hátán czepelte, mert ugy 
mond, hogy kívánhatná az Isten-adta szerencsétlentől, hogy 
maga lábán járjon? ott ismét leültette apja subájára, s bogy 
meg ne unja magát, enni valót adott a kezébe. Idővel megtaní
totta imádkozni, a templomba is elvezette, hol a vak gyermek 
csakhamar eltanult több kegyes éneket, mert a vak mindenre 
figyel, kíváncsi, többnyire könnyen tanul, s amit megtanult, jól 
megtartja emlékezetében, de másféle dalokat is megtanult gya
kori hallás után, s nem egy pogácsát kapott értök a falubeliektől 
vasárnap délutánkint, ha valaki ollyan helyre vezette, ahol cso
portosan heverésztek. 10 éves korában elvesztette a szegény fiu 
apját, az anyának nem volt mit tennie, koldus tarisznyát akasz
tott a vak gyermek nyakába, koldusbotot adott egyik ép tescére 
kezébe, hogy jó emberek ajtaja előtt kéregetnék a mindennapi 
kenyeret, mellyet ő nem képes mindnyájoknak megszerezni — 
Es a két gyermek ugy bele tanult a kéregetés mesterségébe, 
hogy mire felserdülnének, már kirándulásokat is tettek vásárokra, 



búcsúkra, szentkutakhoz s a vidék minden helységeibe, kiáltoz
ván keservesnél keservesebb énekeket utcza hosszant. Mivel pe
dig Péter egész testében gyenge, erőtlen, hervatag volt, hasonló 
egy örökös árnyékban tespedő növényhez, s nem birta volna 
meg a gyalog utazást, szerzett a vezető testvér egy taligát, a 
mellyben elhelyezkedett a vak koldus, hátra eresztett kalapjával, 
olly könyörületességre gerj észté a bevándorlott falvak lakosait, 
hogy a taliga derekában zsákra rakták az istenáldását, a kö
nyörületesség szelte szép karéj kenyereket, a mivel aztán esten-
kint majd egyik majd másik kurtakorcsmába beállítottak, s elad
ták a csapiárosnak — talán készpénzért ? oh nem. Alamizsnake
nyérért nem szoktak ollyan csaplárosok, kik még ezzel is nye
részkednek, pénzt adni, köszönje meg a koldus, ha egy ital pálinkát 
kap egy tarisznya össze koldult kenyérszeletekért, a melly ital 
annál bővebb szokott lenni, minél nagyobb tarisznyával méri 
a koldus az alamizsnakenyeret, meUyórt becsületes foldmivesek 
tenyerét törte az ekeszarva, s mellynek legnagyobb részét serté
sei elé szokott hinteni a vállalkozó csárdás, holott sok szorgalmas 
szűkölködő csillapíthatta volna azzal éhségét. — Es a vak koldus, 
ki édes anyjának túlhajtott szerencsétlen dajkálkodása miatt 
olly ügyetlen volt, hogy börkeztyükhöz hasonló ügyetlen kezével 
az alamizsnául kapott krajczárt sem tudta megfogni és zsebre 
tenni, sem ruháját magára aggatni, csakhamar eltanulta vezető 
öccsétől az ivást, a ki annál biztosabban bánt el a koldusjövede
lemmel, minél nagyobb mámorba ringatta világtalan bátyját a 
pálinka butító szesze, s olly haladást tőn a korhely életben, hogy 
már nem eléglé meg azt a mit világtalan testvérétől csalt, hanem 
kedvező alkalommal a lopást is gyakorlatba vette, minek 
az lön szomorú következménye : hogy az ép vezető testvér
ből vált tolvaj börtönbe, a gyámoltalan vak koldus kór
házba került, hol ugyanazon ülőhelyében gépszerüleg lemorzsolta 
a kirendelt imádságokat, felemészté kiszabott eledelét, mint 
egy csenevésző plánta, és a többi koldusok ház-i bohócza volt. 
Például, ha valamellyik felpálinkázott *) koldus társa, ingerke-
dósből megczibálta vagy megtaszította, ö az önvédelmi ösztön
nél fogva egyet kanyarított maga körül, s arra ütött, a kit leg
közelebb ért, és ha ez történetből nem az volt a ki háborgatá, 
kamatostól visszaadta a nem kért kölcsönt, a miért szegény 
Pétert ki is nevették, be is vádolták a felügyelőnek, mint vere
kedőt; mire gyakran egy kis koplalás következett büntetésül, mi 
Péternek kétszeresen zokul esett, azért is hogy igazságtalanul 
büntetik, de kiváltképen azért, mert a vak minél butább, annál 
szenvedélyesebben szereti gyomrát. 

Illyen volt szegény vak koldus élete. 
A másik fiu Károly iparos kézművesek gyermeke volt. 

Ennek anyja is keservesen érezte a csapást, melly ártatlan kis-
dedjét érte. Hisz az áldott anyai sziv fájdalmához fogható nincs 
széles e föld kerekségén; mélyebben érzi az gyermeke baját, 
mint tulajdon szenvedéseit. De Károly anyja csakhamar jól látta, 
hogy siránkozással nem segit, arról gondolkodott tehát, hogy a 
bajt, a mennyiben tehetségében áll, enyhítse. Eleinte több or
vosnál megfordult világtalan gyermekével, kik mindnyájan ki-
mondák, hogy a gyermek szemei orvosolhatlanok, mert az teljesen 
megvakult. Ezen urak egyike arra figyelmeztette a búsongó 
anyát, hogy iparkodjék annak idejében világtalan gyermekét a 
pesti vakokintézetébe juttatni, s a mennyiben rövid idő alatt 
lehete, megmagyarázta neki, mi mindenfélét tanulnak ott a vak 
gyermekek. A szegény asszon^ mind a mellett hogy igen derék 
férfiúnak ismerte az orvost, hitt is nem is szavainak, olly csudá
latosnak tartá a miket tőle hallott, s a kételkedésnek az lett a kö
vetkezése, hogy egyszer csak felszedkezett, s férjével együtt felke-
restékPesten azt az intézetet, hol csupa vak gyermekeket tanknak. 
Az igazgató ur engedőiméből, ki szíves volt őket maga vezérelni, s 
minden felől felvilágosítást adni, bejárták az egész intézetet. 
Épen ebéd után volt az idő. A vakoknak szabad órájok volt, s 
kiki tettszése szerint töltötte idejét. Képzelhetni mennyire ál
mélkodtak a mi vidéki látogatóink, látva milly bizton és bátran 
sétálnak ide s tova, milly jó kedvvel hintáz itt egy pár, milly 

* ) Nem ritkaság, hogy ollyan kisvárosi úgynevezett kórházak gyámoltjai, hová 
nem rendesen betegeket, hanem a város Ügyefogyott nt/nmorékait szokták 
felvenni, kijiris közben szeszes italra tesznek szert, s j ó l ellátva térnek haza. | 

