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Minden alábbirt tárgyak 
szilárdat elcsomagolva 

szétkttldetnek. Traugott Minden legkisebb com 
missio leggyorsabban 

kivitetik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Itt nem emiitett fajok megrendelésre 
legjobban kivitetik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gránát-medail lonok minden nagyság
ban - 30 frtig. 

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

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

Szabályzóit genfi zsebórák: 

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

lehessen eladni, sokat kell eladni. 

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

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

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

^ ^ B kedvezményt csak oly nagyszerű telepzet nyújthat. 

L V Egyesegyedül kapható az átalánosan ismert 

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

A JICTORII 
biztosító-társaság, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

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

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

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

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

Előfizetési fölhívás 

VASÁMAPIMSAG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1872. évi folyamára. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T Ö K Ö L Y S A B B A S . 

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

Élete nagy részét könyvtárában töltötte, 

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

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

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

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

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

don kilencz ház s némi fekvőségek. Az 
aradi birtokot Tököly egy szerb papnövelde 
alapítására akarta szánni, de erre az akkori 
időben engedélyt nem nyerhetett; valamint 
a szerb nyomda sem jöhetett létre, melynek 
helyiségét a Tököly-intézet földszintjén je-
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lölte ki, s melyet a Matica irodalmi czéljai-
nak előmozdítására szánt. Ellenben gazdag 
könj'vtárát, melyet ugyanazon épület első 
emeletén állittatott fel, az intézetbeli jóté
teményesek és a Matica közös használatára 
rendelte, s ez által némileg nyilvános könyv
tár jellegével ruházta föl, folytonos gyara
pításáról is gondoskodván. 

Katonai pályára készülő szerb ifjak ja
vára is tett alapitványt, melynek tőkéje 
jelenleg meghaladja a százezer forintot. A 
növendékek kijelölését, kik ez alapitvány 
kamatait időnként élvezzék, a szerb patriar-
eha és a katonai hatóságok közös elhatáro
zására bizta. 

S végre, hogy a magyar és szerb nemzet 
ama testvéries egyetértésének, melyet min
dig szivén hordozott, tettleges kifejezést 
adjon, Debreczenben, a tősgyökeres ma
gyarság ez egyik legfőbb székhelyén, az 
ottani reformált kollégiumbeli ifjúság ke
belében alakítandó dalárda alaptőkéjéül 
1000 p. forintot rendelt. Debreczen most is 
évenként, Sabbas napján (január 14/26-án) 
megüli a nemeskeblü s hazafias alapító 
emlékezetét. 

Vajha legyen az ö neve, melynek mását 
a magyar is a fejedelmi Thökölyben, hős 
nevei közt tiszteli, egyik összekötő láncz 
szem a magyar és szerb nép között! 

— á—r— 

Báró Eötvös József emlékezete. 

A m. tud. akadémia által 1872. február 2-kán 
rendezett emlékünnepélyen 

olvasta 

S z á s z K á r o l y . 

„ I s t e n veled hazám!" — végsőt sóhajta 
Es néma lőn a Búcsú dalnoka. 
ö r ö k r e néma lőn beszédes ajka 
S kihűl t eszméktől izzó homloka. 
M i a csapástól szíven sújtva á l lunk 
S búnk ' megoevezni szókat sem találunk. 
De bár búnk néma s ajkunk szótalan, 
Könyünk kiál t ja : Eötvös odavan! 

O h mit veszíténk! Szó , k ö n y , mind kevés i t t I 
A szó : üres h a n g , a k ö n y : buborék; 
Nem állít ják meg szívünk vérezési t , 
A mérgezett nyíl ha belétörék. 
I l y sebre balzsam — ily bánatra nincs enyh! 
Szivünk roskadva csüng a drága kincsen . . . 
I l y kincs el vesztén egy nyújt csak vigaszt , 
A gondo la t : hogy mégis bír tuk azt! 

M e r t a mienk vo l t ! Bá r elméje lángja 
E g y félvilágra szórt fényt , mint a nap ; 
E s szive l áng i , mint a mar ty r -mág lya , 
Mil l jóknak üdveért lobogtanak; 
S z a v á t , eszmékbe kr i s tá lyú lva , dallá 
Olvadva , egész Európa hal lá , 
S mig taps r iad t rá tú l a bérezek en : 
A mi szivünk dobbant föl melegen. 

Mienk volt ő ! hiába i r igyel te 
A r i tka kincset tő lünk a v i lág! 
Hozzánk , e földhöz fórra szíve, l e lke , 
N e k ü n k fénylék szemén az égi láng. 
Minket hevíte keble tűz-parázsa , 
Minke t ragadt el szava bü-varázsa, 
E r t ü n k forrt könyje , nekünk szólt da la , 
— Ö mindenestől a mienk vala! 

M i lá t tuk őt a nyíl t szellem-palaestrán, 
H o l pajzs az eszme, szó volt fegyvere; 
Győztes csapásit sebek nélkül osztván, 
H o g y fölemelte a kit le vére. 
Kicsiny alakja hogy' nőtt óriássá! 
S míg ellenét szemével levarázslá, 
H o g y szivekben nyeré meg harezdi já t : 
Szép homlokára ez vont g lór iá t ! 

Mer t a ki hallá lágycsengésü hang já t , 
Melyben h i t , áb ránd , ész s szív o lvadot t , 
— Mint u ta s , erdőn, zárda kis harangját - -
Büvö l t en állt s lekötve hallgatott . 

Ha szó l t : a lég eszmékkel népesült m e g , 
Mik őt szolgál ták, tőle lelkesül tek, 
S a merre j á r t : érintésén olyan 
E r ő s fény á r a d t , mint villany-folyam. 

Meglestük őt könyvháza re j tekében, 
L á t t u k lelkét elöntve könyvein , 
Hol a Karthausi borongott setéten, 
Vagy szive lángolt népe könyjein. 
Fajáér t ége keble tiszta l áng ja , 
Magá t emésztő fény nyel mint a fáklya, 
S a halvány lapra fényt e szó ve t e : 
Hogy „szeretni az ember végzete!" 

Szeretni , mint ő , nem tudot t úgy senki , 
E m b e r t , hazát , családot egya rán t , 
Szivének egy szüksége vo l t : szeretni , 
Mint a n a p , nem tarthat ja sugarát , 
De szerte ontja völgyre és ha lomra , 
A vár t és a kunyhót egy fénybe vonva; 
S mig fenn bibor pompában ég kelet , 
Vi rág nyilik bedőlt sírok felett. 

Szeretni! — erre volt alkotva lelke; 
Egész valója szeretet vala. 
Üdvét az önfeláldozásba' lelte 
S szétosztva kincsét , dús lőn általa. 
Nagy szive egész világnak elég volt , 
Körülölelve mindont , mint az égbol t , 
A föld minden határá ig elér t , 
Szeretve az embert az emberér t ! 

„Szabadságot!" kiál ta lelkesedve; 
E g y rab se légyen a nagy földtekén! 
Az emberekben teljék isten kedve 
S legyen egyenlő: gazdag és szegény. M ^ ^ ^ 
Testvér legyen m i n d , s bá r a por szülöt te , 
Ragyogjon égi származás fö lö t te , 
S fajt fajjal és nemzettel nemzetet 
Igazság kössön össze s szeretet! 

És e hazá t , e népe t , oh mi hévvel , 
Magasztosán, t isztán szerette ő! 
Nem a madár homályos ösztönével, 
Mely i t t hagyot t fészkére visszajő, 
S ha romba le l te , újra oda épi t ; 
Ped ig nem sejti , hogy mi vonja őt i t t , 
S nem tudja — (mint köztünk sem, annyian!) 
Nevedben , oly h o n , oly édes mi van! 

Szeret te e hazá t , nem égbe nyúló 
Hófödte bérez- s dal tel t mezőiért; 
A t é r t , hol tán minden fű „vére-hul ló" , 
Mer t gyökerére hős sziv önte vért ; 
Rákos mezőjét , mely még egyre ha l lga t , 
E hal lgatásban a szentelt fájdalmat, 
Es Buda ormán a nagy sirkövet , 
Mely hosszú árnyat földre, szívre vet! 

Szeret te honját özvegy fátyólában, 
S nagy harcz iér t , hol küzde honfi-kar; 
Mint esti szellő bétakarja lágyan 
A sebhelyet , mit szánta bősz vihar. 
Enyészve b á r , megannyi ősi nyom volt . . . . 
S ha este ott ü l t s múlt időkre gondol t , 
Hol a mező kaszálva i l latoz: 
Kezébe' megzendült a szent koboz! 

Nagy eszményét szerette ő e népben! 
Dicső jövőjét , melyről á lmodott ; 
Fej lődve érve , szabadon, jó l lé tben , 
Uj népet i t t , ha ta lmast , gazdagot. 
K ü n n a mivelt nyugat ta l állva sorba, 
Benn gondolatban, szivben egybeforrva, 
S egy vágytól égve: oh h o n , tégedet 
Olyan magasra t e n n i , mint lehet! 

Szivének ez volt egyedüli vágya , 
E z gondja nappal , álma éjszaka. 
— De nem viraszta , nem küzdött hiába, 
Megnyer te i m , mit esdve kért maga : 
Márványszobor sírjára nincs emelve; 
Emlékje le : eszméi győzedelme; 
S melynek hűn áldozott egy é le te t : 
Hajt már a m a g , a melyet elvetet t! 

S mint a vető, ha földbe szórta magját 
S aztán a tél folytában elhala, 
Utód i a dús termést learatják 
S házukba jóllét száll be á l ta la : 
Ő is egy dús termés magvát veté e l , 
Virúla tot és áldást hintve széjjel, 
A mely után fogunk aratni még 
Mi s fiaink s a késő ivadék! 

O mondta : ne sirassuk végzetét m e g , 
K i a honért adhat ta életét! j<2vS2X 
Sírboltja éjén ég örök szövétnek ű; W 
S neve fényére nem borúi setét. fS 

Mer t rajta romlás nem vehet ha ta lmat , 
A szív földjét termékenyítve hamvad . 
E s szelleme a sir körül marad 
Te t t ek re intve az u tódokat! 

Ö a honért é l t ! — él folyvást mive lünk , 
Ha tá sa által , él eszméiben. 
A z ő munká ja , egyiké, hogy é lünk , 
M é g halva is ve lünk érez híven. 
A Bzellemharczra, sírjából k ike lve , 
Fennhordja zászlaját vezéri l e lke ; 
S ha zendül majd a véggyőzelmi d a l : 
Nevéhez kötve lesz a diadal! 

O h ercsi s í r , mely őrzöd drága hamvát , 
Po rában is megáldot t nagy szivét! 
Bocsásd álmához zöld erdők fuvalmát 
S boltodnak árnyán lágyan födve védd! 
Zengj néki halk da l t , honom nagy folyója, 
A r a n y kalászt susogtass, néma róna , 
S csönd ünnepeljen völgyön és h e g y e n : 
H o g y álma édes és dicső legyen! 

S te hon , te nép , melyet oly hőn imáda, 
Nevének méltó emléket ha kérsz : 
N e szóval, könynyel áldd haló-porába' , 
S mit ál l i tsz, szobra ne legyen csak érez; 
De t e d d , m u n k á l d : nevét hogy emlegessék, 
Szabad hazában, boldogság, művel t ség , 
H a visszapillant, boldogulva , h o n , 
H a d d lássa népedet virányidon! 

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

(Vége.) 

Sokan azt akarják (és a nőket aszerint 
is nevelik), hogy csak a háztartás anyagi 
kormányozásához értsenek; — felejtik, hogy 
a tévedések és előítéletek, melyek a világot 
kormányozzák, a polgárok házából terjed
nek szét. 

Ezek után azt kérdezhetjük: minő képte
len megfeledkezés hanyagolta el ennyire a 
nőnevelést? a korszakok erkölcsbirái és 
törvényhozói miért egyeztek meg abban, 
hogy a nő hatalmát gyengitsék, s ez által a 
férfiakra vészteljessé tegyék! — Mert meg 
kell jegyeznünk, hogy mind az a rósz, a mit 
a nők a férfiakkal tettek, a férfiaktól jő, — 
a jó pedig tőlök. 

A hiányos nevelés daczára, melyben a 
nőket részesitik, van értelmök és eszméik; 
az előítéletek daczára vivták ki maguknak 
azt, hogy Európa dicsőségei s a férfiak élet
társai lettek. Mig a férfiak azt hitték, hogy 
csak testi erejök s bátorságuk helyezi a nők 
fölébe: meghódoltak a gyöngédségnek és 
szépségnek; de mikor egy kis tudományt is 
szedtek agyokba, a férfiak büszkesége föl
támadt, s a nő elveszte hatalmát. 

A legszerencsétlenebb korszak a papok 
és irásmagyarázók korszaka volt; midőn azt 
feszegették, hogy a férfi elöbbvaló, és sokkal 
különb a nőnél; a nőktől még a lelket is 
megtagadták. 

E tannak sajnos következményei lettek, 
mert a nők elbutitása erkölcsi rendszerré 
vált, épen ugy , mint a népek butitása — 
politikai rendszerré. 

Atyáink a tudatlanságot sokáig össze
vétették az ártatlansággal; innen származott 
a hiba. A férj érdekében, együgyű ostoba 
nőket akar tak, épen mint a hatalom érde
kében — tudatlan népet. 

Pedig a történelembe véres betűkkel 
van beirva, hogy a nép a tudatlanságot s 
az előítéletet zsarnokaira hárítja vissza; a 
németországi parasztháborúk, a Bertalan-éj, 
a forradalmak tulcsapásai majd minden 
népnél a rajongás és vakhit müvei voltak. 

A tudatlanság mindent elhisz, a vakhit 
nem okoskodik, a rajongás térdre borul s 
mikor föláll, azt kérdi: „Kit öljek?" 

Jaj annak a királynak, ki hatalmát népe 
tudatlanságára építi! — E királyok köve-

51 

telhetnek bűnöket — vért, de csak oly föl
tétel alatt, hogy a bűnökben s vérengzésben 
ne állapodjanak meg soha; az ily viharok
nak haladni kell! S akkor aztán, minél tu
datlanabb a nép — annál kegyetlenebb; 
semmi okoskodás nem állítja meg, az ész 
nem világosítja föl, a tisztelet nem tartja 
féken; öldöklő eszközzé sülyed, mely hullá
ról hullára megy, mig végre arra is rá üt, 
a ki vezérli. 

íme a tudatlanság, mely a zsarnokok 
ereje, midőn kiszolgálta őket, a zsarnokokat 
is fölforgatja. 

Ugy járnak vele, mint a ki lovait ember
hússal táplálta, s lovai végre őt is fölfalták. 

XIV. Lajos idejében egy esdő hang 
emelkedett a nők érdekében, kik az ország 
sorsát kezökben tartották. E hang több 
kegyeletet kért, mert a mulatság, élv és 
dicsőség közt egészen megfeledkeztek a nő 
neveléséről! Mint elbámultak e szóra! S mint 
kinevették! Egy egyszerű pap azt állítja, 
hogy „a leányokat a káté, varrás, ének, táncz, 
öltözködés, ügyes társalgás és csinos köszö
nésen kívül még egyébre is kell tanítani." 

Fleury abbé azt akarta, hogy tudjanak 
írni, olvasni, számolni és a közügyekhez is 
értsenek annyit, hogy a tanácskozásokban 
részt vehessenek, s az orvostant is ismerjék, 
hogy a betegeket ápolhassák. — A költészet, 
bölcsészet, történelem, erkölcstanról, tehát 
arról, a mi a gondolkozást fejlesztheti, a 
lelkiismeretet világosithatja s a lelket föl
emelheti, nem volt szó. Annak a nagy szá
zadnak oly korlátolt és szomorú nézete volt, 
hogy azt hitték, miszerint ezek a tárgyak 
a nők használatán kívül esnek, s csak hiú
ságukat növelik. — Mégis mint egy vilá
gosságtól meghatva Fleury igy kiált fel: 
„Azt akarjátok, hogy a nők ne legyenek a 
tanulásra képesek? . . . mintha biz az ő lei-
kök más volna, mint a férfiaké, mintha nem 
volna épen oly fogékony eszök, mint nékünk, 
melyet vezérelni, — akaratuk, melyet sza
bályozni, — szenvedélyeik, melyeket le kell 
gyözniök? — vagy mintha nekik minden 
tanulás nélkül könnyebb lenne kötelessé
geiket teljesíteni, mint nekünk 1" 

E vallásos hanghoz a Fénélon majdnem 
isteni hangja vegyül. Ö a Fleury abbé által 
ajánlott tantárgyakhoz még a görög, római 
és saját hazájok történelmét is hozzá csa
tolta, sőt a többi országok viszonyainak 
ismeretét is. Az ékesszólás, szépirodalom 
és költészeti müvek olvasását is ajánlja, 
miután ezek a lélekben az erény iránti 
magasztos érzést ébresztik föl. Fénélon azt 
mondja: „A jó a nők nélkül lehetetlen; ők 
pusztítják vagy tartják föl a házakat; a 
házi dolognak minden részleteit ők szabá
lyozzák, következőleg tőlök függ mindaz, a 
mi az emberi nemet legközelebbről érdekli." 
A nők nevelése a férfiakénál sokkal fonto-
sabb, miután a férfiak nevelése mindig az 
ö művök. Fénélon tanának ez a veleje, s 
egész könyve e körül forog. 

Fénélon eszméjét százada nagyon ke
véssé birta fölfogni, sőt a miénk is elha
nyagolja; a nőnevelés Európa legművel
tebb részeiben is igen sok kívánni valót 
hagy hátra. 

Szegény nők! mindenütt ugy bánnak 
veletek, mint játékszerekkel, elzárnak mint 
a bálványt s eladnak, mint az áruezikket! 
A legudvariasabb népek is abban lelik gyö-
nyörüségöket, ha titeket megronthatnak: 
arra tanítanak, hogy fényűzés és czifrálko-
dás legyen életetek legelső szüksége, s a 
szépség a legelső emberi tulajdon: a hamar 
elhervadó szépségre szorítanak. Miután szi
veteket megmételyezték, eszeteket elsötétí
tették, saját boldogságukat mégis erényes-
ségtökbe helyezik 1 

Mily közönbösek lesznek igy a nők, a 
közügyek, s mily lelkesültek a hiúság és 
hiábanvaló mulatságok iránt! Leiköket a 
nap szeszélye izgatja, s egész szenvedélylyel 
áldozzák föl magukat a múló gyönyöröknek. 

Higyjék el, hogy az egyik nem könnyel
műsége, a másik nem erkölcseire is kihat. 
A nők többnyire azért könnyelműek, hiúk, 
mert a férfiaknak tetszeni akarnak. A fér
fiak közönbössége a politika, morál, köte
lességeik és legszentebb érdekeik iránt, fe-
lületességök a haza és emberiség ügyei kö
rül, a feledékenység, hiúság s más gyarló
ságok is többnyire mind a nők müvei. 

Jellemök a nemzet jelleme lett; azt 
adták a férfiaknak vissza, mit tőlök nyertek. 

Ha anyáink polgárnők lesznek, minden 
megváltozik. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
nők az emberi nemnek felét képezik; ha azt 
akarjátok, hogy lelkiismeretes hivatalno
kaitok, jó harezosaitok, s becsületes polgá
raitok legyenek, ha köztársaságot akartok 
létesíteni, forduljatok a nőkhöz, mert csak 
az az ügy haladhat, melyért ők lelkesülnek. 

Az ö nevelésökkel foglalkozni, a férfiak 
hasznát mozdítja elő; a nők nemes és ma
gas eszméi a férfiak kisszerű szenvedélyeit 
és nagyravágyásait megölik. A nők jósága 
a férfiakat is jobbakká tenné, s ez által 
mind a két nem boldogabb lenne. 

Oly nő, ki életét családja boldogitására 
szenteli, a ki tanul, hogy gyermekeit is ta
níthassa, s lelkét műveli, hogy családjára 
jó hatást gyakorolhasson, e kötelességek 
által az eltántorodástól is meg van védve. 

A társadalom egyenlősítése, a demok-
raczia terjedése a nők művelődésétől függ. 

Szemeink előtt elég példa Amerika. Ott, 
hol a kötelesség-érzet a nőkben fölébredt, 
hol tevékenységök helyes irányt nyert, az 
unalom, a női erény enagy megrontója, nem 
ragadja ki őket a családi élet szentélyéből. 

De nálunk a nevelésben mit is tűztek ki 
czélul? — Az egyesek boldogságát-e, vagy 
az átalános jóllét előmozdítását, vagy azt, 
hogy a nők saját munkaképességük által 
becsületesen meg tudjanak élni? . . . Egyi
ket sem. A főczél az, hogy a világnak tes-
senek, nem pedig hogy a világ csábjainak 
ellentálljanak. Fényleni és uralkodni. 

Sok gyöngéd, de gyenge anya maga ve
zérli leányát a hiúság felé. — Hiúság az 
öltözékben, felületesség a nevelésben! — 
Légy szép, udvarias, szelid és szerény, ez 
által föltűnsz; ez némely anyák tanácsa; a 
valóság helyett a látszat. 

A léleknek is megvan felületes köny-
nyelmü díszítése, mint a testnek. Bölcsőnk
től kezdve szoktatnak hozzá. A hibát nem 
orvosolják, csak eltakarják; a jellemet nem 
alakítják át , csak elálezázzák; a hiúság 
mindent eltakar. A látszatra építenek 
mindent. 

Rómában és Athénéban a köztársaság 
virágzása alatt, a nők divatja az ízléssel 
párosult egyszerűség volt; a fényűzés és 
czifrálkodás a kéjhölgyek kiváltsága volt. 
Adjatok a nők kezébe jó könyveket, neme
sítsétek szivöket, lelköket gazdagítsátok és 
töltsétek be a nagy és nemes eszmékkel, (erő
sítsétek bölcs elvekkel, fejtsétek ki bennök 
a szép, jó és hasznos iránti érzést, s az elve
szettnek hitt paradicsomot újra feltaláljátok. 

A felületes nevelés következtében a nők 
nem szokták meg a komoly gondolkozást, 
ezért van, hogy az olyan köny veket, melyek 
nem csupán mulattatók, hanem tanuságosak 
is, kiállhatatlan unalmasnak találják. — 
Ezt a benyomást és ellenszenvet bajos le
győzni, de küzdeni kell ellene, mert az ol
vasás által a nemes élvezetek kiapadhatat-
lan forrásához jutnak. A leghatalmasabb j 
szellemek gondolatai is sajátjokká lesznek, • 

— erejök erejöket, erényök erényüket 
neveli. 

A ki a jó könyveket szereti, olyan va
gyont szerzett magának, milyent a világnak 
semmi kincse nem adhat: az ízlés finomsá
gát, a sziv nyugalmát, a szellem elégültsé-
gét, a tiszta lelkiismeret örömeit. Mert a 
szép és jó tudata mindig az erény élvezetére 
vezet; a nők szivébe lángoló betűkkel sze
retném beírni, hogy az értelmi tehetségek 
a munka, a nemes szenvedélyek s a sziv 
tiszta érzelmei pedig saját akaratunk által 
növekednek! 

A társadalom lépcsőzete ez : A barbár 
korszakban a nők rabok vagy szolgálók, 
voltak. A művelődés első hajnalában gazd
asszonyok — s később élettársak. Azután 
elhagyták házukat, s mulattató tulajdo
naikkal a külvilággal szövetkeztek, s értel
mök fejlődése által szövetkeztek férjökkel is. 

Midőn a társadalom művelődése magasb 
fokra jut, s a férfiak kötelességei el lesznek 
ismerve, akkor az államban a nő is helyet 
foglal — gazdasszony, élettárs és polgárnő 
lesz. Sámi Lászlóné. 

A vörös bóbitás kis leány meséje. 
Hadd pillantsunk he egyszer a gyermekvi

lágba is; ne mondja senki a Vasárnapi Újságról, 
hogy mindig csak komoly és okos dolgokról tud 
irni, a mikből a felnőttek, néha meg a tanultabbak 
is tanulhatnak s a gyermeki kedély tündérorazá-
gát, méltósága alattinak tartja érinteni is. Szép 
aranyvilág ez, ábrándjaival, képzelgéseivel, me
lyek di'lczcg paripává varázsolják a fűzfa vesszőt, 
aranyos csótárrá a toldott-foldott kóczmadzagot s 
élénkebb es hajlékonyabb képzelődő tehetséggel 
szemlélik a legegyszerűbb tárgyakat, mint Polo-
nius a felhőket. 

Ki nem vult gyermek valaha, s ki nem sze
ret te a meséket? A dajka, a szolgáló, az iskolában 
a paraszt gyermekek, mennyi szebbnél szebb me
sét tudtak a bujdosó királyfiról, a boszorkány 
három leányáról, a hamupipőkéről, a táltos lóról s 
isten tudná mi mindenről. Mindnyáját áhítattal s 
az elfoglalva tartott képzelődés hitével hallgattuk, 
de igazi tetszésünket csak azok a mesék nyerhet
ték meg, s szivünket mélyebben meghatni csak 
azok voltak képesek, melyekben a népmesék áta
lános jellemvonása — hogy t. i. elevenen szólnak a 
képzeíődéshez — még egy másikkal párosult, mely 
különösen a gyermek-mesékben elengedhetetlen, 
hogy a kedélyhez szóljanak s a gyermek érzelem
világából levén merítve, őt szíven kaphassák. 

Azért tetszik minden gyermeknek oly végte
lenül a Robinson története, (emlékszem, gyermek 
koromban hétszer olvastam el egymás után,) mert 
egyaránt gazdag táplálékot ad képzeletének, az ide
gen sziget világ jeleneteiben, s kedélyének, mely ma
gát folyvást a puszta szigetre kivetett hős helyze
tébe igyekszik bele találni, s azon gondolkozik, mit 
csinálna most, ha a Robinzon helyéb n volna? 
Hasonló kedvencz olvasmányoka Cooper amerikai 
regényeiből átdolgozott ifjúsági regények is, s 
ugyanaz okból fog kétségkívül közkedveltségre 
ju tn i a „Gull iver utazásai" czimü könyv is. 

I lyen az a rövidebb mese is, melynek ango
lul, francziául, németül számtalan képes kiadása 
forog a gyermekek között, s melyből az egyik for
dulópontot ábrázoló képecskét, ha szinezetlen 
rajzban is, (mert kiadásai különben többnyire 
színezettek) i t t mutatjuk be olvasóink előtt. Ne
vezzük, nem találva hirtelenében jobb magyar 
kifejezést reá: „ A vörös bóbitás kis leány mesé
jének ." 

Volt egyszer egy kis leány, a k i t , mivel ren
desen vörös fejkötőben, vagyis inkább csuklyában 
já r t , a mi igen jól állott kerek mosolygós arczá-
hoz, — elneveztek vörös bóbitás kis leánynak, s 
ezen a néven ismerte az egész környék. Történt 
egyszer, hogy a kis leánynak a nagymamája, a ki 
tőlök egy félórányira, egy kis erdőcskén tul la^ 
kott, nagyon beteg lett. A kis leány anyja levest 
főzött a nagymamának, s azt egy bögrébe, meg 
egy kis üveg bort, egy zsemlyét kosárba rakta s 
igy szólt a kis leányhoz: „Tedd föl a vörös csuk-
lyádat, majd elmégy, meglátogatod a beteg nagy
mamát, elviszed neki ezt a jó kis leveskét, egy 
kis jó óbort és zsemlyét". De nagyon rá paran
csolt a vörös bóbitás kis leányra, hogy kivált a 
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mint az erdőn megy át, senkivel szóba ne álljon, 
az útról sehol le ne térjen, hanem csak egyenesen 
menjen a nagymama házikója felé. Ezzel a vörös 
bóbitás kis leány karjára vette a kosárkát, kezet 
csókolt az anyjának, megígérte, hogy az erdőn 
senkivel szóba nem áll, sem az ösvényről le nem 
tér, e megindult a nagymama házikója felé. A 
mint az erdőn ment egyenesen, hát egy nagy vö
rös farkassal találkozott „Hova méssz te vörös bó
bitás kis leány?" kérdé tőle az ordas nagy farkas. A 
kis lány meg sera állt a kérdésre, csak ment tovább 
egyenesen; a farkas pedig ballagott mellette. „Én 
biz a nagymamámhoz megyek", — meg nem áll-
hatá a kis leány, hogy felelet nélkül hagyja a far
kas bácsi jóakaratú kérdését — „a ki amott lakik 
az erdőn tul abban a fehér házikóban s nagyon 
beteg szegény; egy k!s jó meleg leveskét, meg 
egy kis jó óbort viszek neki; de anyám megparan
csolta, hogy az erdőben senkivel szóba ne álljak, 
se az útból le ne térjek; azért hagyj csak sietnem, 

száguldott, egyenesen a kis fehér házikó iránt, a 
hol a szegény öreg nagymama betegen feküdt. 

A mese további folyamát (mert képünk ma
gyarázatán tul vagyunk már) máskorra hagyjuk. 
Hogy nyitotta ki a vén farkas a kis ház reteszét, 
hogy ette meg a nagymamát csontostól bőröstől, 
hogy feküdt helyébe az ágyba s húzta szőrös fülére 
a takarót, hogy érkezett meg nagy későre a vörös 
bóbitás kis leány a leveskével meg a gyógyfüvek
kel, hogy beszélt vele a farkas a nagymama he
lyett, s mikor már épen a kis leányt is föl akarta 
falni, hogy jöttek szerencsére a vadászok, melyek a 
gonosz farkasnak már rég nyomában voltak, hogy 
hasították fel a vadállat hasát s szerencsére még 
élve (bár igen elalélva) vágták ki belőle a szegény 
jó nagymamát, — mindez igen szépen és kedélye
sen van a mese további folyamában előadva. De 
mi most már napirendre térünk fölötte. 