ügyes testgyakorlatokat űz amott egynehány, csupa kedvtelés*, 
böl, az arra rendelt oszlopokon, gerendákon, köteleken. Hát az 
a csoport amott a kertben mit csinál? Azok bizony kugliznak. 
Vak állítgatja a fabábukat, vakok dobják sorjában a tekét, és 
híjába feleselsz velők, mert a leesett fabábuk számát is épen olly 
biztosan megmondjak hallás után, mint azt észre veszik, ha bár
mily csekélyen érinti a deszkafalat gnrulásközben a teke, avagy 
hátulról visszafelé is eldönt vagy egy babát. (A ki ezen sorok 
tartalmában kételkedik, ott a vakokintézete a király utczában, 
tessék tulajdon szemeivel meggyőződnie.) Hanem ez mind csak 
mulatság, hát valami hasznos dolgokat nem tanulnak? Dehogy 
nem. Épen csengetnek. Ütött a tanóra. A csengetyü szavára 
mindegyik abban hagyja mulatságát, s ugy nyomulnak befelé 
azon a kis ajtón, olly bátran olly bizton megy kiki helyére az 
oskolában, mintha mindenkinek csakolly ép szeme volna mint a 
mienk. Egy a zongora mellett foglal helyet, s olly szivrehatólag 
zendül meg egyszerre a zongora ós vakgyermekek buzgó éneke, 
hogy a látogatók szemébe forró könyek fakadnak. Ének és ima 
után műhelyekbe oszolnak a vakok, 8 az egyik már deszkát 
gyalul, a másik fűrészel, a harmadik kosarat vagy szakajtót fon, 
a leánykák pedig többnyire kötéssel és fonással foglalatoskod
nak, s olly ügyesen és bízvást nyúlnak szerszámaikhoz, mintha 
jól látnák azokat. Az igazgató ur előszólított néhány serdültebb 
növendéket, kik vonó és fuvő szereken szép összehangzássál 
játszanak el néhány zenedarabot. Azon könyveket is megmutatta, 
mellyeket a vakok magok nyomtatnak, s ujjaikkal olvassák. 
Nem kevésbbé álmélkodtak vidéki barátaink, midőn a vakok 
nehéz számvetéseket nagy gyorsasággal és hiba nélkül fejből 
megfejtettek, s a történetből földrajzból és természettanból tett 
kérdésekre okosan megfeleltek. Csak két vagy három hervatag 
fonnyadt testű ügyetlen gyermek volt az intézet növendékei kö
zött, kikről az igazgató azon megjegyzést tette, hogy szülőik 
semmiben sem gyakorolták, mielőtt az intézetbe jutottak, s nagy 
időbe és sok fáradságába kerül a tanítóknak, mig egy kis ügyes
séget fejthetnek ki tehetetlen ujjúikban. Ez úttal tanácsolta a 
vidéki szülőknek, hogy világtalan gyermekök kezébe mindunta
lan adjanak különbféle tárgyakat, — ne csak enni valót — pél
dául különbféle házi eszközöket, kést, kanalat, ollót, pénzt, bor
sót, kukoriczát, kisebb nagyobb kövecskéket,, mindent jól tapo-
gattassanak meg vele, és mondják meg hogy ez sima, gömbölyű 
lapos, hosszú, vékony, hegyes, éles, és mire való. A borsót vagy 
más e félét egyenként adják kezébe számlálva: egy, kettő, három, 
hogy egy úttal számolni is megtanuljon stb. Ezen útmutatást a 
szülök szorgalmasan követték, B midőn csakugyan az intézetbe 
került a gyermek, azt jegyezték meg róla, hogy szeret dolgozni, 
s kérték az igazgatót, hogy valami hasznos mesterségre tanít
tatná őt, mert úgymond ök szegény emberek, nem igen hagy
hatnak gyermekökre vagyont, s jobb szeretnék, hogy munkával 
keresse élelmét, semhogy hegedűvel kéregessen. Az igazgató 
helyeselvén a szülők okoskodását, figyelemben torta kívánságu
kat. Hat év múlva, mellyet az intézetben tölte, ugy került haza 
Károly mint becsületes kosárkötő mesterember, s otthon azonnal 
mesterségéhez fogott. Eleinte kíváncsiságból jöttek hozzá vásá
rolni, de rövid időn hire terjedt a vidéken, hogy Károly valóban 
jó munkát készít, s alig győzte a megrendelt kézi kosarakat, 
szekérkasokat, szakajtókat, méhköpüket (szalmából) s több efé-
léket elkészítem. Fizetésül nem követelt készpénzt, gabonát, 
lisztet, szóval élelmi szereket is szívesen elfogadott, mert ö nem 
gazdagságra vágyódott, hanem élelmét ohajtá tisztességes utón 
megszerezni, s örült a lelke, midőn szülői éléskamráját gazdagitha-
tá keresményével.Néha néha elővette hegedűjét, s ollyan vig nótá
kat húzott rajta, hogy az egész család felvidult tőle.Kisebb testvé
reit is oktatta mikor ráért azon tudományokban, mellyeket ő 
az intézetben hat év alatt tanult. Később megkedvelte apja mes
terségét , a ki kötélgyártó volt, s ha a kosárfonás megakadt, 
ollyan kötőfékeket, s egyéb köteleket gyártott, hogy csakúgy 
megvették a vásáron mint édes apja müvét. Kit ka keresztelőt 
vagy disznótort laktak nélküle a faluban, s örültek ha elfogadta 
a meghívást, mert a mellett hogy igen tisztességes magavise
letű volt, mindig magával vitte kedves hegedűjét, s ollyan talp
csiklandó nótákat húzott az ifjúság nagy örömére, hogy néha 



kivilágos kiviradtig is eltartott a mulatság. Hanem csapszékekbe, 
bármennyiszer bivták, soha se ment hegedülni. , 

Igy élt a rak kézmtíres. 
(Folytatjuk.) 

Helynevek magyarázója. 
Magyarországi megyék, városok, helységek, puszták, várak, folyók, 

hegyek, romok, források, tavak, templomok, kutak, patakok, zuhatagok, 
hafmok, szigetek, térségek, telepek, fokok, erek, barlangok, lyukak, s 
egyéb nevezetességek nevei magyarázatát öszvesen birni, régi szomja 
hazánk tudósainak, de a kincsgyüjtést, mert fáradságos volt, kevesen 
kezdették, kevesen folytatták — kiaknászva máig sincs a nagy bánya. 
Mikor fogunk birni mi magyarok egy országunk helyneveit magyarázó 
könyvet? Egyes ember elégtelen ennek müvelésére, a nemzet fiainak 
öszvetett vállakkal kell fölemelni az irodalom e parlagon hagyott ágát. 
Ki illy gyüjteménynyel bir, ne sajnálja a fáradságot és költséget — kö
zölje nyilvánosan, egyes adalék is kedves lesz; csak hozzák napfényre. 
Ne csak jutalom ösztönözzön bennünket tettre, azon ludat lelkesítsen, hogy 
a hazáért és hasának teszszük a mit teszünk. Sok poros iromány fel fog igy 
kerülni a szekrényekből, és csak azon reszszük észre, hogy megszületik 
„Magyarország helyneveinek magyarázója." Hly könyv kedves volna 
minden honfi, honleány, s körünkbe érkező bármelly rendű utas kezében; 
ez valóságot s mesét, rémeset s kedveset mesélne öreg honunkról, melly
ben még máig is emlékezetet sző a vén keresztes pók is. Magyarország 
helyei állapotának vizsgálatba vétele — eredetűktől, vagy megközelíté
sektől— egész kifejlődésekig, előterjesztene, napfényre hozna sok homá
lyos tárgyat. Régebben Bonfinius, Szerdahelyi, Thomas, Gyarmathy, 
Róka s több honfiak búvárkodtak ez ügyben. Mások máskép, lakhelyeik 
történeti leírásával adtak helynév-magyarázatokat, de mind ezek el van
nak szórva, öszvegyüjtésre várnak, vagy idegen nyelven irvák és lefor
dítást kívánnak. Magyarország helynevei magyarázásánál szükségbe 
veendő, hogy észszerű, hihető alapon feküdjék minden adat, ha okleve
lekkel nem támogatható — de eddig némellyek kellő tudomány nélkül, 
mások tévesztett tudomány alakban adtak elő sok dolgot. Bonfinius régi 
történetíró igen nevezetes e szakban, ő minden vár és város nevét maga 
magyarázta meg, de tudós Horvát Istrán szerint, ki utána vizsgálódott, 
azt minden tudományos készület nélkülinek kimondotta. Béla király név
telen jegyzője, mint legrégibb kútfő, sok adatot szolgáltatott — szerinte 
többnyire valóságos keresztnevek említtetnek, mellyektől számtalan 
helységek, neveiket költsönözték. Keressük ezeket, gyűjtsünk irataikból, 
fordítsuk őket, adjunk saját, adjunk hagyományi adalékokat, — ?iem 
kellend hozzá tévesztett tudományt használni, legyen inkább egyszerű a 
magyarázat, de észszerű, hihető, hagyományon vagy okoskodáson alapult. 

Magyarország helyneveinek magyarázatához, részint oklevelek, 
részint regék, mondák, részint hagyomány alapján mi is járulunk néhány 
adattal. Menjünk a. b. c. szerint, megnevezve ha lehet, a kútfőket. 

A.Árokszállás sz. mv. Jászságban, a Csörszárka mentiben,Gyöngyös 
patak molett. Nevét Csörsz árkától kapta, illy vonal máig is van, ennek 
mentében előbb, mint magyar őseink Pannoniába költöztek, Csörsz avar 
király lakozott, az ég tüzes villáma itt üté agyon, ugy hogy árok szakadt 
alatta. Rege s a népajkán Csörsz árka fenmaradt. (Krről szól Tompa nép
regéje is : „Csörsz árka." 

B. Borsod megye, város és vár is e néven. Nevét Névtelen jegyző 
szerint Borsu vezértől kapta. Ez mondja : Borsu engedelmet nyervén, 
Bodrog mellékéről Tátra hegyeihez szerencsésen eljut, s a földnépét 
egybe gyűjtvén, Buldua (Bódva) vize mellett várat épített, melly azon 
népétől Borsodnak neveztetett. 