—á—r— 

„Ide, ide fiamat kezembe, 
Hadd szorítsam a szivemhez ót! 
Mintha volnék újonnan teremtve, 
Hogy éltemnek ifjú lombja nőtt!" 

Talán erre még nem is gondolt, mert lelke 
most csak a drága haldoklón vagy táa már halot
ton csüng, kit annyira szeretett. S a jó nőtől most 
kell megvállnia, midőn életüknek még összébb 
kellene forrni a szent kapocs által, melyet az ég 
adott sziveik közé. Ki fogja most azt a nagy sze
retetet a kisdedbe becsepegtetni, ha az, kiben a 
forrása volt, nincs többé?! 

A halottas ágytól nem messze, egy irgalmas 
nővér imádkozik, telve hittel és áhítattal. Egy 
másik apácza pedig — kiről a kép is nevezve van 
— az ártatlan, de „gyilkos" újszülöttet tartja 
karjain, ki éltével egy másik életet a sirba vitt. 
Az apácza tejjel telt üveget emel a kicsinyke aj
kához, melynek az anya meleg keblét kellene 
helyettesitni. A halvány szerzete?nőt földig érő 

A vörös bóbitás kis leány. 

farkas bácsi." De a farkas báesi, ugy látszott, na
gyon szivén viseli a szegény nagymamika meg
gyógyulását s elmondta, hogy jó a meleg leves 
is, meg az ó borocska is, de a beteget csak a hasz
nos gyógyfüvek gyógyitják meg; ő pedig ért egy 
keveset az orvosi tudományhoz s meg tudná mu
tatni, melyek azok a hasznos füvek, a melyekből a 
nagymamának herbateát kellene főzni, hogy bizo
nyosan meggyógyuljon; „azért — tévé hozzá — 
nem szükség épen szóba állanod velem, vagy le
térned az útról, te kis vörös bóbitás leányka, csak 
fogadj szót anyádnak, — de nézd, itt az ut mellett 
vannak azok a hasznos jó füvek, ez itt, meg ez, 
meg amaz is, ott, odább." A vörös bóbitás kis leány 
igen nagy hálával fogadta a farkas bácsi jóakaratú 
tanácsait s gondolta magában, miért ne szedne ő 
hasznos gyógyfüveket, a melyektől bizonyosan 
meggyógyul a jó nagymama. Mig aztán ő a fü
veket szedegette s észre sem vette, hogy tér el 
miattok az ösvényről, a jószivü farkas fogta, előre 

Az apácza. 
{Székely Bertalan festménye.) 

Egy homályos, szép szoba tárul föl előttünk. 
Minden oly csendes, oly néma, mintha a halál 
kapuja előtt állnánk. A szobában fiatal asszony 
haldoklik, csak nemrég hozva világra kisdedét, 
kinek életét saját élete árán váltja meg. Az anyai 
öröm helyett kinos végperczeket kell átélnie, pe
dig oly rég s epedve várta azt az órát, midőn kar
jaiba ölelheti, s kimondhatlan boldogsággal csó
kokkal árasztja el a kis teremtést, kit szive alatt 
hordozott. Mily édes örömmel gondolt e drága 
perczekre, s mikor elérkezett a boldog pillanat, 
az anya már nem tud örülni: szive örökre meg
hűlt. 6 

A megmerevült nő ágyánál a férj térdel 
tompán, elnyomva a fájdalomtól. Talán még nem 
is üdvözölte kicsinyét a költővel: 

fekete-ruha födi, fejét kendő takarja be, mely 
alatt egy másik fekete — simul a homlokhoz. 
Oly szánó tekintettel függnek a kisdeden könyes 
szemei. Az ő szive is megnyilott a szótalan jele
neten. A szánalom emberies érzelmei lelkében föl
ébredtek, s szó helyett könyekre olvadnak. Meg 
talán el is gondolkozik magában a látottakon. Még 
sem oly sivár, oly zord az élet, hogy valami rög
eszmétől elkapatva, zárdába, sötét falak közé 
kelljen előle menekülni, hol nincs öröm, nincs 
derült nap, s hol minden emberi érzelmet meg kell 
tagadni a szívnek. Eszébe jut talán az is, hogy ő 
soha sem lesz anya, hogy szive sohasem fog őr
ködni angyalarczu kis gyermek fölött. Talán azt 
is elgondolja magában, hogyha most ő is anya 
lenne, s rokona vagy barátnéja a megholtnak, mi
lyen szives örömmel venné oltalmába, szoritná 
keble éltető forrásához az ártatlan lelkecskét. Oh, 
mily édes örömest tenné ezt! De talán neki is 
voltak egykor vágyai és reményei a szép élethez, 
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hanem megsemmisültek? Az ő aranyos ifjúságá
nak is megvoltak édes álmai, és titkai: szeretett, 
mint más leánysziv, de szerelme búban hervadt 
el. Vagy talán épen azon a nehéz titkon tűnődik, 
mi őt az élőhalottak világába vitte, mely azóta 
még mindig égeti szivét, a zsolozsmák víg iszt 
nyújtó ereje daczár . Minden emléke elvonul 
szemei előtt, s minden könycseppre, m.dy pilláin 
rezg, keserű bánattal telik meg lelke.. . . Még ezt 
a halottat is boldogabbnak tartja, mint magát, mert 

ságról mint teremtő erőiől tanúskodik. Maga a 
jelenet, mit itt bemutat, olyan élénk, hogy az egész 
mintegy megeleven jl szemünk előtt Az a me
rengő, bús apácza egész gazdag tanulmány a 
figyelmes szemlélőnek, melyet csak egyszer kell 
megnéznünk, hogy többi soha el ne feledjük. A 
művész élénk képzelnie élő alakot állit elő, ki 
csont és vér, k'nek mindene meg van, csak épen a 
hang hiányzik, de azt maga a jelenet pótolja, mert 
az eléggé beszél helyette Az arezok minden vonása 

A növények betegségeiről. 
— Rusz Károly után. — 

A természeti tünemények ujabb szemlélete a 
betegségek okainak fölfogásán nézve is változást 
hozott létre. Kégebben nzt hitték, hogy minden 
betegség elhárítására külön-külön, egy e czélra 
teremtett óvszernek kell léteznie; ma a mindin
kább fejlődő gyógy tudomány egész bizonyosság-

hisz"W hű férj s a résztvevők siratják, de ö t 
öt senki sem fogja a hosszú útra egy bucsúcsokkal 
ellátni, az ő ravatalánál nem fognak igaz könyek 
hullani: neki senkié s incs! . . . Székely, a mily ne
mesen fogta föl, oly sok érzéssel és művészi erővel 
vitte is ki e jelenetet, s meleg, életteljeskoltoi al
kotásával nemcsak itthon, hanem a külföldön is 
nagy elismerést aratott. Ecsetje alatt az egyszerű 
B épen azért szép gondolat költészetdús művé 
domborult ki, mely ép annyi művészi gyakorlott-

Az apácza. — {Székely Bertalan festménye után.) 

hü, és az egészen jól átgondolt egység vonul át, 
mely ecsetjét kiválóan ragyogtatja. Székely 
mint igazi költő átérzi a mit teremt, s csak is igy 
lehelhet beléje életet. Elejétől végig biztosan 
halad, s kifejezése világos. Az ő műveinél ép azt 
érezzük, mit a magvasabb könyvek olvasásánál; 
valamint ezek maradandó benyomást tesznek a 
lélekre, ugy Székely festményei is, melyeket min-
di£ kívánunk látni, mint a jó könyveket olvasni. 

B L.M. 

gal fölállíthatja a tételt, hogy: minden betegség
nek oka az életfejlődés természetes menetének 
egyszerű megháboritása. Mig azonban az emberek 
és állatok belső életfejlődése ma már annyira 
ismert, hogy a betegség oka többnyire biztosan 
kimutatható, azalatt kutatásaink eredményei a 
növények életében sokkal mostohábbak. Es ez 
természetes. Az emberek és állatok érzéseiknek, 
fájdalmaiknak különféle módon adhatnak kifeje
zést, nem ugy a növények; ép azért, kétségtelenül, 
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sokkal nehezebb föladat ezeknél a betegség okát ' 
kifürkészni. 

H a a betegségek gyógyitásában, legelőbb a | 
betegség okát kell tekintetbe venni; [igen te rmé
szetes, hogy minden betegséget oka szerint oszt
juk be. 

A növények betegségeinek okai a következők: J 
1) Az emberektől és állatoktól származó sérelmek, I 
melyek többnyire csupán külsők. 2) Különösen a 
rovaroktól származó sérelmek, melyek kárhozatos 
tevékenysége veszélyes betegségeket, sőt a szó 
szoros ér telmében vett puszt í tásokat is eszközöl
het. 3) A növésben levő növények kölcsönös 
sérelmei, s egyszersmind az élősdi növények káros 
befolyásai. 4) Az ázalagos élősdik sérelmei. 5) 
Kedvezőt len talajminőség. 6) Káros anyagok be
folyásai, melyek vagy véletlenül, vagy az emberek 
tevékenysége által a növényekkel érintkeznek. 7) 
Kedvezőtlen időjárás. 8) Elfajulás, 9) Kinövések, 
elcsenevedések. 

A növények betegségeiről szólván, magától 
értetődik, hogy nem vehetjük tekintetbe azon 
többé vagy kevésbbé káros pusztításokat, melye-
kot számtalan állat követ el, a növényeket t á p 
lálékul használván. E helyen csak sérelmekről 
szidunk, melyek a növényt vagy növésében, vagy 
fejlődésében zavarják, t ehá t : betegséget okoznak. 
Az erdei és ker t i fák sokat szenvednek az emlős 
ál latok sérelmei következtében, melyek részint 
bimbóikat és leveleiket, részint a fák héját le rág
ják ; ez különösen kemény tél idején történik, 
midőn ugyanis a vad nélkülöz más táplálékot. A 
magas vad, különösen pedig a dámgím és az őz 
szereti a bikk-, a jegenyefenyü-, a fenyü-, a vörös 
fenyü-, a ny i r - é s kecskefűzfát, kevésbbé bántja a 
n\ álfát és a tölgyet. A fiatal bikkfákat különösen a 
szarvasok pusztí t ják. A tufa (tűlevelű fa, fenyő) 
bimbóit , tavaszkor, mohó étvágygyal rágja le 
a vad. E fa, különösen első éveiben kedvencz 
ételük. 

Elemezzük már most azon betegségeket, 
melyek e sérelmekből származnak. H a a fát első 
évében rágják, akkor ugy a lombos fára, valamint 
a tűlevelűekre nézve is az a káros következmény 
áll be, hogy gyökerük, különösen az utóbbié, egész 
életére elcsenevedik és magasra többé soha sem 
nőhet. A tufák csúcsukat közönségesen csak a 
legfelsőbb, az úgynevezett korona bimbóból képe
zik, ha ez el van puszt í tva, oldalvást, az oldal
bimbókból támadnak ugyan mellék-csúcsok, de ezek 
nagyon r i tkán nőnek oly magas és vastagra. 
Egy ike az ide tar tozó legfeltűnőbb betegségeknek 
az úgynevezet t farost, a mely részint okát, a 
melyből származott , részint a fa korá t tekintve, 
különfélekép mutatkozik. Eta a vad a fiatal hajtást 
lerágja, akkor különös seb képződik a fán, mely
nek folytán a fiatal fa elgörbül és eressé válik. E 
betegség ismertető jele az, hogy a beteg fán szo
kat lanul buján gyönge, vékony ágacskák nőnek, 
mig ben a fában a közönséges, szabályos faképző-
dés helyet t , csupa kuszált , egymásba nőtt cso
mók képződnek, melyekből végre a rost támad. 
Idővel ily beteg fiatal fából, melynek hajtásait a 
vad folyvást rágja, szokatlanul gazdag águ bokor 
vá l ik , mely aztán az ugyanazon korú sértetlen 
fákkal szemben minden hasonlatosságot elveszít. 

A galyak, hajtások, bimbók lerágásánál, még 
sokkal ártalmasabb a fák héjának ledörzsölése; ha 
ugyanis a vad a fához támaszkodik, dörzsölődik, 
vagy szarvaival furdalja a fá t , az ép fahéj lemá-
lik. A vaddisznók néha erős fatörzsöket lehé-
jaznak, különösen pedig az erdei fenyőt gyökere 
k ö r ü l ; mi több : a mezei egerek, e parányi állatok 
gyakran a fatörzsöt belsejéig keresztül rágják és 
ez által vagy halálát , vagy elcsenevedését idé
zik elő. 

A fahéj apróbb bajai kigyógyulnak, de nem 
m i n d i g ; néha többé vagy kevésbbé nevezetes se
bet hagynak hát ra , de igen gyakran, a látszólag 
nagyon csekély sebből, veszélyes vagy épen nem, 
v a g y i g e n nehezen gyógyítható sérv támad, mely
ből nem egyszer nedv vagy gyanta-folyások, sőt 
r áksebek is keletkeznek. 

A sebek gyógymódja a növényeknél hasonló 
az ál latok sebeinek gyógymódjával; valamint az 
u tóbbiná l a nyilt sebhely körül var képződik, 
mely a levegőtől védi és az alatta fejlődő uj bőr
képzést őrzi, ép ugy képződnek a füveknél száraz 
szövedékek a sebhely fölött, melyek alat t a gyó
gyu lás és a vele járó növés gyorsabban halad, 
hacsak ebben az időjárás hirtelen változásai nem 
akadályozzák. Fákná l e szövedék nem képződik 
az egész sebhely fölött , hanem a seb széleiről, 
egymással szemben mindinkább közeledve, héj-
gyürüh nőnek, mignem befödik az egész sebet. 
M i n t h o g y azonban e növés nagyon lassan halad és 

nagyobb sebhelyek elfödésére néha évek szüksé
geltetnek, igen gyakran a seb külső, elhalt részein 
rothadás áll be, mely gyorsan terjed és vagy meg
akadályozza a seb teljes gyógyulását vagy lyukat 
váj a fába és gyakran a fa teljes elrothadását idézi 
elő (az úgynevezett faodu). 

Még két a madaraktól származó okot tudunk 
felhozni; azon állatok r széről, melyek különben 
a növény-világnak igen nagy hasznára válnak. A 
harkályok lyukat vájnak a fába és innen van, hogy 
volt idő, midőn e madarat ártalmasnak mondták. 
Jeles természetbúvárok azonban már rég megala
pítot ták azt, hogy a harkályok nemcsak a rova
rokat, tehát a tulajdonképeni betegség-okozókat 
elpusztít ják, hanem hogy szabály szerint csak 
beteg fákat támadnak meg s az általuk fúrt lyu
kakon a levegő szabad behatolását elősegitvén, 
megakadályozzák a farothadást. Sokkal ár talma
sabb azon madarak tevékenysége, melyek saruk
kal az élősdi növények magvait terjesztik. Ide 
tartozik mindenekelőtt a léprigó (gyöngyevő 
húros). 