C. Csongrád megye, város és vár is e néven. Névtelen jegyző sze
rint nevét Sorungrád tót szótól kapta. Ethe, Oundu fia, egybegyűjtvén 
a tótok sokaságát, Ölpár vára, és Beuldu rév között földből igen erős 
várat épittetett, mellyet a tótok az ő anyanyelvükön Surungrád (Cserni-
grád : azaz fekete várnak neveztek. 

D. Duna-Pentele alsó Duna szélin. Csepel szigete mellett mező vá
ros, Pentel nevü szentről neveztetett el. Itt hajdan Pantaleon vértanú 
tiszteletére kolostor volt építve, mellynek maradványai tán most is lát
hatók. Hajdan római telep volt, eredete, környülállásai, ugy későbbi 
viszontagságai homályosak. 1261 körül szerzetesek lakták, 1730-40 
megszüntettek. — (Tudománytár 1843 több füzetei „Csepel" alatt.) 

E. Eperjes. Magyarország felső részén város. Lengyel ország felé 
fekszik. Nevét vak Béla királytól kapta, ki egy izben, midőn ott még 
rengeteg erdőség volt. kíséretével arra járt s eltévedett. Hosszú járás
kelésben a király megszomjazott s inni kért kísérőitől; erre csapatja bá
rom felé szakadt a messzezugó erdő tájain, hogy forrást leljen. Sokáig 
oda voltak. Vak Béla ezalatt leült a gyepre, és mivel nem látott, kezével 
tapogatózott maga körül és örömére — kfzévcl a merre csak nynlt, min
denütt fóldt epret talált — olly bőségben hogy vele, mikorra visszajöt
tek kísérői, eloltászomját. Béla ülőhelye körül nem sokára kiirtatott az 
erdő. s város épüh rajta, melly Eperjes nevet kapott. Máig is eperszemet 
visel erimerében. (Hagyomány) 

K. Fogaras. Erdély délkeleti szélén , az Oláhországot elválasztó 
Kárpátok aljában. Hat mérföldnyi rónaság, mezővárossal s várral az 
Olt partján. Hagyomány szerint Fogarast, Opor László erdélyi vajda 
épitteté. Építői a monda szerint, naponként fajegyet, fapénzt — azaz 
fagarast kaptak, mik aztán tülök a hét végével érczpénzzel cseréltettek 
vissza. — Állítólag innét jött neve Fogarasnak. 

G. Gellérthegy. Buda mellett. Nevét Gellért püspöktől kapta, kit 
I. András király alatt a pogány magyarok, mert a keresztény vallást 
akaratjok ellen hirdette — azon hegyről letaszítottak. Emlékére még 
azon században, templom épittetett, de az idő elpusztította. Emléke most 
az óriás begy. 

H. Hermann kútja. A kőszegi hegyek kies virányölében forrás. 
Szolimán hadjárata alatt, a török világból kapta nevét. Az időben kőszegi 
várparancsnok Jurisite. volt, sok csapást kapott a töröktől, de a várat fel 
nem ndá. Egy gonosz volt a várban, Hermann a város vén bírája, e hit
szegő elhagyta .Jurisitsot titkon s egyetérteni sietett a törökkel, de a 
vaskapun alig bujt ki, négy szálas magyar elcsípte, kihallgattattván, ha
lálra ítéltetett. Az erdő mélyiben, hol sürü sorfák állanak, e egy hűsítő 
forrás csergedezett, megnyúzták bárdnemü hosszú késsel, ősi szokás sze
rint. A kut örökidőkre Hermann nevet kapott. A kés és Hermán hit
szegő bőre Kőszeg régiségei között máig megvan, emlékére, hogy ugy-
jár, ki hazáját hűtlenül igyekszik eladni. fVti naplómból) 

tfi'. E . S. 
(íblytattatik.) 

Hasznos tudnivalók a iiiarbalmsról. 
Vannak dolgok, mellyek tudását a nép között nem győz

zük eléggé terjeszteni, mivel közhasznúak és a gyakorlati 
életbe vágók. Közéjök számítandó a marhahús, mellyet napon
ként élvezünk. Annak osztályozását és nemeit tudni, nemcsak a 
husárusoknak szükséges, kiknek a marhabonczolás kenyér-mes-
terségök: nemcsak a nő és férfi szakácsoknak, kik az étkeket 
készítik; — hanem minden házi aszszonynak, minden jólne
velt leánynak, sőt nem árt ahoz érteni minden házi gazdának 
és ifjúnak is. A kisebb házi állatokat illetőleg : azokat házaink
nál magunk oldozzuk, bonczoljuk, és részeikkel észrevétlenül 
megismerkedünk. Igy például a felbonczolt sertésnek részei az 
orja, oldalas, fehérpecsenye, nyúlja, disznóláb, (sunka), sodér^ 
stb. mindnyájunk előtt ismert tárgyak. De a nagyobb állatok, 
ökrök, tehenek, bivalók, húsvágók által kezeltetvén, hus része
ikhez értő mindenikünk nem lehet; és sokan megeszik jóízűen a 
rostélyost, a nélkül hogy tudnák, a marhának mellyik csont
ján terem. 

Czélunkhoz képes tehát mindenek előtt ide lerajzolunk 
egy ökröt, azon a húsrészeket vonalokkal és számokkal kijelel
vén; az ábra alá pedig a számoknak megfelelően ismertetjük a 
főbb husnemeket, sajátságos neveik szerint : 

Első osztály : legbecsesebb hus-nemek ; 
1) Vesepecsenye, 2) rostélyos, 3) fehérpecsenye, 4) felsár 

széle, 5) fartő; 

Második osztály : középbecsü husnemek : 
6) felsár, 7) hátszin, 8) lapoczkaszél, 9) hátszin vékony, 10) 
szegyszárny, 11) virágostarj ' a második és hatodik bordáK 
között; 

Harmadik osztály : legaisórendü husnemek : 

12) köröszt fartő, 13) lapoczka eleje, 14) nyak, a két első bor
dával, 15) szegyközép, 16) szegyfö, 17) dagadó, 18) csontos 
hátszüi, 19) pofa. 

Külföldön, névszerint London, Paris, Pétervár, roppant 



népességű városokban, hol a marhahúsnak fogyasztása és a 
tulkok leóldözése nagyban Űzetik , — legújabb időkben a 
bölcs kormányemberek ezen iparágra is kiterjesztették figyel-
möket; és intézkedtek, hogy a marhahús fontjának egyenlő ára 
eltöröltetvén, az háromféle osztályzat szerint határoztassék 
meg. Például, a helyett, hogy a húsnak ára, minden nemeire 
kihatólag, egyenlően határoztatnék 10 pkrra, — lenne az első 
osztály ára 14 kr, a másodiké 12, a harmadiké 6 kr; — hogy 
igy a szegény köznép, melly a harmadik osztályi hússal is meg
elégszik, kaphasson hust táplálékul olcsó pénzért. — Melly 
üdvös intézkedést külföldtől már Bécs elfogadta; talán elfogad
hatja Budapest is, mint ez jelenleg van munkába véve, De falu 
helyeken és kisebb városokban e terv , — bármilly kedvező a 
szegény néposztálynak, — a kevés húsfogyasztás miatt alig 
volna kivihető. Ha pedig eszközölhető, tehát bizzuk azt a kor
mányférfiakra , és a magasabb gazdászathoz értő bölcsekre. 
Azért, a mit más hírlapok után, e korszerű tárgyról t. cz. olva
sóinkkal közölni érdekesnek ítéltünk : az csak ennyiből áll. 

Közli Edri Illés Pál. 