Vegyük még röviden, főbb vonásaiban a ro
varoktól származó betegségek okait és ismérveit. 

Kezdjük a bogarakkal . 
Már a fák, a bokrok, a füvek gyökereinél 

ezer meg ezer hihet lenül pusztító pondrót talá
lunk. Köztük legnevezetesebb a cserebogár pon
drója. 

A fa betegségének i sm' rve , melynek gyöke
rén nyűvek rágnak, a levelek hirtelen elhervadása a 
legbujább tenyészet ideje alat t ; fiatal fák gyakran, 
minden lá tható ok nélkül elhalnak. A füvek és a 
gabonánál szintén így jelentkezik e betegség. 

A bogarak közöt t , ártalmas működésüket 
tekintve, ismét első a cserebogár. A többi közt 
még különösen ár talmas a gabonazsizsik; legked
vesebb étele a rozs. A gyümölcs-rontók közt első 
helyen áll az almaféreg. A fényük és jegenyefák 
legnagyobb ellenségei a szarvas bogarak (ormá
nyosok). A bogarakhoz tartoznak a földi bolhák 
is, melyek különösen nevezetesek arról, hogy az 
apró növények (füvek) parányi leveleit szétvágják 
és ez ál tal elhalásukat idézik elő. A gyümölcs 
belsejében elrejtett férgek gyakran különös tüne
ménynek okozói; ily beteg körte vagy alma 
ugyanis korábban megér és külsőleg sokkal szebb 
a többinél — fájdalom — keltő képe a viruló, ifjú 
életnek, mely a sorvasztó betegség halálthozó 
magvait már keblében táplálja. 

A kétröpüek vagy legyek sem hiányzanak a 
növény-pusztitók közül. A legkárosabb, okvetle
nü l halálthozó, azon kétröpüek pusztítása, melyek 
a növények felső részein leüllepednek és melyeket 
a nép a gabnapuszt i tóknak nevezett el. Nem ke
vésbbé kár tékonyak az egyenesröpüek, élükön az 
eléggé hírhedt sáskákkal, ezek azonban, minthogy 
tevékenységük nem betegség, hanem halál thozó, 
alig sorolhatók fel e helyen. Ide tartoznak még a 
földi poloskák is. 

Minden tömeges, járványos betegség, akár az 
emberek, akár az állatok életében, fölötte gazdag 
borzalmat keltő je lenetekben, nem kevésbbé a 
növények életében i s , sőt i t t még borzasztóbb 
mérvben je lentkezik; mer t ily j á rvány a növények 
világában terjedelemre és számra nézve is, felül
múlja az előbbieket. Álljon például a következő 
eset: Az 1855-ki évnek május havában a ro thebud i 
erdőséget oly nagy számmal lepték el a hernyók, a 
milyenről még emberemlékezet óta nem hal lot tak. 
Jún ius végéig el vol t puszti tva 10,000 holdnyi 
tűfaerdő; júl ius végén 16,000 holdnyi erdőségben 
egyetlenegy fenyü sem maradt épen. 

A hernyók most már nem te t t ek különbséget 
a lomb- és tufa közt, nem tekintet tek arra, vájjon 
vén vagy fiatal-e a fa, hanem mindent a legutolsó 
csemetéig elpusztí tot tak. A hernyók sara sürü 
esőként szakadatlanul hullott a földre és az erdő 
talaján 2 — 3 , sőt némely helyen 6 hüve lyknyi 
magasan födte az erdő talaját, ugy, hogy az egész 
lá tha táron egyetlenegy zöld levél vagy galy sem 
volt lá tha tó . De mielőtt véget ért a hernyók 
pusztí tása, uj j á rvány nehezedett a sokat szenve
det t erdőségre, mely évről évre nagyobbodott, és 
1860-ban végződött, miután a hernyók által meg
kímélt fákat mind tönkre te t te . E rémes vendég
sereg csupa fenyőszűkből állott, melyek közt Linné 
szerint a nálunk is eléggé ismert betűző bogár a 
legártalmasabb. A hernyók és fenyőszÚK által 
elpusztított erdő hihetlenül borzasztó és leirhatlan 
képet nyújt. Az előbb viruló üde erdőség csak
hamar fatetemekkel födött pusztává válik. 

Most térjünk a legérdekesebb, de egyszers
mind legszomorúbb esetekre: „ A létér t való küz
d e l e m é r e ; midőn ugyanis egy növény a másik 
növénynek fejlődését elnyomni, megszorítani tö

rekszik. Igen érdekes e tekintetben egy topolya-
fényükből álló erdő szemlélése. Mig egyrészről a 
fiatal fák, az első évek alat t fejlődésükben verse
nyeznek, másrészről lá tunk fiatal lombfái at nö-
vésükben, a topolya fényük mel le t t , feltűnően 
visszamaradni, ha pedig e fácskákon az utóbbiak 
túltesznek, vesztük bizonyos; mert a magasabb 
fák terjedése által megfosztatnak levegő, tér től 
és világosságtól; ennek folytán leveleik kisebbed
nek, nem zöldek többé, hanem bágyad t és ha l 
ványak; héjuk szétmálik s a fák és növények 
félreismerhetlen betegség je lzői : a közönséges és 
a bőrmoh raj tuk ü t ik fel tanyájukat ; lassan-'assan 
elgyöngülnek, összeroskadnak és végre elcsene-
vésznek. Ajánljuk azért, különösen e helyen, az 
erdőben található gaz fáradhatlan ki i r tását . 

Sokkal nagyobb jelentőségűek azon betegsé
g e k , melyeket az élősdi növények előidéznek. 
Köztük a legfeltűnőbb az úgynevezet t gyimbor 
(fagyöngy), mely különféle fák ágai közt bujkálva 
fejlődik. A sok között szintén különös figyelmet 
érdemel a repkény, mely néha óriás fákat oly 
sűrűen övez körül , hogy a fa elcsenevész. Továbbá 
minden beteges vagy vén fának szétmált héjzései-
ben bizonynyal feltalálhatók a mohok különféle 
élősdi fajai. Ezen s t ö b b más élősdi növények káros 
befolyása abból áll, hogy vagy a héjban gyöke
rezvén, a fa belsejéig hatnak és életnedvét kiszív
ják , vagy pedig u ta t csinálnak maguknak kívülről 
a fahéjba, hogy szintén elvonhassák a fától élet
nedvét ; vagy oly erősen övezik körül , hogy czlr-
kulácziójában akadályozzák, és mintegy megfojt
j ák a fát. Ide tar toznak még a gombák különféle 
nemei is. 

Az élősdi állatok, melyek parányi voltuknál 
fogva, csupán gőzCsővel láthatók, számra nézve 
az élősdi növényeknél há t ra vannak; de nemke-
vésbbé ártalmasak az előbbieknél. 

Az élősdi növények által előidézett betegsé
gek a növények fő-betegségeit képezik. Vizsgáljuk 
meg néhányát . 

Már régóta ismert a növények rost betegsége. 
A gabnarost leggyakoribb az árpán, búzán és 
zabon, de nem r i tkán megszállja a rozsot is, néha 
oly mértékben, hogy az egész ara tás t megsemmi
síti. A fóldmivelők már régóta kevésbbé ta r to t tak 
a rosttól mint az üszögtől, mer t az előbbi több
nyire csupán a zöld növényrészeket szállja meg, 
hol a felsőbőr alat t tenyész és onnan különféle 
módozatokban kivergődik. Káros hatása tehát 
különösen a szalma nagyobb vagy kisebb mérv-
beni puszt í tásában áll. Néha azonban megtámadja 
a gabna virágai t is. 

Különös figyelmet érdemel a fű- és a rozs-rost. 
A rozs-rost a puszta szem előtt, hosszasan göm
bölyű, eleinte vörhenyes, később fekete pontokban 
muta tkozik; a fii-rost ellenben, hosszas egyenes, 
halványpiros , de végre szintén fekete pontokban 
jelentkezik. 

A buza-üszög, mely már mint elnevezése is 
mutatja, csupán a búzán fordul elő, a legfélelme-
sebb növénybetegségeknek egyike. Hosszasan 
gömbölyű, fekete, zsíros és porhanyós pontokban 
jelentkezik és kellemetlen bűzt terjeszt. Közel 
mezők, erdőségek, valamint a szűk völgyekbe zárt 
földek előmozdítják e betegséget ; de leginkább 
félhető e tekintetben a friss ganaj, mely nemcsak 
előmozdítja, de néha elő is idéz a buza-üszögöt. 

Fordul junk most a növények azon betegsé
geihez, melyek a talaj mostoha és kedvezőtlen 
minőségéből származnak. E téren — fájdalom — 
kutatásaink nem sok eredményre vezetnek. 

A talaj gazdag nedvtar ta lma gyakran a nö
vény szárainak szétpattanását idézi elő; a fáknál 
is néha szétpat tan a héj , ennek következtében 
kisebb vagy nagyobb seb képződik, melynek gyön
gyöző nedve szintén számos betegségnek okozója. 

Az időjárás minősége rendkívül i befolyást 
gyakorol a növények vi lágára. Bár merre tekint
s ü n k , mindenfelé pusztí tásokat veszünk észre, 
melyeket az idő gyors változása idéz elő. Tar tós 
záporeső őszszel elhervasztja a vetéseket, igen 
gyakran elrothasztja vagy teljesen elöli. Hir te len 
t ámadt dér szétpattantja a növények és fák héjait ; 
korán beálló őszi dér a virágok ezreit megsem
misíti . A szelek néha borzasztó pusztí tást visznek 
véghez; különösen fiatal fáknál, hol letörvén a 
gyönge ágakat , különféle betegségnek előidézőivé 
válnak. 

Nagyobb, csak r i tkán jelentkező vihar, felhő
szakadás rémületbe ejti a fóldmivelők szorgalmas 
népét, és ha néha nem is okoz közvetlenül gyó-
gyi tha t lan kár t , szétszórja a legveszélyesebb be
tegségek magvait . 

Ha tovább folytathatnók sorainkat, a be teg
ségeknek mily végtelen sora tárulna elénk! N e m 
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mondhatjuk-e joggal , hogy alig van gyümölcs, 
alig nélkülözhetlen növény, melynek épségéről 
bizonyosak lehe tnénk?! Ha kezünket róluk le-
veszszük, ha magukra hagyjuk, néhány év alat t 
mindannyi eltűnik, vagy pedig teljesen elcsene
vész. Magasztos dicsőség rejlik e tényben a teremtő 
emb r í szellemre nézve, mert a tapasztalatokból 
vont igazságok képessé tették arra, hogy szabad 
akarat tal és teljes öntudatlan mintegy csudákat 
hozhasson létre a természetben — hogy ugyanazon 
gyümölcsfa, mely a kertben óriás magasra nő, pa
rányi virágcserépb-n, de ugyanazon gyümölcsök
kel terhelve, a lakomázó asztalra tehesse, hogy a 
mérget tartalmazó növény élvezhetlen bogyóit 
élvezhetővé tehesse stb. Ellenben, mintegy bűn
hődésül, hogy gyönge kezébe merte fogni a min
denható természet gyeplőit, igen könnyen kicsú
szik műve kezeiből: a pompás gyümölcs elcsene
vész, a hasznos növény megbetegszik, röviden, 
azon változások, melyeket a növényeken szabad 
akarattal teremtett , feltartózhatlanul ha la inak, 
fejlődnek lényegük szerint, gúnyolódva akaratán 
és parancsán. Mert hisz a mestercélt művelésnek 
első lépése, mely a növény természetes fejlődését 
megakadályozza, első lépés volt egyszersmind 
ennek betegségéhez. 

A czimek Angliában. 
London, 1872. jan. 21. 

Beszéljünk a czimekről, mint szokás a mér
ges gombákról, jó i smerni , hogy ne szakítsuk le, 
mert okos ember nem él vele, s ki mohón fölfalja, 
azt mondjuk mi magyarok: bolond gombát evett. 
Bármennyire nevetségesek is a t i tulusok vi tulus-
sal vagy a n é l k ü l , de jellemzik nagyon a társa
da lmat , melyet szétdarabolnak. Azonkívül a 
benne élni akarónak kinos apró kellemetlenségeket 
okoznak, nehogy társalgási botlásai miat t az ide
gent vizsga szemmel kísérők által megszólassék. 
Persze, ha székelyek vagyunk is, nem tehetünk 
ugy mint egyik atyánkfia, ki ekként szólított meg 
egy u r a t : — Hogy van a tekintetes, méltóságos, 
nagyságos ur? 

— Elég abból egy is barátom — hangzott a 
felelet. 

— Már válaszsza ki az ur, a melyik tetszik, 
volt a válasz. 

Mit volt mit tennem? Megtanultam. Ha nem 
is tudom ugy, mint a „gen t ry" saját történetét, 
mégis már tájékozni csak birom magamat a sok 
fajtájú ez m között. 

Nekünk a kontinensen minden angol vörös 
és lord, pedig mind a kettő igen csekély számban 
lordul elő Nagy-Britanniában. 

Lord csupán az, ki a felsőházban helyet foglal, 
kiknek nagy részök a majorátus birtokosa; még 
lordnak hívják udvariasságból s visszaélésből egy 
pár nagy ur fiát is. Angliában azonban nem for
dul elő soha, hogy az iparlovagok lordoknak adják 
ki magukat , mert a mi lord van, ismeretes mint a 
rósz pénz. Hanem azért az iparlovagoknak igen 
szép pályatér marad fenn, mivel sok franczia 
falu, város, szükségből — galamb-duez elébe egy 
de bigyesztésével nemes ur lesz, s az európai és 
ázsiai Oroszország síkjain divatos — kiff-koff-keff-
kuff utóragozás által herczegi rangra emelkedik. 

A három egyesült királyság czimertani kézi
könyve szerint van körülbelúlől húsz herczeg, 
kiknek elsőszülött tíokmarquis; negyven marquis, 
k iknek elsőszülött fiók gróf; vagy 100 gróf, kik
nek legidősbb fia lord ; vagy két száz lord, kiknek 
elsőszülött fiók „honourable," ezeknek nincs más 
semmi nemű czimük. Aztán jőnek a bárók, kiknek 
a czimük „sir,u de ez soha sem csatoltatik a ve
zeték, hanem a keresztnévhez. í g y például mond
ják sir Charles Dilke vagy röviden sir Charles es 
soha sir Dilke, hasonló például szolgálhat sir Ro-
ger Tichborne, ki t a tárgyalások folyamán mindig 
sir Rogernek neveznek. 

Az angol nemesség törvénykönyvének nem 
kis furcsasága az, hogy tagjai éltükön átváltoztat
ják nevüket, mint selymér vedli bőrét es némely 
lelkes'hazafi meggyőződését. í g y volt régebben az 
alsóházban egy képviselő, kit lord Cecd Róbertnek 
hívtak. Ezen fiatal követ első szülött fia vol tCran-
bour ne grófnak, k i maga legidősbben fia volt Salis-
bury marquisnak. Lord Cecil atyja halála után 
Cranbourne gróf, és nagyatyja kimultával Salis-
bury marquis lőn. Mindezen gyászos haladás ot 
év folytán tör tént . Ugyanazon lord Stanley, kinek 
alsóházi beszédeire emlékszünk még, ma már grot 
Derby néven vezetője a toryk kevésbbé konzer. ativ 
Jkis részének. 

Az angol „peeril (mélcsás főrend) neve csak 
czime egy méltóságnak, miért ifjabb gyermekei 
által viselt családi nevét is hordja. Pé ldául : Nor-
thumberland herczeg családi nevén Percy; Norfolk 
herczeg Howard; Devonshire herczeg Cavendish; 
Buckiugham hg Douglas Scott ; Bedford hg Rus-
sel stb. 

Ezenkívül minden„peer"-nek van egy máso
dik czime, melyet elsőszülött fia visel; igy Argyll 
herczeg második czime: marquis Lorne ; az utóbbi 
név jelen viselője vette el a inult nyáron a királynő 
egyik leányát, kit Lujza Anglia herczegnőjének 
nevez a világ. 

Négy osztálya van a „peer"-eknek. A király
ság peerjei, kik való czimeiknél fogva ülnek a 
házban. A skót és ír peerek, kik az illető vidék 
nemessége által választatnak be. Az élethossziglan 
peerek és személyes czimuél fogva felsőházi tagok. 
Ez utóbbiak rendesen magasabb bírói hivatalt vi
selő egyének, mivel több esetben, mint privilé
gium, nemességi és czimertani kérdésekben ítélő 
bíróság lévén, szükség van ilyenekre ; például má
sodfolyamodásban a Tichborne-ügy is ide fogna 
kerülni. 

Vannak skót és ír peerek, kik mint angol 
peerek foglalnak helyet a felsőházban, persze An
gliában fekvő urodalom czimén. így Argyll her
czeg, mint Sundridge bárója. 

Bármily czifra herczegi, marquis czime legyen 
is a nő férjének czime, az asszony mindig „lady', 
p. o. lady Tichborne, lady Argyl l . Csupán az a 
különbség, ha valakinek lady születésénél fogva a 
lady elébe a the névelő tétetik, ha pedig házas
ság utján lőn lady, minden névelő nélkül czi-
m ezt étik. 

Nemcsak a bárók hivatnak sir-nek, hanem a 
lovagok is. A korona bizonyos hivatalos működés 
után szokta ezt nagyobb részt osztani. A londoni 
lord-mayor hivataloskodásának két éve után ren
desen lovaggá üt te t ik ; hasonló történik több tiszt
séggel is, mint a vicekanczellárok és „chief jus-
tice"-ekkel. Azonban ezen sirség nem teljes öröm, 
mert nem szabad nevük után akasztani: B-t, vagyis 
baronet-et és csak személyükre szólt; gyermekeik
bőlbecsületes X . Y. levén újból. Nejeik a lady czi-
met veszik fői. 

Más megkülönböztető czim még a „r ight ho
nourable", melyet a korona magán tanácsosai és 
miniszterek hordanak, kik a lordokon kívül, szin
tén tagjai azon tanácsnak. í g y John Bright 
„r ight honourable" lőn miniszterré való kinevezte-
tésével s ma is, kilépte után, viseli e czimet, mivel 
örökös és nem örkölhető. Ezér t a parlamenti meg
szólítás vagy nevezéskor „ r igh t honourable gentle
man" a neve, mit épen ugy nem mulasztanak el 
neve után csatolni, mint valamelyik lordot mindig 
„a nemes lord"-nak czimezni. 

Az angoloknál egy csapat kezdő betűvel j e -
jö l tcz im van, melyek a parlamenti tagtól az utolsó 
lovagrendes vitézig oly számos, hogy unalomig so
rolhatnék fel s még mindig elmaradna egynehány. 

A megszólitásokat illetőleg a herczeg és püs
pök „ő kegyelmessége"; a többi lordok és nemesek 
„your lordship", ő urasága; a hatóság vagy „ő 
urasága", vagy „ő tekintetessége"; az érsek „rend
kívül tisztelendő", a püspök „igen tisztelendő", a 
pap „tisztelendő." 

A rang szerint való sorakozás, helyet foglalás 
rendje nagyon szigorúan megtartat ik. í gy a ki
rálynő kihallgatásaira a korona első minisztere 
csak a legutolsó báró nem is báró elsőszülöttje 
után következik. Erről mondja egy franczia író a 
negyvenes években, hogy: „Peel Róbert a világ 
négy részét lángba borithatja oly hatalmas, és a 
legutolsó báró után léphet csak a királynő elébe." 

Az angolok „gentleman" névvel illetik mind
azokat, kik önálló és független foglalkozással 
bírnak vagyis mint a magyar mondja: tisztességes 
uri emberek. S az ilyeneknek az „esquire" czim 
tétetik csupán a nevük u tán ; mint John Bull 
esquire. A „mister" czimet ( = Mr.) voltaképen 
csak a szatócsoknak czimzett levélre írják; azonban 
bemutatáskor és más megnevezéskor, ha név mon
datik minden rangtalan „Mister," ellenkező eset
ben (név nélkül) a „gentleman" használatos. 

Társalgás közben az angol semmi czimet sem 
szokott adni, kivévén az ismerkedés első hideg s 
tartózkodó óráit. Nemcsak hogy nem grófozzák, 
bárózzák és exczellencziázzák egymást a grófok, 
bárók közönséges halandók előtt, mint ókori 
szabású főuraink, hanem a francziás uram és asszo
nyomnakkérdés meg felelethez való köteles csatlá-
sát is fölöslegesnek tartják. Okául az mondható, 
ho<ry az angol a czimezést oly tiszteletadásnak 
nézi, melyet adhatnak a szolgák, de egyenlők közt 
nem szükségesés kölcsönösen elengedhető. Miért hi

deg modornak és visszautasitásnakveszi az „uram" 
czimet, miként nálunk is csak akkor használtatik 
szinpadon k ívül , midőn egy-egy hó vérű fiatal 
ember színpadias állásba csapva magát egy >zál 
kardra készül kihívni valakit. 

Utoljára egy megjegyzést még. Előbb emlí
tem, hogy a „ lord" czimet minden bitangoló ipar
lovag nein öltheti ugy magára Nagy-Britanniában 
mint a gróf és berezeg czimet a szárazon Ezzel 
nem akartam állitani, hogy Angliában nincsenek 
iparlovagok, sem hogy ozimtelenségben szenvedne 
leleményességük. Az iparlovagok nem a nemes
séget előítélettel kisérő világ rovására mulatnak, 
hanem a hadsereg és tengerészek hitelét nagyra 
beosUlőkére, az őrnagy és százados ozimekkel éke
sít vén föl magukat. 

Rövid ismertetésemből csak egy tanúság von
ható k i , hogy: a hiábanvalóságok ismerete i-
szükséges. I>e az angol czimek legnagyobb i 
nem hiabi valóság, mert vagvontad, vethetik ellen. 
Mire L a Fontaine-nel azl felelem: „Prenez le títre 
et laissez- moila rente ." („Vegyétek el aez imets 
hagyjátok meg a jövedelmet.") ü. <•• 

A nevelésügy Finnlandban. 
A „Times" jan . 23-iki számában R. Michell 

— ki több évet töltött a finnek között, — e nép 
miveltségére vonatkozólag a következő adatokat 
közli, azon állitások megczáfolására, mintha a 
finnek nemzetisége enyészetnek indult volna. 

„Az alsóbb néposztályban is ri tkán találni 
olyat, ki írni s olvasni ne tudna, a lutheran egy
házak vasárnaponként mind tömve vannak, s a 
nép kezében van a zsoltár és a biblia. Mig Orosz
országban minden rendeletet szóval kell a nép 
előtt kihirdetni. Finnlandban elegendő a templom 
ajtajára kiszögezni azt, hogy mindenki tudja. 
Templomaikba csónakokon nagy messziről is el
járnak, s a lelkész híveit, kiknek neveléseért sokat 
fáradozik, személyesen is ismeri. Mielőtt valaki a 
kathechismust és a szentírást olvasni nem tudja, 
a sakramentomokbau nem részesülhet, házasságra 
nem léphet, s polgári jogokat nem gyakorolhat. 
A szülök törvény által vannak kötelezve gyermekei
ket az irás- s olvasásra megtanítani vagy taníttatni, 
8 a lelkészek kötelesek fölügyelni a gyermekek 
oktatására, azokat megvizsgálni stb., a konfirniá-
czióra pedig az ifjúságot előkészíteni, — mig 
Oroszországban mindez intézmény teljesen isme
retlen. 

A finneknél a vasárnapi iskolák átalában 
el vannak terjedve, s ezekben a földbirtokosok 
oktatják a munkásosztályt. Mind ez még a svéd 
uralom korából szármozott törvényeken és szabá
lyokon alapszik. 

Az orosz hadügyminisztérium által közlött 
statisztikai adatokból az tűnik ki, hogy 1857-ben 
Finnlandban 7 földmives iskola volt a parasztság 
számára, és több minta-gazdaság berendezve 
Wyborg , Abo és Helsingforsban pedig több hnn 
lap jelenik meg, melyek közül a „Suometor"-na,k 
a krimi háború idején 4000 előfizetője volt, s 
némelyik példányt sok helyt az egész falu olvasta. 
A helsingforsi egyetem tanulóinak több mint fele 
a finn parasztság gyermekeiből kerüi ki, — sőt ez 
orosz statisztikai kimutatás azt állítja, hogy a finn 
parasztságtól tekintélyes közlemények jelennek 
meg saját lapjaikban. Ugyan ezen forrás szerint a 
120 finn középiskolában 1856-ban 365 tanító s 
7677 növendék volt, tehát 101,150 lakosra szá
mítva, minden 13 lélekre esik egy! Ugy hogy e 
szerint, — úgymond közlő, — az orosz nyelvet és 
rendszert bevinni Finnlandba hiu törekvés lenne. 

D.L. 

A chinai nők lábai. 
Az emberi kéz, csodálatos szerkezeténél fogva 

a legtökéletesebb mozgási szerv. Általa érjük el a 
szükséges tárgyakat , mozgásaival nyilvánirjuk 
indulatainkat, általa kérünk s megbocsátunk, sőt 
a világtalanoknál a szemet is pótolja némileg. De 
az emberi láb sem kevesebb becsű, bár látszólag 
a kéznél sokkal alantabb áll. Mert a láb az, mely 
testünk terhét viszi; s akaratunknak készséggel 
engedelmeskedik; elvisz azokhoz, kiket szeretünk. 
s eltávolit azoktól, kiket gyűlölünk. 

Már a régiek is fölismerték a láb kimondha
tatlan hasznait, 8 annál megfoghatatlanabb azon 
barbár eljárás, melylyel a chinaiak az emberek 
e hü szolgáját, legalább az egyik nemnél annyira 
elkínozzák. 

Ők a kicsiny lábat a nő legnagyobb díszének 
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tartván, a születés által nem mindig megadott 
díszt az aggódó szülők következő módon szer
zik meg. 

Mihelyt a gyermek lábait kissé használhatja, 
a négy kisebb lábujjat erősen lefelé hajlítva, lekö
tik, s e görbült helyzetében hagyják mindaddig, 
mig a gyermek a kötelék leoldása után lábujjait 
ki nem nyujthatj i. S e kínzás eredetét azon kö
rülménynek köszöni, hogy egy chinai császárnő
nek, ki körülbelől 1100 évvel Kr. e. élt, torzlábai 
(úgynevezett gacsor lábai) voltak, s nem tűrhette, 
hogy országában a többi nőknek szebb lábai 
legyenek, mint neki. Szokásba hozta tehát a láb 
eltorzitását, s kijelentette, hogy csak a kifejlődé
sében megakadályozott láb válik díszére a testnek. 

Természetes, hogy a láb ily elnyomorítása a 
chinai nők járását nehézkessé, otrombává teszi. S 
mégis, — oly ereje van a megszokásnak és az 
előítéletnek, — ha egy fiatal ember nősülni akar, 
nem arra igyekszik, hogy kiválasztottját lássa, 
vele beszéljen, hogy átalában közelebbről meg
ismerje, hanem csak a czipőjét tekinti meg; s 
minél kisebb a hajadon lába, annál nagyobb ösz-
szeget kell, hogy a vőlegény szülei a csinos meny
asszonyért fizessenek. 

A chinai nők gondosan eltakarják lábaikat, 
hogy férfi szem meg ne lássa; s legnagyobb illet
lenségnek tartatik, valamely nőnek lábára nézni; 
sőt a chinai festményeken a nők ruháikkal elfö
dött lábakkal ábrázoltatnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a láb-torzítás szo
kása nincs egész Chinában elterjedve. A déli, 
különösen Kuang-si és Kuang-tung tartományok
ban az előkelőbb osztályoknál elmaradhatatlan 
szükség; északon azonban, különösen Pekingben 
sokkal ritkábbak a torzlábak, mert 
itt a lakosság nagyobbrészt a tatár 
néptörzshöz tartozik, melynek e 
barbár eljárás meg van tiltva. 

Remélhető azonban, hogy fog 
jőni idő, mikor Chinában is be fog
ják látni, hogy a szépség az alakok 
természetes kifejlődésében áll, s az 
európai műveltség, mely ez elszige
telt országba mindinkább behatol, 
legtöbbet fog tenni ez embertelen 
szokás eltörlésére is. 

Purjesz Ignácz. 

•/. (Eugénia ex-császárné ékszerei.) A volt 
császárné ékszereinek jegyzékét, mely 14 számból 
áll, a „Morning-Post" angol lap közli. Az éksze
rek „egy száműzetésben élő magas hölgy" tulaj
donai gyanánt szerepelnek, s az Emánuel londoni 
czég 80,000 font sterlingen vásárolta meg. Mily 
nevezetes a gyűjtemény, rövid jegyzéke tanúsítja. 
A villa-francai béke után a császárné egy gyémánt
fejéket kapott, mely olajág koszorút ábrázolt, 
közben egy fekete levélkével. Az olajág a béke 
jelvénye, a fekete levélke az elesett hősök feletti 
gyászt hirdeti. Lehet gondolni, mily roppant ára 
van e drága ékszernek. Ott van aztán az a kereszt, 
mely a császárné mellét szokta diszitni, s nagyobb 
képein szintén látható volt. Smaragdja színre és 
tisztaságra ritkitja párját. Egy másik nyakláncz 
meg csupa fekete gyöngyből való, minek nagyon 
ritka szemeit csak éveken át lehetett megszerezni. 

| Egy más fejék meg csupa gyémántból, buzavirá-
| got s zöldfüvet ábrázol. A búzavirág Csres, a 
földet termékenyítő istennő szentelt virága. E sok 
drágaságot tudva, aztán nem csoda, ha férje ura 

| I I I . Napóleon alatt, az államadósságok milliár-
! dókra emelkedtek. 