Angol és magyar.*) 
Sokan szeretik hasonlitgani a magyar és angol nemzet jellemét s 

életnézetöket; és pedig ugyan ki látott angol lordot Magyarhonba jóni, 
hogy itt magyarosan neki öltözve pipázzék, agarászszék, borozzék, nép-
ünnepeket adjon, conventiós czigányokat (t. i. zenészeket) tartson, vásá
rokra csengős lovakon járjon, lakadalmakat, szerpecsenyéket adjon ? Ki 
látott lordot, ki eladná „Tatát, Susztot" hogy vegyen árán prémet 8 
nyusztot? Ki látott gentlemaneket egész éven át naponta, s egész napon 
át mindénkor két három kopóval, vagy egy vizslával, vagy csak egy 
puskával — t. i. hogy gyalog ne járjon — „bogarászni ?" — Vagy csak 
agy „passióból" mindig a vetések közt járni? Ki látott angol lordot, ki 
asztalánál a hires serkészitő németek sereivel, a híres káposzta készitő 
magyarok töltőt káposztájával dicsekednék ? Ki lattá az angol nemeseket 
tömegestől örökké kószálni lóháton, csak azért, mert lovagolni ,jól esik?" 
Ki látott angol „insurrectiót" ? Ki látott angol táblabirákat ? Zörgös és 
caattogós beszédű és még zörgösebb kardu követeket, juratusokat és pró
kátorokat ? MttűB&iM, 

És viszont ki látott magyar családot, melly gyermekeit ne „próká
tornak", kadétnak és urnák nevelné? S ki nem látott magyar nemest, ki 
török dohány, champagne! pezsgő és angolos beafsteakB, orosz thea s 
több effélével ne dicsekednék ? Ki nem látott egész életen át agarászó és 
vendégeskedő magyar családatyákat? S ki nem látott országgyűlési és 
külföldi magyar követeket, kik hogy vehessenek „prémet és nyusztot" 
szívesen eladogatták (illetőleg csak zálogiták) „Tatát és Susztot" ? Ki 
nem látta történeteinkben, hogy a magyar jobban szereti a maga magyar 
lovát, mint az angol az angolt, de nem eladni, hanem mert „more patrio" 
a lovon lakik, csatát keres, 8 ha nem talál, csinál — t. i. „violentia"— 
markalis — stb. csetepatékat és pereket? Ki nem látta, hogy mennyire 
nem szeret ez a mi magyar emberünk bőrkötőt ölteni, fúrni, faragni 
mérsékelni, számolgatni, szatócskodni, csónakázni ? És mennyire szeret 
törvényt csinálni, háborúba járni, pitykésen és zsinórosan neki öltözni, 
perlekedni, mulatkozni, semmit sem csinálni, uraskodni és unatkozni. 

Hiszen ember az ember mindenhol, és hasonlitnak észjárataiknak, 
ha gyalogutaiban nem is, legalább országutaiban. Igy az angol és ma
gyar törvények szelleme, s az alkotmányos élet. De ne feledjük el soha, 
hooy az angol nem szeret katonásdiskodni, hogy a parlament ama hires 
forradalomkor a 17. század közepén háromszor szétveretett inkább mint
sem az állandó katonaságot megszavazza. Úgymond — nyakunkra hoz
zák később — pedig elébbvaló dolgaink vannak. Holott a magyar ember 
sohasem nevezte elébbvaló dolognak a boltnyitás vagy gyár állitást a 
kardkötésnél. Sohasem ment a magyar ember Chámpagneba boráért — 
Indiákra theájáért, dc még ruháit sem maga szőtte fonta posztóból, zsi
nórból és skóhumokból állitotta össze. Nomád és mégis fényűző a ma
gyar : mig mesés tömegű jövedelmeit minden genialitása mellett sem éri 
fel észszel az angol, hogyan kellene mulatságra, lóra, pipára s vendéges
kedésre elköltenie? Inkább egész nap lóháton nyargalnának magyarjaink, 
mintsem a gyárban egy tücskének ki a hegyét, ki a fülét reszelgetné. 
Nomadico luxurians nép e mi fajunk, mig az angol gyáros és kereskedő, 
tengerész és törvénykező. Törvénykező pedig nem a nyulvadászat és 
mészárszéktartás — nem a violentiák és urbériségek ügyében, hanem 150 

*) Hámos Gusitáv és Kntingi Lajosnak legközelebb megjelent . Uli jtgy.Hti-
ItSI* Adjuk e töredéket már csak azért is, hogy bebizonyuljon, mikép a benne fog
lalt vadak egy része már clresztette élét, (mivel a közmeggyóződéí más életnézetet 
állított helyébe. Egyébiránt a derék szerzók magok is elismerik, hogy jelen felfogásuk 
«ok tekintetben csak inkább történeti való már. A munka ára 1 ft. 40 kr. 
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millió nép — egy világrésznyi fold, egy több mint öt világrésznyi tenger 
uralma, — s az öt világrészen is előkelő szerepe miatt. 

Es míg törvénykezünk és vendégeskedünk—kifogy vala nagy pipánk
ból a kevés dohány — mig angolainknak még nagyobb pipáik is kicsi
nyek maradnak ama temérdek dohányhoz képest, mit a világ minden ré
szeiből összeczipelgetnek! És ime ezért mondja a régi nóta, hogy jaj ne
künk szegény magyar nemzetnek! 

Még néhány szó a kőszénről. 
Mai időben a kőszén egyik nevezetes ágát teszi a világkeres

kedelemnek. Mi a kőszén mai időben ? Kincsforrás, melly 
országok virágzását, s jólétét idézi elő; egy erős hid, mellyen a 
tudomány karöltve a művészettel halad előre, felütvén az ipar 
s munkásság zászlóját. 

Hazánk a kőszéntelepekben igen gazdag. Fájdalom! alig 
néhány éve ébredtünk fel arra, hogy a kőszénnek az ipar, s hatal
mas tényezőjének dus,"raktára hazánk. És most, midőn e tekin
tetben is eljött ébredésünk korszaka, nem igen sietünk kifejteni 
tevékenységünket, előállítására e megbecsülhetlen jó anyagnak! 

Említve volt már e lapokban, miszerint a kőszeneket ugy 
értsék, mint bizonyos életmüves testek megkövülését (petrifica-
tio.) Arra azonban, hogy ez átalakulás, e megkövesedés létrejö
hetett : több ezredév szükségeltetett. 

Legnagyobb mennyiségben jön elő a kőszén Nyugot-Eu-
ropában, ég Észak-Amerikában Afrika, Dél-Amerika, és 
Ázsiában aligalig találhatók n y o m a i . 

Tulajdonaikra nézve a kőszenek : homályosan átlátszók, 
feketék, vagy barnák, zsirfényüek, igen könnyen gyúlékonyak, 
s elégés után kellemetlen szagot hagynak hátra. — A kőszénnek 
több faját különböztetjük meg, a mint azok béltartalmuk sze
rint kevesebb vagy több széneut/l tartanak, mit elégésüknél 
fedezhetünk fel. 

Első állam, melly a kőszenek alkalmazását nagyban kezdé 
a müiparban, (a világító gáz előállításánál; a gőzhajók s szám
talan gözerömüvek használatánál) Anglia, a világra kiterjedő 
kereskedői szellemű Anglia volt. — Mióta Fulton a gőzerőt 
előteremte, Anglia használatba vette kereskedői szellemét, s 
kipuhatolta, hogy a gőz, e nagyszerű hatalom előállítására-, leg-
czélszerübb a kőszén. 

E gazdálkodási nézet más államba is átjött, természetesen, 
nem olly nagy alkalmazással, mint Angliában, miután a műipar 
mindenütt csekélyebb terjelemmel, s csekélyebb érdekkel hat. 

Az évenkénti előállított kőszénmennyiségből Szabó József 
tanár ur „Jegyzetei" után kitűnik, mennyivel többet fogyaszt 
és termel Anglia más államoknál — például: 
1. Anglia termel 35,000,000 tonnát. Egy tonna 
2. Belgium 5,000,000 „ 120 angol má-
3. Francziaország . . . . 4,150,000 „ jzsa. Egy an-
4. Éjszakamerikai egyesült /gol mázsa % 

státusok 4,000,000 „ irésszel keve-
5. Poroszország 3,500,000 „ Jsebb mint a 
6. Austria . . . . . . . 1,000,000 „ [mi mázsánk 
7. Spanyolország 550,000 „ \(75 font). 

Innét kilátszik, milly óriási a különbség a termelés, és fo
gyasztásra nézve Anglia és más államok között. 

Azon kiszámithatlan haszon, mellyet a kőszén ad, eszünkbe 
juttatja : mi oka hogy egyedül Anglia tüntet fel annyi szeretetet 
a kőszén iránt? Erre röviden, igy válaszolhatunk : Angliának 
fiai már az anyatejbe oltva szívják magokba a kereskedői szel
lemet ; Angliának lordjai, státusférfiai mind megannyi keres
kedők; Angliának fiai égnek az örökös vágytól, valami ujjat 
jeleset találhatni fel, mi a haza előnyére, a nemzet boldogságára, 
és hiúságára lenne áldozat; szóval : míg más országokban a 
kereskedelem, műipar, s minden tárgy, mi a gazdálkodás alap
köve, még bölcsőjében szenderg : Angliában elérte nagy
korúságát. — Ezért Anglia a haladás, s jólét közt fut, mintegy 
gúnyolva az után-törekvöket. 

Anglia a beutermelt 32,000,000 tonna kőszenet nem hasz
nálja mind fel, hanem egy részét kihordja a német tarto
mányokba, Francziaországba , Oroszországba (most azonban 



bizonyos okoknál fogva felhagyott vele) és több világ ré
szekbe. 

Millyen kereskedést űzhetnénk mi is kőszenünkkel, ha 
Volna egyén, ki ez ügynek lelkesen állana élére! 

Dr. Nendtrich ur fáradalminak köszönhetjük, hogy honunk 
kőszeneinek eddig 32 faját ismerjük. 

Átalakulása a mi kőszeneinknek sokkal fiatalabb mint 
Angliáé, elannyira, hogy nem is hasonlitbatjxik össze — de 
gyakorlati használata szintolly czélszerü, mint az. 

Mennyi drága kincs bever parlagon! még ember is alig 
akad, ki szót emeljen érte! 

Számos köszén-fejaink közül fölembtem a krassói úgyne
vezett „zsugorodó" kőszenet. — Ez, mind azon tulajdonainál 
fogva, mellyek a legtisztább elsőrendű kőszenet jellemzik, bát
ran oda állatható Angba bármellyik illyen fajta kőszeneihez. 
Semmi tekintetben nem áU hátrább I És mig Anglia legfőbb 
örömét élvezi az illy kőszénnek látásánál s használatánál, addig 
mi hidegen elmenve mellette, legfeljebb e megjegyzést tesszük : 
„Ez is jeles kőszéntelep ám!" s magyar szokásként — abba 
hagyjuk a dolgok 

Ugyan mért nem vagyuuk mi ipar, s gazdálkodás tekinte
tében — az angolokhoz hasonlóbbak? 

A kőszenek több fajaiból említésre méltó : 
1. a szénié (antbracit) kitünö tisztasága, korom's láng nélkül ég; 

nehezen gyújtható; — 
2. a tulajdonképeni kössenek. — Ezeknek több átváltozatai 

vannak — 
a) Fekete szén. — Minden szénfajok közt legtisztább és leg

régibb ; — elégvén csekély hamu-maradványa lesz. — Ná
lunk a Bánátban jeles minőségű jön elö. 

b) Barna szén. — Barna szine által feltűnő. — Tüzelni nem olly 
czélszerü mint a fekete szén; — sok hamut hagy hátra; 
igen Világos lánggal ég. Hazánkban Pécs, és Esztergomnál 

.......jön elö. 
c) Ásrtimjfa szén. — Könnyen ég, nem igen sok hamnt hagy 

bátra. — Együtt találtatik a barna szénnel; minden ás
ványszenek közt legifjabb, legtisztátalanabb, s igy leg
csekélyebb értékű is. 
Mesterségesen is állítanak elő kőszenet, a coáks-ot, melly 

igen tiszta és igen jó tüzelőszer. 
A kőszenek alkalmazását szükségtelen mondanom! Látjuk 

a gözkocsit mesés terhével olly villám sebesen haladni, hogy az 
^mber rajta feledi képzeletét : ugyan mi viszi e sok terhet? 
kevés idő múlva rájön, hogy a kocsit, a gőz roppant ereje rö
píti — s hogy ez erő a kőszénnek köszöni lételét. — A világító 
gázt, — mellyre nálunk mindössze csak Pesten a nemzeti szín
háznak van szüksége, a kőszén eredményezi. (Temesvárt szinte 
gázzal világítják — tán!) — Pedig nem ártana, söt kellene is, 
bogy a főváros utczáin, London, Paris, Bécs mintájára, gázvilá
gítás lépne életbe. — Továbbá vas, és más számtalan gyárakba 
milly nagy haszna s alkalmazása van a köszérmek, vízgőz elő
állítására ! 

De jó volna, ha keletkeznék néhány magyar-angol, — le
venné legalább rólunk azon bünt, mellyet mi a természet ál
dása ellen eiiövetünk önmagunk, s hazánk hátrányára! 

Kilrthy Lajos. 

Közhaszna beszélgetések. 
IV. 

— Épen tiszteletes nramtól hallottam : hugy a csillagok többnyire 
nagyobbak ami földünknél; ugyan kérem, mekkora lehet ez a fold ? . . . 

— Hiszi, Gábor gazda, h<>gy földünket meg is lehet mérni ? 
— Mii aztán miért ne hinném. Ha a kalendáriom-csináló még 

esztendő elején kiírhatja, hogy ekkor, ezen a napon, ennyi óra s ennyi 
perczkor, nap- T 8 g y holdfogyatkozás lesz , — és aztán pontrul pontra 
beteljesedik — ugyan miért ne mérhetnék meg tudós embereink azt, a 
min épen rajta tipródnak. 

— Annál jobb, ha hiszi kigyelmed, — csakhogy aztán ne gon
dolja ám, mintha a földet is ép' ugy lánczczal mérték volna meg, mint 
kigyelmeteknél a belsőséget, mert aligha el nem kopnék annak a láncz-
huzónak talpa, ki egy kilenczmiUiom kétszáz nyolezvanegyezer , kilencz-

száz tizenhat négyszög-mérföldet besétálgatna, Illy nagy területet fog
lal el földünk felső színe — ide értve a különböző minőségű vizeket is. 

— Tyűha! rettenetes nagyság! — Hát a nap váljon mek
kora lehet, mert ezt is nagyobbnak mondják földünknél ? . . . . 

— A nap oüy nagy, hogy belőle egy milliom háromszáz kilencz-
venötezer akkora testet lehetne darabolni, mint az egész föld. 

— Csudálatos! —és h a innét alulról nézi az ember, mégis c s a k 
akkorának látszik, mint egy böcsületes tepszi. 

— Annak igen egyszerű oka van. 
Tudja-e kigyelmed, hány ölnyi magas templomunk tornya? 
— Ugy tizenöt körül lehet. 
— Es a rajta levő gomb mekkora? 
— Alkalmasint három akós. 
— Alulról nézvén, merné-e kigyelmed ennyinek mondani, ha jelen 

nem lett volna a föltevésnél? . . . 
— Semmi esetre; hisz alig látszik egy akósnak. 
— Mi okozza szemünk előtt a való nagyságtóli ezen elütését a tes

teknek — ha nem a távolság? 
A légben repkedő sast alig hogy galambnak merjük állitani; mig 

kisebb szárnyasaink közó'l a fülemile , ugyanakkora távolságra, puszta 
szemmel nem ís látható. 

Vegyük már most a napot, melly földünktől körülbelől 21 milliom 
mérföldnyi távolságra áll : vájjon csudálkozhatunk-e látszó parányisá-
gán? — — Huszonegy milliom mérföld olly nagy messzeség, — 
hogy ha ezen utat el lehetne végezni , — egy , még Ádám-apánk idejé
ben útnak indult gyalog ember — naponként tizenkét órát menve, alig 
ballagna felén, naphoz teendő utjának. 

— Ekkora uton bizony sok bocskort ellehetne koptatni, tisztele
tes uram. 

— Alkalmasint. 
— Ha még nem sérteném, szavánál fognám lelki atyámat... 
— Nos tán valami hibát vett észre kigyelmed? . . . 
— Imént tetszett mondani, hogy a nap áll; hogyhogy lehet az, 

hiszen minden 24 órában látjuk mi azt fölkelni s lenyugodni? 
— Látjuk, és mégsem ugy van. A föld az, a melly nyugotról kelet 

felé forogván, előidézi a nap látszó keltót és lementét. 
— Ebben az egyben, ha meg kell vallani, csakugyan Tamás 

vagyok. 
— Mindjárt a sebhelyre vezetem kigyelmed ujját. 
— Szem és fül leszek. 
— A tárgy kellő magyarázatára csak ugy térhetünk át, ha elébb be

bizonyítjuk, miszerint földünk gömbidomu, mit is az erre vonatkozó 
tapasztalatok eléggé okadatolnak. 

1. Még a legegyügyübb ember is észreveheti, hogy ha valaroelly 
messze lévő hegy vagy torony felé közeledik — először annak csúcsát, s 
nem alját látja megí ebből annyi bizonyos : hogy a föld nem térség. 