® (Néhány érdekes adat a „kultúra" hazájából) 
A porosz hadsereg fentartási költségei az összes 
államjövedelemhez mérve különböző időkben kö
vetkezők voltak: Frigyes Vilmos választó fejede
lem halálakor 1.535,000 tallér évi jövedelemből a 
25,000-nyi hadsereg tartása egy millió tallért 
emésztett föl; I. Frigyes korában az összes állam
jövedelem volt 1.670,000, a hadsereg 36,000 em
ber, tartási költség 1.420,000; I. Frigyes Vilmos 
király alatt államjövedelem 7.400,000, hadsereg 
76,000 ember, tartási költség 5,800,000 tallér; 

Egyveleg. 
•/. (A franczia trónról.) Most, 

midőn a francziák ismét köztársa
sági napokat élnek, s a trónköve
telő herczegek uszályhordói min
den életképességet megtagadnak a 
jelenlegi köztársaságtól, s az Orlean-
sok uralomra léptét hirdetik, nem 
lesz érdektelen egy tekintetet vetni 
az uralkodók sorára, kik a válto
zékony franczia trónon ültek. Már kétszáz év
nél több idő elmúlt azóta, hogy a fiu atyját 
soha se követé a trónon. XIV. Lajos 1643. 
lépett az uralkodói székbe mint X I I I . Lajos 
fia. ö t követé unokaöcscse Orleansi Fülöp mint 
kormányzó, a kiskorú XV. Lajos helyett, ki má
sodunokája volt a „nagy király"-nak. Ezt követte 
unokája XVI . Lajos, a ki vérpadon veszett el. 
Ezután a köztársaság következett, melyet az első 
császárság követett, hanem maga I. Napóleon sem 
volt szerencsés egyetlen fiát a franczia trónon lát
hatni. Aztán X V I I I . Lajos, testvére az utóbb 
emiitett Lajosnak, vette föl ismét a királyi koro
nát, utána jött fivére X . Károly, ezt nagybátyja 
Lajos Fülöp a „júliusi király" követte. Ismét 
jött a köztársaság és a császárság. A nagy Napó
leon unokaöcscse maga I I I . Napóleon sem láthatta 
Hát „Lulu'- t , a saarbrückeni herczeget in spe, 
a trónra léphetni, s ha most a köztársaságra ismét 
monarchia és dynasztia következik is, még igy 
sincs nagy reménye a Lulunak atyja trónját átve
hetni ; mert az Orleansok részéről legtöbb kilátása 
van a trónra Lajos Fülöp unokájának, a párisi 
grófnak. Nem kevésbbé csodálatos jelenség az is, 
hogy ha három testvér egymásután uralkodott, a 
harmadiknál mindig hirtelen változás történt a 
dynasztiában, mint utóbb X. Károlynál. Továbbá 
különös, hogy a hetedik uralkodó mindig elfoga
tott. Mint I X . Lajos (1250.), I. János (1356.), 
I. Fcrencz (1525.). XIV. Lajost a hollandi hábo
rúban hasonló sors érte, I I I . Napóleon pedig, a 
hetedik uralkodó XIV. Lajos után. mint tudjuk, 
Scdánnál fogatott el. A 18 évi uralmat több ural
kodó érte el. X I I . Lajos, Lajos Fülöp, III . Napo 
leon mindegyik 18 évig uralkodott. XIV. Lajos 72 

ült a francziák trónján. 

Tököly-intézet Pesten. 

I I . Frigyes alatt, államjövedelem 20 millió, had
sereg 200,000 ember, tartás 13.800,000; I I . Fr i 
gyes Vilmos alatt államjövedelem 30 millió, had
sereg 235,000 ember, tartás 17 millió; I I I . Frigyes 
Vilmos alatt államjövedelem 52 millió, hadsereg 
128,000 ember, tartás 25 millió; IV. Frigyes Vil
mos alatt államjövedelem 150 millió, tartás 50 
millió. I. Vilmos császár jelen uralkodása alatt a 
porosz hadsereg állománya (az északnémet, hesseni 
és badeni hadilletékeket ide nem számitva) béke 
idején összesen 288,000 emberre megy és 170 mil
lió tallér államjövedelem mellett 64.800,000 tal
lérba kerül. így tehát Poroszország összes kiadá
saiból a hadügyminiszteri költségvetésre több 
mint 46 százalék esik, mig a sokat emlegetett 
„kultúra" előmozditására alig jut 4Y2 százalék! 

© (Középkori angol szokások.) Langsett-ben 
(York-grófságban) egy majorgazdaság minden év
ben nyár közepén egy hólabdát, karácsonkor pe
dig egy nyilt rózsát tartozott adni Bosville Gott-
fridnak vagy örököseinek. Egy bizonyos Atterson 
Kent-ben oly feltétel alatt nyert egy földbirtokot, 
hogy a királynak, valahányszor ez a tengerre 
megy és tengeri betegségbe esik, szükség esetén a 
fejét tartani tartozott. Yarmouth városa Norwich 
sherifjének (főbiró) évenként száz darab heringet 
tartozott küldeni, melyek 24 pástétomba sütve, a 
királynak adattak át. 

** (Tanítók fizetése.) Erfurtban minden* 3 
szolgálati év után 25 tallérral nagyobbodik a ta-
nitók fizetése. Az első 3 szolgálati évben a fizetés 
200 tallér; s igy 60 évi tanítói működés folytán 
500 tallérral emelkedik, az átlag tehát egy tanitóra 
344 és fél tallér. Chemniz 260 tallérral. Lipcse 
546, Zwickau 531, Drezda 474 tallérral fizeti 

átlag tanítóit. — Alsó-Ausztriában a tanítók fize
tése 400, 500, illetőleg 600 forintra van kiszabva, 
35 szolgálati év után az egész fizetés adatik nyug-
dijul. A polgári iskoláknál mindenütt 600 frt a 
tanitó fizetése. A nem képesített altanitók 200, 
250, 300, 360, illetőleg 400 ftnyi évi dijaztatás-
ban részesülnek Stájerországban a tanítók fizetése 
400, 500, 600, illetőleg 700 frt, a tanítónőké 240, 
300, 360, 420 frt, az altanitónőké 144, 180, 216, 
252 frt. A legújabb rendelet szerint a tanítónők 
a tanítók fizetésének 80 százalékát nyerik. Szilé
ziában és Alsó-Ausztriában a tanítónők egyenlő 
fizetést kapnak a tanitókkal. Amerika Texas tar
tományában a tanitó havonkint 75, 90, 120 dollár 
fizetést kap. Postdam 62 tanítói állomása 250—600 
tallér évi jövedelemmel dijaztatik. Breslauban 
250 — 330 tallér, Brémában a tanítóknak három 
fokozata megfelelőleg 700, 600, 350 tallérral, vi
déken pedig 500, 450 és 250 tallérral dijaztatik. 
Bajorország Klumb.:ch városában a tanítók fizetése 
450 frtra emeltetett, minden öt év után 50 frtnyi 
pótlékkal. Badenben a legkisebb fizetés 400 frt. 
Nürnbergben a tanitó már hivatalbalépésekor 600 
frtot kap, mely fizetés az ötödéves pótlékkal 1200 
frtra emelkedik, ugyanezen ország Aichach váro
sában pedig a képző tanitó fizetése 500 forintban 
állapíttatott meg, mely fizetés 100 frt ötödéves 
pótlékkal 700 forintra emelkedik. Krajnában 
sok tanitónak alig van 160 forintnyi fizetése. 
Würtemberg, Szászország és Baden tanítói fizeté
sének összehasonlításából kitűnt, hogy egy negy
vennégy éves tanitó fizetése Szászországban' 5Ö7 
és fél frt., Badenben 440 frt. és Würtembergben 
400 frt. Poroszországban egy német hetilap sze
rint majdnem ezer tanitó van, a kiknek évi fizetése 

10—100 tallér közt ingadozik. 
1830-ban még tizenkétezer ily sze
gényül fizetett tanítója volt ez or
szágnak. Berlinnek 450 tanitója kö
zül 72 kap 1600 tallért, 89 tanitó 
500, 116 tanitó 450 és 172 tanitó 
400 tallért évi fizetésül. 

** (A sok tükör ártalmas.) Bött-
cher tanár, a lő-gyapot fölfedezője 
szerint a hölgyeknek halovány szine 
részben a lakásokban található sok 
tükörtől függ; mert a tapasztalás 
megmutatta, hogy a tükrök foncso-
rából a higany lassanként elpáro
log, különösen, ha a tükrök kályhák 
mellett függnek, vagy a napfénynek 
huzamosan ki vannak téve. Ha va
laki a higany elpárolgásáról meg 
akar győződni, függeszszen föl egy 
szappanos vizben tisztára mosott 
arany gyürüt a hőségnek kitett 
tükör felé, néhány nap múlva a 
gyürü fehéres szinüvé válik, hi
ganynyal be lesz vonva. 

** (A párisi tudományos akadé
miából.) Egyik gyűlésen egy ter

mészettudósnak a lobbanó szerek lobbanási hő
mérsékletére vonatkozó tanulmányai olvastattak 
föl, szerinte chassepot töltény 191; a tiszta hi-
gany-durrany 200; a pyroxyle 205 ; a lőgyapot 
220; a kén, dárdany és halvsó hamuzsír 280; a 
lőpor 288; a közönséges ágyulőpor 205; a zsib-
basztórájapor 315; a finom ágyupor 380; a bánya
lőpor 381 centifoknál lobbannak el; a számok 
pontossága nagy feltűnést idézett elő s az akadémia 
e tárgyat tovább tanulmányoztatni véle. 

** (Eredeti fogadás.) Közelebb Londonban 
azon fogadási ajanlatot tévé egy „uri különcz," 
hogy 100 font sterlinget ad annak, ki 28 nap alatt 
egy millió vonást bir húzni; megjegyezvén, hogy 
azok nemcsak papírra vetettek legyenek, hanem 
rendesek mint midőn a gyermekek irni tanulnak. 
A fogadás elfogadtatott. A vonás írójának e sze
rint 36,000 vonást kellett naponként csinálni, 
vagy perczenként 60-at, óránként 3600. Napon
ként tiz órai munka alatt, kivéve vasár- és ünnep
napokat 41 ezret bírt csinálni. Első nap 50,000-et 
csinált, másodikon szintén annyit; de idővel az 
erő hanyatlott; a kéz merülni, a csukló dagadni 
kezdett úgyannyira, hogy dolgozás közben 
egy más valakit fogadott, ki kezét erősitő sze
rekkel locsolgatta. A 23 dik napon a fogadás 
meg volt nyerve, sőt néhány ezer vonással többet 
csinált. — A 100 font sterling hiány nélkül fizet
tetett ki. 

** (Egy hóhérbárd fölirata.) Salzburgban van 
ogy hóhérbárd a 17-ik századból, melyre e szók 
véavék: „A ki valamit talál a nélkül,hogy elvesz
tettek volna, valamit vesz, a mit el nem adtak, az 
meghal, mielőtt beteg lőtt volna." 
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Melléklet a Vasárnapi Djság 5-ik számához 1872. febr. 4. 

A magyar hírlapirodalom 1872-ben. 
I. Politikai napilapok.*) 

Pesti Napló. Főszerkesztő b. Kemény Zsig
mond; felelős szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajd. 
az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai részvény
társulat. X X I I I . évfolyam. (Reggeli és esti ki
adás.) Ára egész évre 22 frt. 

Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Id. fel. szerk. 
Sándor János. XVII . évfolyam. Ára 12 frt. 

Alföld. (Arad) A szerkesztéséit felelős: Bet-
telheim Vilmos, Laptulajd. és kiadó Bettelheim 
Vilmos. XI I . évfolyam. Ára helyben 12 frt., pos
tán 14 frt. 

A Hcn. Szerk. Jókai Mór; kiadja az „Athe
naeum.'- X. évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.) 
Ára 22 frt. 

Budapesti Közlöny. Hivatalos 1 p. Szerk. Sa
lamon Ferencz. VI. évfolyam. Ára a melléklappal 
együtt 12 frt., a melléklap külön 2 frt 40 kr. 

Magyar Újság. Kiadó-tulajd. Csanády Sán
dor. Szerk. Helfy Ignácz. VI. évfolyam. Ára 
20 frt. 

Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajd. 
K. Papp Miklós. VI. évfolyam. Ára 16 frt. 

Magyar Állam. Szerk. b. Jósika Kálmán; ki
adó-tulajdonosok Török János és Lonkay Antal. 
V. évfolyam. Ára 18 frt. 

Elknör. Szerk. és tulajd. Csernátony Lajos. 
IV. évfolyam. Ára 20 frt. 

Szabad Egyház. Szerk. Prileszky Tádé és 
Hatala Péter; tulajd. a lap kiadó-társulata. IV. 
évfolyam. Ára 20 frt. 

Reform. Szerk. Rákosi Jenő; kiadó-tulajd. 
Ráth Mór. I I I . évfolyam. Ára 20 frt. 

Gyors-Posta. Szerk. Áldor Imre; kiadó-tu
lajd, Heckenast Gusztáv. I I . évfolyam. Ára 12 frt. 

Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. Szász Béla; kiadó-
tulajd. Stein János. I I . évfolyam. Ára 12 frt. 

Délejtü. Szerk. és kiadé-tulajd. Pázmándy 
Dénes. I. évfolyam. Ára 16 frt. 

Magyar Politika. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Kccskeméthy Aurél. I. évfolyam Ára 12 frt. 

Eeggeli Lapok. Szerk. és k'adó-tulajd. Milas-
sin Vilmos. I. évfolyam. Ára 12 frt. 

Összesen = 16. 

II. Politikai hetilapok. 
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós, 

kiadó-tulajd. Heckenast • Gusztáv. XVII I . évfo
lyam. Ára egész évre 5 frt. 

Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadó Mer-
sich József. XVI . évfolyam. Megjelenik hetenként 
2-szer. Ára 8 frt. 

Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sán
dor; kiadja Burger Zsigmond. XIV. évfolyam. 
Megjelenik hetenként 3-szor. Ára 8 frt. 

Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Hollósy Lajos. VII I . évfolyam. Megjelenik heten
ként 4-szer. Ára 10 frt. 

Eger. (Eger.) Szerk. és kiadó Szabó Ignácz. 
X. évfolyam. Ára 5 frt. 

Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szi
lágyi István; kiadó Davidovich S. VIII . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Magyar Néplap. Szerk. Pászthory Zsigmond; 
kiadja Vodianer F. VII . évfolyam. Megjelenik 
hetenként 2-szer, a „Mulattató" czimü társlapja 
hetenként egyszer. Ára 5 frt 25 kr. 

Somogy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és tulajd. 
Roboz István. VII . évfolyam. Ára 5 frt. 

Pécsi Lapok. (Pécs.) Tulajd. Bánffay Simon, 
felelős kiadó ifj. Madarász Endre. VI. évfolyam. 
Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 7 frt. 

Heti Posta. Szerk. Kazár Emil. Kiadó-tulajd. 
az „Athenaeum" VI. évfolyam. Ára 4 frt. 

Igazmondó. Szerk. és tulajd. Jókai Mór. VI . 
évfolyam. Ára 4 frt. 

Alföldi Hírlap. (Debreczen.) Szerk. és kiadja 
Telegdi László. Uj folyam. IV. évf. Megjelenik 
hetenként 3-szor. Ára helyben 3 ft. 80 kr., vi
dékre 8 ft. 80 kr. 

Ung. (Ungvár). Szerk. és tulajd. Bánóczy 
Ferencz. VI. évfolyam. Ára 6 frt. 

Nép szava. Főszerk. és kiadó tulajd. Mészáros 

*) Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejük sze
rint vannak sorozva. 

T Á R H Á Z . 
Károly, szerk. Mészáros-Hevessy Antónia. V. év
folyam. Ára 6 frt. 

Hírmondó. Szerk. és tulajd. Komócsi József. 
V. évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 
4 frt. 

Székely Hírlap. (Maros-Vásárhely.) Szerk. 
Dobo'yi Sándor. IV. évfolyam. Megjelenik heten
ként 2-szer. Ára 6 frt. 

Debreczen. (Debreczen.) Szerk. és tulajd. 
Oláh Károly IV. évfolyam. Megjelenik hetenként 
5-ször. Ára 10 frt. 

Békés. (Gyula.) Kiadó tulajd. és szerk. Ha-
jossy Ottó. IV. évfolyam. Ára 4 frt. 

Szigeti Közlöny. (Máramaros-Sziget.) Szerk. 
Kricsfalusi. I I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Népújság. (Eger.) Szerk. és tulajd. Luga 
László. I I I . évfolyam. Megjelenik minden 10-dik 
napon. Ára 2 frt. 

Heti Krónika. Szerk. Földi Géza, főmunkatárs 
Toldy István, kiadja a Deutsch-féle könyvnyomda-
és kiadói társulat. III. évfolyam. Ára 6 frt. A 
„Magyarország és nagyvilág" mellett 4 frt. 

Szabadság mint a Népzászlója. Szerk. Tóvöl
gyi Titusz. I I . évfolyam. Ára a „Csodabogár" két
hetilappal 4 frt. 

Nemere. (Brassó). Id. fel. szerk. és kiadó-tul. 
Orbán Ferencz. I I . évfolyam. Megjelenik heten
ként 2-szer Ára 6 frt. 

A Nép újsága. Szerk. laptuld. és kiadó Fe-
renczy Sándor. I. évfolyam. Ára 3 frt. 

Szombati lapok. Szerk. és laptulajd. Simonyi 
Ernő. I évfolyam. Ára 6 frt. 

Testvér. Szerk. Zombory Lipót; kiadó-tulajd. 
gr. Csáky Gyula. I. évfolyam. Ára 6 frt. 

Népfelség. Szerk. és tulajd. kiadó Színi Ká
roly. I. évfolyam. Ára 2 frt. 

Udvarhely. (Sz.-Udvarhely.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Szombathy J . M. jogtudor. I. évfolyam. 
Ára 4 frt. 

összesen =» 28. 

III. Vegyes tartalmú képes hetilapok. 
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós, ki

adó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. XIX. év
folyam. A „Politikai Ujdonságok"-kal együtt 
10 frt. 

Hazánk s a külföld. Szerk. Kazár Emil, szerk.-
társ Szokoly Viktor, kiadja az „Athenaeum." 
VIII . évfolyam. Ára 6 frt. 

Magyarország s a Nagyvilág. Szerk. Ágai 
Adolf, kiadó a Deutsch-féle könyvny. társaság. 
VIII . évfolyam. Ára 8 frt. 

Képes Világ. Szerk. Kiss József, kiadja a 
Deutsch-féle könyvny. társ. VII. évfolyam. Ára 
6 frt.. 

Összesen = 4. 

IV. Egyházi és iskolai lapok. 
Katholikus Néplap. Szerk. Füssy Tamás, ki

adja a Szent-István társulat. XXV. évfolyam. 
Ára helyben 2 frt. 62 kr., vidékre 3 frt. 40 kr. 

Religió. Szerk. Cselka Nándor. XXIV. évfo
lyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára vidékre 
10 frt. 50 kr., helyben 9 frt 80 kr. 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és 
kiadó dr. Ballagi Mór. XV. évfolyam. Ára 8 frt. 

Népnevelők Lapja. A „Népnevelők pesti egy
letének" hivatalos közlönye. Szerk. Péterfy Sán
dor; társszerkesztők: Lakits Vendel, Márki József 
tdr., Roth Vilmos és Srevitzer Lajos; kiadó Aig-
ner Lajos. VII. évfolyam. Ára 4 frt. 

Egyházi és Iskolai Hetilap. (Károly-Fehérvár). 
Szerk. és kiadó Éltes Károly. VI. évfolyam. Ára 
4 frt. 

Néptanoda. A pécsi tanitó egylet közlönye. 
(Péce.) Szerk. Salamon József. V. évfolyam. Meg
jelen minden hó l-jén és 15-kén; aug. és szept. 
hónapokban szünetel. Ára 2 frt. 

Néptanítók Lapja. (Buda.) Szerk. Mayer 
Miksa; kiadja a vallás és közoktatásügyi magyar 
kir. minisztérium. V. évfolyam. Ára 3 frt. 

Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Debre-
czeni János. IV- évfolyam. Megjelen havonként 
egyszer. Ára 1 frt. • 

Remény. (Győr.) Szerk. Schemiz Karoly. IV. 
évfolyam. Megjelen minden hó v égén. Ára 1 frt. 
30 kr. . . , « . , . * . « • - • , 

Kis Újság. Szerk. és tulajd. Dolinái Gyula. 
I I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Néptanoda. (Maros - Vásárhely.) Szerk. éa 
tulajd. Veszély Károly. I I I . évfolyam. Megjelel 
minden hóban 2-szer. Ára 1 frt. 

Zalai Tanközlöny. A zala-mogyei tanitó-egy-
let közlönye. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bója Ger
gely. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Bimbófüzér. (Sopron.) Kiadja a soproni ev. 
Lyceum ..Deákkuti vái megye" testülete. Főszerk. 
Sass János; segédszerk. Donner Lajos. VIII. év
folyam (I.—V. évfoh ama kéziratban jelent meg ) 
Ára 1 frt. 50 kr. 

Ifjúsági Közlöny. A szigeti lyceumi „Magyar 
irodalmi önképző társulat" közlönye. (Máramaroi -
Sziget.) Szerk. Dobny Sándor és Tóth József. II . 
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 3 frt. 
20 kr. 

Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.; 
Szerk. és kiadó Szász Gerő, főmunkatárs : Szász 
Domokos. II. évfolyam. Ára 6 frt. 

Kis Tükör. Szerk. Márki József tdr , kiadja 
Bartalits Imre. II. évfolyam. Ára 4 fit. 

Kis Lap. Szerk. Forgó János (dr. Ágai 
Adolf), kiadja a Deutsch-fóle könyvny. társulat. 
II . évfolyam. Ára 4 frt. 

Népiskola. Szerk. dr. Zafféry Károly, kiadja 
Lonkay Antal. I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Keresztyén Család. Szerk. és kiadók Farkas 
József és Kovács Albert. I. évfolyam. Ára 2 frt. 

Alapnevelők és szülők lapja. I. évfolyam. Kin dc-
tulajd. az „Alapnevelők országos egylete" szerk. 
Rapos József. Megjelen havonként kétszer. Áru 
2 frt. 

összesen = 20. 

V. Szépirodalmi és divatlapok. 
Nefelejts. Szerk. és kiadó-tulajd. Friebeisz 

Ferencz, társtulajd. Bulyovszky Gyula. XIV. év
folyam. Ara 12 frt. 

Családi Kör. Szerk. és kiadó Emília, XI I I . 
évfolyam. Ára 12 frt. 

Pesti Hölgydivatlap. Kiadó-tulajd. és szerk. 
Király János, főmunkatárs Komócsy József N I I I . 
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 8 frt. 

Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly, tu
lajd. Tóth Kálmán, kiadja az Athenaeum. Meg
jelen het. 6-szor. IX. évfolyam. Ára 14 frt. 

Magyar Bazár. Szerk. Szabó Richárd, kiadó 
az Athenaeum. VII. évfolyam. Megjelen hav. 
2-szer. Ára 8 frt. 

A Divat. Szerk. Wohl Stephanie és Wohl 
Janka, kiadja a Deutsch-féle nyomdai részvény
társaság. VII. évfolyam. Megjelen het. egyszer. 
Ára 8 frt. 

Figyelő. Szerk. Szana Tamás, kiadó Aigner 
Lajos. I I . évfolyam. Megjelen hetenként egyszer. 
Ára 8 frt. 

Erdély. (Maros -Vásárhely.) Szerk. Bálás 
Antal; kiadó-tulajd. Imreh Sándor. I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

összesen = 8. 
VI. I lumorisi t ikus lapok. 

Üstökös. Tulajd. és szerk. Jókai Mór. XV 
évfolyam. Ára 6 frt. 

Bolond Miska. Szerk. Tóth Kálmán, kiadja az 
Athenaeum. X I I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Ludas Matyi. Szerk. és kiadó-tulajd. Mészáros-
Károly. VI. évfolyam. Ára 6 frt. 

Borsszem Jankó. Szerk. és tulajd. Csicseri 
Bors. (dr. Ágai Adolf.) V. évfolyam. Ára 6 frt. 

Darázs. (Szeged.) Szerk. Lévay Ferencz. IV* 
évfolyam. Ára 5 frt. 

Mátyás Deák. Szerk. Kuthen, tulajd. Lonkay 
Antal. Kiadja a „Hunyady Mátyás" irodalmi in
tézet I. évfolyam. Ara 6 frt. 

A Súgó. (Pécs.) Szerk. Kőmives Imre; tulajd* 
Miklósy Gyula. Megjelenik havonként 2-szer. I* 
évfolyam. Ára 4 frt. 

Összesen = 7. 
VII. Szaklapok. 

Gazdasági Lapok. Szerk. Korizmics László 
vezérlete mellett Morócz István, kiadja az orszá
gos gazdasági egyesület XXIV. évfolyam. Ara 
10 frt. 

Vadász- és Versenylap. Szerk. Kéve József és 
Sárkány Ján. Ferencz, kiadó az „Athenaeum" 
XVI . évfolyam. Megjelen hav. 3-szor. Ára 10 frt. 

Orvosi Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Mar-
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kusovszky Lajos, X V I . évfolyam. Ára helyben 
9 frt., vidékre 10 frt. Melléklapja a „Szemészet" 
és „Közegészség és törvényszéki Orvostan." 

Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó Szo-
kolay István. XIV. évfolyam. Ára 8 frt. 

Gyógyászat. (Buda.) Szerk. és tulajd. dr. 
Poor Imre. XII . évfolyam. „Államorvos" félhavi 
melléklappal. Ára Pesten 9 frt., vidékre 10 frt. 

Zenészeti Lapok. Szerk. id. Ábrányi Kornél, 
kiadótulajd. a magyar daláregyesület. XI . évfo
lyam. Ára Pesten 10 frt; vidékre 10 frt. 50 kr. 

Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és tulajd. 
Schédy Sándor. XI . évfolyam. Ára 10 frt. 

Gyorsírászati Lapok. Szerk. Szombathy Ig-
nácz, kiadja a budapesti Gabelsberger gyorsíró 
társulat. IX. évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. 
Ára 4 frt. 

Kertész-Gazda. Szerk. és kiadja Girókuti P . 
Ferencz. VII I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárday 
Sándor, kiadja Heckenast Gusztáv. VII . évfo
lyam. Megjelen a „Curiai h itározatok"-kal het. 
1-szer. Ára 12 frt. 

Hasonszenvi Lapok. Szerk. dr. Balogh Tiha
mér, kiadjaamagyarhasonszenvi orvos-egylet, VII . 
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 6 frt. 

Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó Joannovich 
György. VI. évfolyam. Ára 6 frt. 

Rendelvények a magyar posta-hivatalok szá
mára. Kibocsátja a magyar kereskedelmi minisz
térium. V. évfolyam. Ára 2 frt. 

A Honvéd. Szerk. Halász Károly, kiadja a 
honvédtiszti társul it. VI. évfolyam. Ára 6 frt. 

Bányászati és kohászati Lapok- (Buda.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Pech Antal. V. évfolyam. Meg
jelen havonként 2-szer. Ára 6 frt. 

Magyar Fortuna. Tőzsde- és sorsjegylap. 
Szerk. Feleki József. Kiadja Fischer M. L. V. 
évfolyam. Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt. 

Természet. Szerk. és kiadó Berecz Antal. IV. 
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 4 frt. 

Archaeologiai Értesítő. A m. tud. akadémia 
archaeologiai bizottságának közlönye. Szerk. dr. 
Kómer Flóris. V. évfolyam. Ára 20 ives kötetnek 
3 frt. 

Typographia. Szerk. Ács Mihály. Az ön-
képző-egylet tulajdona. IV. évfolyam. Megjelen 
hav. 3-szor. Ára helyben 2 frt. 40 kr. vidékre 3 frt. 

Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gaz
dasági egylet közlönye. Szerk. Gamauf Vilmos. 
IV. évfolyam. Megjelen, minden hónap közepén 
és végén. Ára nem tagoknak 4 frt, az egyleti ta
goknak ingyen küldetik meg. 

Katonai Közlöny. Szerk. Kápolnai István, 
kiadja az „Athenaeum". IV. évfolyam. Ára 4 frt. 

A Színpad. Szerk. Rajkay F, I., kiadó-tulajd. 
Lenhardt E. szinházi ügynöksége. IV. évfolyam 
Ára 5 frt. 

Közrendészeti Lap. Szerk. és kiadó tulajd. 
John Lajos. I I I . évfolyam. Ára 6 frt. „Hivatalos 
Körözvény" melléklappal. 

Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny. Egy
szersmind kereskedelmi, ipar- és biztosítási lap. 
Szerk. Tettau Lázár, kiadó Tettau József. I I I . 
évfolyam. Ára 8 frt. 

Községi Jegyzők Közlönye. Szerk. és kiadja 
Kiss (Ilméri) István. I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Nők Lapja. Szerk. Berecz Antal. I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Nemzeti Divatközlöny. (Bécs.) Szerk. és kiadó 
tulajd. Hofman F . A. I I . évfolyam. Ára 7 frt. 