2. Tapasztalták az e tárgy fölött gondolkozó emberek, hogy a mint 
észak felé utaztak, az északi gönczöl (ismeretes csillag) mind inkább-
inkább emelkedett, — és ha viszont délfelé utaztak — lejebb sülyedett; 
ujabb meg ujabb csillagzatok tűntek szemeik elé, miből következik, hogy 
földeink meggörbült, vagyis hogy gömbforma hajtása van. 

3. Ha a földszínen akármelly ponton állunk meg s körültekíntünk: 
ugy tetszik, hogy mindenhol a középen állunk, s mivel ez csupán gömbön 
képzelhető : földünknek gömbnek kell lenni. 

4. A föld körül hajókázók, ha keletről nyugotra, vagy nyugotról 
keletre eveznek, végre ís oda érnek, honnét elindultak. Igy ha két hajó, 
bizonyos kikötőből indulva ki, egyik nyugot, másik kelet felé evez, nt-
jok közepén találkoznak, a mi pedig, ha a fold síkság — lehetetlen 
dolog volna. 

Ennyi ok, ugy vélem elég, a föld gömbidomuságának bebizonyí
tására. 

— Untig lelkiatyám; már magában véve csak az az egy is, hogy 
az ember oda ér, honnét kiindult, ollyasmi, hogy egyenes földön talán 
csak részeg emberen történhet meg ; aztán meg a z t az igazságot — hogy 
először mindennek a tetejét látjuk meg, és csak közelebb érve az alját, 
csupán a vakok disputálhatnák el. 

— Jövőre beszélgessünk a föld forgásáról s egyebekről. 
Molnár István. 

A magyar helységnevek eredetéhez adalékul 
egy kegyes népmonda Veszprém-rol. 

Nagyméltóságú Ranolder János veszprémi püspök ur, s a magyar 
királyné cancellárja, Gizela (Erzsébet) czimü legközelebb megjelent ér
dekes munkájában következő jámbor népregét közöl Veszprém elneve
zéséről. 

„Szent István első magyar király kegyes felesége Gizela a Bakony
ban egy nagyszerű székesegyházat épittete, mellynek végmaradványa 
mái napiglan fenáll Gisela kápolnája newel Veszprémiben. Történt ez 
építés közben, hogy a királynénak minden pénze elfogyott, s a mint le
csüggesztett fővel azon gondolkoznék, mimódon folytassa az egyház épi-



téaét, földre szegzett szemei megakadának pompás köntösén, a melly 
drága prém-ből volt készítve. „Mire való a pompás öltözet a porladozó 
testnek, mondának a kegyes királyné suttogó ajkai; vevé a drága kön
töst, és ezen szavakkal : „Vessz prém!" eladá a drága ruhát s felépité 
annak árából az Isten házát. És a város, melly ezen egyház körűi ke
letkezett, ezen eseménytől kölcsönzé a Veszprém nevet." Igy szól a nép 
száján forgó legenda. • 

Egyveleg. 
— Olasz türelmetlenség. Hogy minő fokon áll az olasz nép felvilá-

gosodottsága s mennyire tele van még türelmetlenséggel s babonával, 
nem régiben ismét kézzel foghatókig bizonyult be. Sardinia egyik váro
sában (Rizzában) minap egy protestáns nő halt meg. A temetés napján 
a ház előtt összegyülekezett halotti kíséretet, egy nagy csoport buta em
ber rohanta meg szitkokkal, ordítással, süvöltésseL A kis számú halott-
kisérökre nézve nem maradt egyéb hátra, mint békén tűrni a legotrom-
bább bántalmakat is, mindaddig, mig a koporsót kihozták. A holttest 
iránt még a legvadabb népek is tisztelettel viseltetnek ; azt hitték, hogy 
a koporsó láttám lecsillapodik e dűhönczök zaja is. Azonban e vadnál 
vadabb csoport, ez által csak jobban lön felzaklatva; nem érte be többé 
az ordítással e fütyöléssel, hanem valódi bántalmakhoz nyúlt, — kővel 
sárral dobálták a koporsót és kísérőit, ugy hogy az egész kiséret futás
ban volt kénytelen menedéket keresni. Csupán egy fia a meghalt nőnek 
maradt a koporsó mellett, a kőzápor közé keservesen hullatva künyeit. 
Az embertelen csőcselék most ő elleno fordult, üldözve a szerencsétlent 
egész a sírig, ki még itt is kénytelen volt folytonosan védelmezni anyja 
hult teatét. 

Zarándoklás. A hadi események ugy hozták magokkal, hogy három 
orosz nagyherczegnő (köztök a trónörökös neje, Czezarewna) Pétervárról 
a Moszkva melletti nagyhírű Troitzkoi Scrgiew Lawnába (sz.Szergiusz-
tól nevezett szentháromság-kolostorba) zarándokoltak. A kolostor alapi
tója sz. Szergiusz volt a 14-ik században s ott is vau eltemetve. E zár
dába menekült nagy Péter czár, midőn a sztrclitzek elleno fellázadtak. 
Oroszosszág legnagyobb zárdája ez, területén kilencz templom, egy 
császári palota, papnövelde és zarándokok számára számtalan lakás van. 
Katalin császárné korában e kolostor magán vagyona között 100,000 
orosz férfi rabszolga volt. A védő falak 4000 lábnyi hosszúak, 20-40 1. 
magasak s 20 I. vastagok s 8 magas toronynyal bírnak. A főtemplom 
egész teteje, melly alatt sz. Szergius fekszik, vastag aranyozással bir 
g a templomi ezüst ékszereket az oroszok 600 millió rubelnyi roppant 
Öszvegre^becsülik. Egy másik templom roppant harangjairól nevezetes; 
mondják, hogy a legnehezebb harangok 1400, 5400, és 6400 mázsányi 
nehezek. (Ember legyen, a ki ezt elhiszi.) A kolostorban 1100 barát van 
s a zarándokok folyvást ki s be özönlenek, s itt tartózkodik most a ne
vezett három nngyherczegnő is. 

Tárogató. 
— Nemzeti szinház. A nemzeti színházról azért hallgattunk olly 

sokáig, minthogy semmi örvendetest sem tudtunk felőle mondani. Jelen
leg megvigasztalhatjuk közönségünket annak tudatásával, miszerint az 
eredeti darabokat Buj tó végzés, az igazgatóság által viszavétetett, azok 
ezentúl is szerződött díjazásban részesületidnek, minek következtében 
már a lefolyt hetek folytán, több eredeti szimnii adatásakor volt alkal
muk meggyőződhetni az Uletöknek, miszerint a közönség pártolása az 
eredeti müvek iránt, együtt jár a szinház pártolásával, s hogy sokkal jobb 
százötven forintot bevenni, 8 kiadni belőle tizenötöt, mint bevenni tizen
ötöt és kiadni semmit. Pedig megtörtént a pesti nemzeti színháznál e 
nyár folytán, hogy az eredeti müvek leszorítása miatt, az elkoptatott 
ódonságok adatása mellett, nem volt egy estén t ö b b bevétele a színházi 
pénztárnak 3, mondd : három forintnál. Tóth újra szerződtetve van egy 
hónapra. 

— Megjelent Ipo ly i A r n o l d t ó l : Magyar mythologia; kiadta 
Heckenast Gusztáv. Egyike a magyar népéletre 8 költészetre nézve 
legbecsesebb müveknek, mellyet minden tudománybarát figyelmébe 
ajánlunk. Ára 8 pft. 

v A nemzeti színháznak ismét egy érdemes tagja szállt le a sírba, 
Mískolczi Jnlia, jelesebb drámai színésznőink egyike folyó hó 24-én 
hosazas szenvedés után boldogabb életre szenderült. A szinészre nézve 
az élet kettős szenvedés, a halál kettős nyugalom, azért a színészt nem 
kell siratni, ha meghal; de szánni lehet az árva drámai ügyet, melly ismét 
egy tehetséges tagjával megfogyott. Nyugodjék az Ürban-boldogult, 
békével . . . . 

-f-Az úgynevezett dinnyeérési vásár, élénknek mutatkozik, már eddig 
is tetemes gyapjuvásárlások történtek. Á gyapjú ára csaknem ugyanaz, 
melly a mult medardusi vásárkor volt. legnagyobb kelendőségnek ör
vendnek, az eddig is mutatkozott előjelek ntán,azon áruezikkek,mellyek 
Oláhországba szoktak szállíttatni, s mellyek az egy ideig elzárt aldunai 
hajóút miatt, rendes piaczukról kiszorittatván, mióta e nevezetes keres
kedelmi ut felszabadult, igen kapósak lettek. 

-fr Mosonyból, mcllyröl tudva van, h o g y hires gabonaraktárakkal 
bővölködik, 1853-ik évi július hótól f. évi júniusig következő mennyiségű 
gabonát vittek ki kereskedés utján, az országból: búzát : 1,651,000, 
kétszerest : 180,000, rozsot ; 150,000, árpát 133,000, zabot : 440,000 
kukoriczát: 256,000, összesen 2,810,000 azaz kétmillió nyolezszáz tíze
zer p. mérőt. 

+ A nagy államkölcsön felől a bécsi lapok azt irják, h o g y az 
eddigi aláírások már bizonyára meghaladták a 400, millió pftot, s mint 
bizonyos dolgot hirdetik, hogy néhány nap alatt fedezve lesz az 500, 
millió. Általában a birodalom minden részeiből sűrűn követik egymást a 
hivatalos tudósitások, mellyek ezen nagy pénzügyről igen kedvezöleg 
nyilatkoznak. A lipcsei képes újság rajzban tünteti elő a2on lelkesedést, 
melylyel a bécsi nép tódult az aláíráshoz. 

+ F. hó 20-án, melly nekünk magyaroknak nemzeti ünnepünk, 
szokott diszszel tartatott meg, legelső apostoli királyunknak Szt. István
nak ünnepe. E napon fényes egyházi menetben (procesBÍo) körülhor-
doztatik Budavárban szent István k e z e , melly egy üvegszekrényben se
lyem párnáeskán nyugszik. A szent ereklyét tartalmazó szekrény az 
esztergomi herczeg prímás pecsétjével van bezárva, s a budayáa kápol
nában őriztetik. Felügyelője a főapát. 

— A festészakademiai társulat részéről. A festészakademiai növen
dékek ez évi tanulmány müveinek tárlata s jutalmazása f. aug. 27-én va
sárnap d. u. 4 órakor szokott nyilvánossággal fog tartatni (nagyhid-
utcza Weisz-ház 3 -dik emelet.) Felszólittatnak a társulat részvényesei, a 
szülék, tanitók, nevelők s minden muharát, hogy e közvizsga ünnepélyét 
minél számosabb megjelenésükkel nevelni szíveskedjenek. Pest, aug. 
21-én 1854. Pákh Albert, társulati titkár. 

**4* erdélyi gazdasági egylet július 27-én közgyűlését, g r . Mikó Imre 
ő nmlga elnöklete alatt, megtartá. Tárgya volt az ujon a lakul t «gyl«t 
folyamatba indítása. E végre két lényeges indítvány merült fel: egyik, 
hogy a vidékeken fiók-ogyletck alakíttassanak; a másik hogy a tárgyak 
ezután ne bizottmányok, hanem szakosztályok által intéztessenek. A z 
első, míg az anyaegylet elég erőt nem biztosit magának, most e g y időre 
elhalasztatott; a második, a szakosztályok létesítése, a választmányra 
bízatott. Szőnyegre jött az egylet földbirtoka, mi Kolozsvár határán fek
szik, s 99 holdat tesz; ez, mint használhatlan, eladóvá határoztatott, 
hogy a városhoz közelebb eső köztelek szereztethessék. Intézkedés tör
tént továbbá, egy gazdászati naptár szerkesztése iránt. A gyűlés nem 
csak népes, de egyszersmind lelkes volt. Helyben több aláírások történ
tek, mint pl. b. Wesselényi Farkas aláirt 800 pfrtot; az olapitók sorába 
léptek: b. IFcsje/éni/i Ferencz, b. H u n ffg Béla és Keményfy József, gr. 
Pejacaevics jószágai igazgatója; ez utolsó még azon ajánlatot is te»te, 
hogy az igazgatása alatti gazdatisztek t agokká leendőségéről is lépéseket 
tesz; melly igen j ó gondolatját gr. Mikó és gr. Kemény Sámuel urak is 
magokévá tették; s óhajtandó lenne, hogy tegye azt az egész fóldbir-
tokosság. Részt vett a gyűlésben Péterfi József ur is, ki e napokban útját 
Pest felé tovább f og j a folytatni. 

**Az erdélyi kölcsönös jég-s tiizkármentö társulatnál, nz eddigi biz
tositások Ősz vege — mielőtt még az idei takarmányok tűzkár elleni biz
tosítás ideje beállott volna — már az 1,800,000 pftot meghaladta. S ez 
annyival örvendetesebb , minthogy ezen intézet mindazon jóoldalu mó
dokkal bir, mellyek a gyakorlati élet szükségeit szaktudománnyal ösz-
veknpcsolva — távol minden nyerészkedési czéloktól — egyedül részve
vői javára törekedik; s remélhető : hogy e honi intézet, melly a német
honi azon hires gothai társulat mintájára van alapítva, melly minden 
évben felénél többet, a mult évben pedig a befizetett dij 75 részét tag
jainak viszapótolni képes vala- illő fokozatát elérve, annyival kevésbe 
fog hátramaradni, mivel a mentesítésből üzérkedésre kitérni törekvők 
ellen, kellő gát vettetvén, közhasznúságát ali visszaélések — a merészek 
saját kára nélkül — nem könnyen történhetnek. 

Bérsi b o r z é 
augustus 

Statuskötclezvény 5 % . 
dto. * \ % . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki . , 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
l)uuagúzhujo"ziísi részvény 
Augsburg 
Haintiurg 100 bcotalliirért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankúrt . . . 
Cs. kir. arany 
Ezu.it 

Puna\ ízaltar* augustus 

T á v i r a t i k A t l é 

18. 

8 6 % 

221 

1291 

586 
120 3 / s 

8 8 % 
11.43 
141% 

84% 

19. 

S6* , 

132 

1742% 
' 588 

120% 
8 8 % 

11.42 

WP/s 

2 4 % -

20. 21. 

- 8 6 % 

223 
133% 

1730 
590 
120 

8 8 % 
11.42 
141 

2 4 % 

8 6 % 

134% 
1295 

1733% 
588 
119% 

8 7 % 
11.35 
140 

- 23' 

23. 

86% 

134% 
1292 

1722% 
687 
118% 

86% 
11.30 
139 

24. 

0 5 % 

134 
1282 
172 | 
5*4 
116% 

8&% 
11.20 
187 

2 0 % 

1 " 6 " ' 0r<il . l34.1O'8"3"'0fól. |g3.ln ' i!"?T 'OftjL 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest , augnstus 22-kén : Buza fl ft. 8 kr.—7 ft. 1 9 kr. — Kétezeréi 5 ft. 4 kr. 
— 5 ft. 12 kr. - Rozs 5 ft. 4 kr . -5 ft. 8 kj. — Árpa 2 ft. 40 kr.—2 ft. Wfcr. -
Zab 2 ft, 12 kr .-2ft . 20 kr. — Kukorica* 2 E- 4 0 k r . - 8 ft. 20 kr. 

Felelős szerkesztő I Pákh Albert. 

http://Ezu.it
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J£2£^A Vasárnapi Újság julius-decemberi folyamára teljes számú példányokkal 

még folyvást szolgálhatunk. 

Félévi előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. 
72 Hirdetmény. 2 - 3 

Azon különösen kedvező részvét, mellynek az alulirt cs. 
kir. szab. nagykereskedő-ház által biztositott nagy 

JÓSZÁG-ÉS PÉNZ-SORS JÁTÉK 
mindjárt annak keletkezte után örvendett, s ennek következte 

ben a sorsjegyeknek naponkint élénkebbé lett keresése azon 

kellemes helyzetbe tesz bennünket, miszerint az első húzást 

1 8 5 5 - d i k évi j a n u á r U-dike 

helyett, mint az eredetileg hirdetve volt, már a 

LEGKÖZELEBB JÖVŐ NOVEMBER 4-KÉN 
visszavonhatlanul megtartandjuk. 

Midőn a nagykereskedő-ház ezen kedvező körülményt a tisztelt kö
zönséggel és számos ügybarátival tudatná, figyelmezteti egyszersmind 
azon különös kedvezményre, mellyet azon sorsjáték nyújt, hogy t.i. azok, 
kik 4 sorsjegygyei birnak (azaz : mind a négy osztályból egy-egy sora-
jegygyel), tizenegyszer játszanak, és pedig háromszor az első vagyis az 
előhúzásban, háromszor a második vagyis az ezüst-sorsjegy külön húzá
sában, egyszer a harmadik, vagyis az arany-sorsjegy külön sorshúzásában 
és négyszer a fő- és zárhuzásban, mellyben a 

200,000 IFI. FŐNYEREMÉNY 
hu/útik ki. 

E négy sorsjegynek ára 22 p. forint, játszanak mint fentebb monda
tott 11 -szer és legalább is 15 v. forintot vissza kell nyerniük. 

Ki tehát 4 illy sorsjegynek birtokába jőni kivan, mit se mulasszon 
el, mert az arany-sorsjegyek, mellyek a játékterv szerint csak csekély 
számban adattak ki, rövid idő alatt el fognak kelni. 

Ki 4 illy jegyért 22 forintot kiadni sokai, az vegyen egy 
sorsjegyet az I. és egyet a IL osztályból, ára mind a kettőnek 
összesen csak 6 frt., — egyikének ezen két osztályból kell az elő
húzásban húzatnia, B e szerint 4-szer játszhatni velük, úgy
mint az 1-ső húzásban, a 2-dik húzásban és 2-szer a fő- és zárhu
zásban, melyben, mint már fentebb emlittettett, a 200,000 frtos 
fönyerö szám huzatik ki. 

Bécs, augustus l-jén 1854. 

Pei'is8titü G. ül., 
^ m m ^ cs. kir. szab. nagykereskedő, 
W - Stadt, Karnthnerstrasse 1049 sz.a. első emelet. 

f ^ 1 1 ) féle sorsjegyek LTJEFF M. illatárus. urnái Pesten, Kris
tóftér a „Minerváihoz, és több más kereskedésekben kaphatók 

egyéb lényegei jelei tulajdonságainál fogva is minden eddig létező fos-porok kort 
elsőséggel bir a mindinkább növekedő közulismerést nyer, ugy hogy azok által, kik 
azt már egyszer használták, bizonyosan jövőre ü mindig különös előszeretettel újra bt 

szerestetni. 

Dr.HARTUi\G-íéIecs.k.szab. 

CHINA-HÉJ-0LM 
a hajnak épségben tartása és szépitésére. 

Dr. IIARTlWG-rélc cs. k. szab. I 

I !\OVÉMIIAJHK\Ö€SJ 
» » • » • « > a hajnövet isméti felélesztése és erősitésére. Si 

A dr. Hartuug-felé szab. hajnövesztő-szerek bebizonyult jeles tulajdon-
tagúik s jutányos áraiknál fogva nagy elönynyel birnak az oly igen magasztalt 
ma kasszar, lapugyökér s minden más egyéb hajolajak és hajkenócsök fölött, s e szerint 
mint e nemben legjobb és legolcsóbb szerek méltán ajánltat hatnak; bővebb leirások 
ingyen szolgáltatnak. 

^ I f f S í l L m t Budán Grünberg Ferenez, u d v . g y ó ^ . 

szerésznél és Pesten Székely József, gyógyszerész to vábbá 
Aradon Tedeschi és Zukovits; Baján Klenantz Ján.; Besztc reze-Bányán Damay 
K.; Czernoviezon Schnirch Ign. és Zacbariásievicz Tam.; Cservenkun Domioics 
Sándor; Debreezenben Csanak József és 11. Vincze Kár. gyógysz . ; Eszéken Hor
ning József, gyógyszerész; Eperjesen Zseni hery ígnácz; Esztergomban Bier-
breuer J. B . ; Gyöngyösön Kocianovich János gyógysz.; Győrött Unschuld Ede; 
Hold-Mező-Vásárhelyen Braun József és társa; Kassán Eschwig Ede; Kézs-
márkon Szopko K. X . ; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; Kolosvárott WoÜT 
testv. gyógysz . ; Kaposvárott Kohn Jakab; Llptó - Sz. Miklóson Fischer J. L. és 
Krivoss M . ; Lngoson Arnold József és Sehiessler Antal; Makón Dobsa Sám.; Mis
kolczon Zahr J. B.; Mobácson Kögl András; Maros-Vásárhelyen Fogaraay 
Döme; Médiáson Qrendi I. F.: Nnny-Báiiyán ifj. Bremer Ján. gyógyszerész; Nagy 
Beeskereken Pyrra J. D.; X. Kanizsán Welisch M. V . ; X.-Kikindán Schanner N.; 
Nagy-Szombatban Keszely József; Nagy-Váradon Huzella Mátyás és Janky Ant.; 
Nagy-Szebenben Zöhrer J. F . ; Pupán Bermüller József és Tschepen Ede; Pécsett 
Adler Antal és Berger Károly; PozsoubanWeinstabl Dienes; Hiina Szombatban 
Kratscbmar K. ; Rozsnyón Feymann Antal; Rózsahegyen Jureczki A . Herm.; Sel
lyén Weigel József; Sopronban Rupprecht József gyógysz . ; Szabadkán Farkas 
József; Szegeden Sujan József; Székes-t'ehérvarott Legman Alajos; Szolnokon 
Scheftsik István gyógysz.; Szombathelyen Teinpel F., és Fachbofer Gyula; Seges-
várott Misselbacher 1. B.; Trmesvárott Jeney és Solquir; Ujvidékén Sterio János; 
Vág-Ujhelyen Freund V. ; Venseczen Karnap János; Veszprémben llafner Mih.; 
Zala Egerszege n Anisits Pál; Zomborban Alichailovits G . ; Zsombolyban Telbisz 
Ján. uraknál. . t « y r 
| g ^ * A fentebbi, a közönségnél olly jó hirben álló czikkek a fennevezett 

városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint 
csak az itt megnevevezett t. cz. letéteményes uraknál. 63 (3—10 

Császári királyi legfelsőbb szabadalommal, 
- p o r o s z királyi és szász királyi legfelsőbb 

engedélyijei. 

Dr. BORCIi VRDT-Féle ITTETF 
illatos gyógyerejü . | bepecsételt 2 

\0VE^Y-SZAPPAN4^£| 
A dr. BORCIIARDT-féle cs. k. kiz. szab. növény s zappan kitunó jó szer a 
Hksitesére s épen tartására; az kétségkívül a. legjobb szer, mi csak létezhetik 
ibea, szintúgy az olly icen alkalmatlan szeplő, májfoltok, napégelés, y rímes, csu-
1, Urkilyagcia stb. ellen, valamint a bőrnek tisztává és gyengéddé tételére, s 

*anak f r„ és élénk ss.nbeni fentartájsára nézve. 

bői 
e n 
eS'trek , 

Dr. SUIN de BOUTEMARD 

ILLATOS FOGPASZTÁJA. 
'/jpakétácaka! 

Í20 kr. p.p. 

Ezen rogtzappan 
azon elismert czélszerüségén kivül, miszerint a fogak és 

fothus épségbe* tartását a legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli, 

75 Épen most jelent meg 1 - 3 

Heckenast Gtisztácnál Pesten és 
Gcibel A n n i n , pesti könyv

árusnál kapható : 

VÁLTÓELJÁRÁST 
és az erre vonatkozó 

iromány-példányok" 
a közönséges váltó-rendszabály, bélyeg
törvény, a váltó eljárást meghatározó leg
felsőbb rendeletek és a polgári perrendtar
tás szabályai szerint tárgyalagos rendben 
elkészitett mindennemű magyar és német 

példákból összeillesztett 

gyűjtemény ét. 
magában foglaló' 

S E G É D - K É Z I K Ö N Y V . 
törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek 

s felek számára szerkeazté 

Szeniczey Gusztáv, 
tanács-jegyző a pesti cs. kir. kereskedelmi 

és váltótörvény-széknél. 
Cr" 3-dik l>ín it. II es javított k iadás. 

1851. 376 lap nagy 8-rét. 
Keményen fötve ára 2 ft. 24 kr. pp. 

76 I II 

14KÍRTHAII8I 
irta 

| b á r ó E ö t v ö s .József. 
Ilarmadik javitott kiadás, 4 részben 

c s a l i 2 ft. pengő. 
' C y Ezen klassikus és ritka olcsőságu 

regény 3-dik kiadásának fennma
radt csekély számú példányait 
átvévén, a megrendeléseket hoz
zám kérem intézni. 

Pesten, Kristóftér L - íáf l 
t i e i l i e l Vi Iliin, 

könyvárui. 

74 2 - 8 
Épen most jelent meg Heckenast 
Gusétácnál Pesten és Geibel 
Arniín pesti könyvárusnál 

kapható : 
•. A 

magyar nemzet története. 
J Ó K A I JUHITÓL. 

356 lap, nagy 8-rét. 
Fűzve ára 2 forint p. pénzben. 

Nyomt&tja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám, Pesten. 