Angol és franczia nyelvlapok. Szerk. és kiadó-
tulajd. Bauer M.Lőrincz tr. I I . évfolyam. Ára 7 frt. 

Pesti átalános torna-, lövész- és tüzoltó-ujság. 
Szerk. Sinay Gusztáv; laptulajd. Morodai Derra 
István. I I . évfolyam. Ára helyben 8 frt., vidékre 
10 frt. 

A nép kertésze. Szerk. tulajd. Lukácsy Sándor. 
I I . évf. Megjelenik havonként 2-szer. Ára 2 frt. 

Kereskedelmi és Iparközlöny. Szerk. és kiadó-
tulajd. Tömösvári László. I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Nemzetgazdászati Közlöny. Szerk. és kiadó-
tulajd. Hecksch Sándor F . I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Polgár és Honvéd. Szerk. Bethlen Miklós, 
kiadják Gresser, Syré és unokaöcscse. I I . évfo
lyam. Ára 8 frt. 

Hajnal. A magyarországi szabadkőművesek 
közlönye. Szerk. Hollós László, kiadó-tulajd. Perl 
Viktor. I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Magyar Themis. Szerk. és kiadó-tulajd. Sieg-
mund Vilmos. I I . évfolyam. Ára 8 frt. 

Közigazgatás. Szerk. és kiadó Bakos Gábor, 
laptulajd. Pesko Medárd. I . évfolyam Ára 8 frt. 

Apolló. (Buda.) Zenemű-folyóirat. Szerk. és 
kiadó Fellegi Viktor. I. évfolyam. Megjelen ha
vonként 2-szer. Ára 5 frt. 

A mérleg. Szerk. és kiadó Rónai Ferencz. I . 
évfolyam. Ára 7 frt. 

Kézmúiparosok országos értesítője. (Gyöngyös.) 
Szerk. Streitman József. Megjelenik havonként 
2-szer. I . évfolyam. Ára 2 frt. 

A gyakorlati mezőgazda. (Keszthely.) Szerk. 
és kiadja Sporzon Pál. Megjelenik havonként 
3-szor. I. évfolyam. Ára 4 frt. 

összesen = 40. 
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tarta

lommal.) 
Zala-Somogyi Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 

Bátoríi Lajos; kiadó Wajdits József. X I . évfo
lyam. Megjelenik hetenként 2-szer Ára 8 frt. 

Borsod. (Miskolczi Értesítő.) Szerk. és kiadó 
Rácz Ádám. VI . évfolyam. Ára 4 frt. 

Vasmegyei Lapok, (Szombathely.) Szerk. és 
kiadótárs Balogh Gyula, kiadó Bertalanffy Imre 
VI. évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 
8 frt. 

Jász-Kunság. (Jászberény.) Szerk. Pásztor 
Ferencz, kiadó Bitterman Ede. V. évfolyam. 
Ára 4 frt. 

Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Hor-
nyik János; kiadja a „Kecskeméti Lapok" rész
vénytársulata. V. évfolyam. Ára 5 frt. 

Vásárhelyi Közlöny. (Holdmező-Vásárhely.) 
Szerk. Ábrái Károly; kiadó Vörös S. és társa. IV. 
évfolyam. Ára 4 frt. 

Szamos. (Szatmár - Németi.) Szerk. Jeney 
György, szerk. társ és kiadó Bihari Péter. IV. év-
lyam. Ára 4 frt. 

Tiszavidék. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tu
lajd. iíj. Csáthy Károly. VI. uj folyam. Ára 4 frt. 
(1868-ban „Nyir" czimet viselt.) 

Gömöri Lapok. (Rima-Szombat.) Szerk. Ber-
nolák Nándor, kiadó-tulajd. Bernolák Plechner 
Irma. IV. évfolyam. Ára 6 frt. 

Nagyvárad. (Nagy-Várad.) Szerk. Rácz Mi
hály. I I I . évfolyam. Megjelen hetenként 6-szor. 
Ára 10 frt. 

Pécsi Közlöny. (Pécs.) Szerk. és kiadó Rama-
setter Károly. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Zemplén. (S.-A.-Ujhely.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Borúth Elemér, kiadótárs Kolener József, 
szerkesztőtárs ifj. Farkas Lajos. I I I . évfolyam. 
Ára 6 frt. 

Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos, kiadja Sár-
tory István. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Vácz. (Vácz.) Szerk. és kiadó-tulajd. Eliássy 
Gyula. I I I . évfolyam. Ára 3 frt. (I . évi folyama 
„Váczi Lapok'- czim alatt jelent meg.) 

Sopron. (Sopron.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Csöndes Ferencz, segódszerk. Vargyas Endre, fő
munkatárs Ballagi Károly. I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Bácska. (Szabadka.) Szerk. Radits György, 
főmunkatárs Hoós György. I I . évfolyam. Ára 
4 frt. 

Ny Urai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tu
lajd. Mérey Ottó. I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Nógrád. (Losoncz.) Szerk. Kálniczky Gyula, 
kiadó Kornis Alajos. I I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Hód-Mező- Vásárhely. (Hód-Mezó'-Vásárhely.) 
Szerk. Futó Mihály. Tulajd. a laptársulat. I I . év
folyam. Ára 4 frt. 

Székesfehérvár. (Székesfehérvár.) Szerk. tulajd 
Forster Józs f; kiadó Klökner Péter. I I . évfo
lyam. Ára 4 frt. 

Kalocsai Lapok. (Kalocsa.) Szerk. Hang Fe
rencz; tulajd. Vörös Sándor. I I . évfolyam. Ára 
6 frt. 

Szentesi Lapok. (Szentes.) Szerk. Honthy 
László; kiadó Cherrier János. I I . évfolyam. Ára 
4 frt. 

Előőrs. (Rozsnyó.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Gothard Endre. I I . évfolyam. Ára 6 frt. 

Hargita. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó 
Veszély Károly. I. évfolyam. Ára 4 frt. 

Szabolcs. (Nyíregyháza.) Szerk. K. Kmethy 
István; kiadó-tulajd. a „Szabolcsmegyei lapkiadó
társulat." I . évfolyam. Ára 4 frt. 

Felső-magyarországi Szemle. (Kassa.) Szerk. 
dr. Fésűs György; kiadó-tulajd. Werfer Károly. 
I . évfolyam. Ára 5 frt. 

Polgári Kör. (Rima-Szombat.) Szerk. és ki
adó Győrffy Pál. I . évfolyam. Ára 4 frt. 

összesen = 27. 

IX. Hirdetési lapok. 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) 

Kiadó szerk. Ballá Károly. X X X . évfolyam. Ára 
helyben 5 frt., vidéken 6 frt. 

Erdélyi Hivatalos Értesítő. (Kolozsvár.) Szerk. 
és kiadó Gámán Zsigmond. X I . évfolyam. Megje
lenik hetenként 3-szor. Ára 5 frt. 

Szepesi Értesítő. Zipser Anzeiger. Spissky 
Oznamovatek. (Lőcse-) Szerk. és kiadó Seeliger 
Károly. X . évfolyam. Ára 4 frt. 

Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelö. (B.-Gyar-
mat.) Kezelője Cséffalvay Béla. X . évfolyam. 

Társulati Értesítő. (Kalocsa.) Kiadó Ku-
binszky Mihály. V. évfolyam. Megjelen havonként 
két ivén. Ára 1 frt. 

Összesen = 5. 

X. Folyóiratok. 
Erdészeti Lapok. (Buda.) Az orsz. erdészeti 

egylet közlönye. Szerk. Bedő Albert, kiadók Wag
ner Károly és Divald Adolf. X I . évfolyam. Megj. 
hav. 1-szer. Ára 5 frt. 

Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. Franki 
Vilmos és Zádori János. I X . évfolyam. Megjelen 
havi füzetekben. Ára 6 frt. 

Falusi Prédikácziók. (Pécs.) Szerk. és kiadja 
Mendlik Ágost. VI I I . évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. Ára 3 frt. 

Az országos Erdészeti - egylet Közleményei. 
Szerk. Bedő Albert. VI. évfolyam. Az egyleti 
tagok kapják ingyen. 

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. 
Kiadja a m. tud. Akadémia, szerk. a főtitkár. VI. 
évfolyam. 

Századok. A magyar történelmi társulat köz
lönye. Szerk. ThalyKálmán. VI. évfolyam. Even
ként 10 füzet. Ára nemtagoknak 6 frt., a társulat 
tagjai tagdij (5 frt.) fejében kapják. 

Szépirodalmi Csarnok. Regény - folyóirat 
Szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz. V. évfolyam. 
Megjelen havonként 2-szer. Ára 6 frt. 

Az országos középtanodai tanáregylet közlönye. 
(Buda.) Szerk. Szamosi János. V. évfolyam. Meg
jelen hav. 1-szer, „Középtanodai rendeletek tára" 
ez. melléklappal. Ára nemtagok számára 6 frt. A ! 

tagok tagdij fejében kapják. 
A Magyar Mérnök és Építész-egylet Közlönye. 

Szerk. Ambrozovics Béla, szerkesztőtárs Ney Béla. 
IV. évfolyam. Évenként 6 füzet. Ára 10 frt. A 
tagok tagdij (5 frt.) fejében kapják. 

Borászati Füzetek. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. 
Entz Ferencz. IV. évfolyam. Megjelen havonként 
egyszer. Ára 3 frt. 

Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat kü
lön folyam. Szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz. 
IV. évfolyam. Megjelen minden tiz napban egy 
füzet. Ára 4 frt. 

Természettudományi Közlöny. Szerk. Lengyel 
Béla és Petrovics Gyula titkárok, kiadja a m. k. 
természettudományi társulat. IV. évfolyam. Meg
jelen havi füzetekben. Ára 5 frt., a társulati tagok 
tagsági dijuk fejében kapják. 

Protestáns Tudományos Szemle. Szerk. és tu
lajd. dr. Ballagi Mór. IV. évfolyam. Megjelen 
havonként 2-szer mint a „Protest. egyh. és isk. 
lap" melléklete. 

Csanád. Egyházmegyei Közlöny. (Temesvár.) 
Szerk. és kiadja dr. Csiky Gergely, főmunkatárs 
Riesz Gáspár. IV. évfolyam. Megjelen havonként 
2-szer. Ára 3 frt. 

Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. 
(Debreczen.) Szerk. és kiadja Révész Imre. III. 
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt. 

Anyagi Érdekeink. Az orsz. M. Iparegyesület 
közlönye. Szerk. Mudrony Soma. I I I . évfolyam 
Megjelen havi füzetekben. Ára nemtagoknak 3 ft-; 
a tagok ingyen kapják. (1870. június végéig mint 
hetilap jelent meg.) 

Uj.Regélő. Regény-folyóirat. Szerk. Beniczky 
Irma, kiadja Heckenast G. I I I . évfolyam. Megj. 
minden hó 15-én és 30-án. Ára 6 frt. 

Haladás. Az országos köznevelési egyesület 
közlönye. Szerk. Schvarcz Gyula. I I I . évfolyam. 
Megjelen havonként egyszer. Ára 4 frt. (Az első 
évfolyam „Az orsz. Köznevelési Egyesület havi 
közlönye" czimmel jelent meg.) 

Magyar Gyorsíró. Szerk. Váudory Gusztáv. 
Kiadja Kónyi Manó. I I I . évfolyam. Megjelen ha
vonként. Ára 4 frt. 

üj Nemzedék. Az országgyűlési ifjúság Köz
lönye. Szerk. Bartha-Shiefner Gyula és Szőllőssy 
Sándor. I I I . évfolyam. 6 füzet előfizetési ára 3 frt., 
egy füzet 60 kr. 

Közvélemény. (Röpivek ) Kiadja Hiador. I I I . 
évfolyam. Egy füzet ára 30. 

Missiói Lapok. (Sárospatak.) Szerk. és kiadja 
Czelder Márton. I I I . évfolyam. Megjelen minden 
egy vagy két hóban. Ára 5 frt. 

Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári 
gazdasági egyesület közlönye. Szerk. és kiadok 
Mokry István és Graffay Kálmán. I I I . évfolyam. 
Megjelen havonként 2-szer. Ára 5 frt., társulati 
tagoknak, jegyzőknek és tanítóknak 4 frt. 
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Távirászati Közlemények. II. évfolyam. 
A m. kir. Távirászati Rendeletek Tára. II. évf. 
Keresztény Magvető- (Kolozsvár) Szerk. és 

kiadják Ferencz József és Kovácsy Antal. II. évf. 
Megjelen negyedévenként. Ára 1 frt 60 kr. 

Katholikus Lelkipásztor. (Esztergom.) Szerk. 
és kiadja Zádori János I I . évfolyam. Megjelen 
minden két hónapban. Ára 3 frt. 

Szépirodalmi Könyvtár. Regény-folyóirat. 
Szerk. és kiadja Scultety Jozefa. II . évfolyam. 
Megjelen minden hó 10-ik és 25-kén. Ára 6 frt. 

Történelmi Adattár. (Temesvár.) Szerk. és 
kiadja Ortmayr Tivadar és Szentkatolnay Jenő. 
I I . évfolyam. Megj. minden hó l-jén. Ára 6 frt. 

Philólogiai Közlöny. Szerk. és kiadják Bartal 
Antal és dr. Hóman Ottó m. k r . egyetemi magán
tanárok. II . évfolyam. Megjelen 10 havi füzetben. 
Ára 4 frt. 

Katholikus Kérdések. Kiadja Sartory Károly. 
I . évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 1 frt. 

Mtgyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas 
Gábor. I. évfolyam. Megjelen aug. és szept. kivé
telével minden hónap 15-én. Ára 4 frt. 

Magyar Tanügy. Szerk. dr. Heinrich Gusz
táv, kiadja Ráth Mór. I. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. Ára 4 frt. 

összesen = 33. 

XI. Vegyes melléklapok. 
Mulattató. Megjelen hetenként egyszer mint 

a „Magyar Néplaj)" melléklapja. 
Szemészet és Közegészségi és Törvényszéki Or

vostan. Az „Orvosi Hetilap" mellékletei. 
Államorvos. A „Gyógyászat" havi melléklete. 
Curiai határozatok. A „Jogtudományi Köz

löny" melléklapja. 
Középtanodai Rendeletek Tára. „Az Orszá

gos középtanodai Tanáregylet közlönyé"-nek mel
léklapja. 

Hivatalos Értesítő. A „Budapesti Közlöny" 
napi melléklapja. 

A Budapesti Közlöny Melléklapja. Megjelen he
tenként egyszer. 

A magyar kir. belügyminisztérium Rendőri 
Körözvénye. A „Közrendészeti Lap" melléklete. 

Csodabogár. A „Szabadság mint a Népzász
lója" kéthetes melléklapja. 

összesen = 10. 

53. A magyar kir. belügyminisztérium Rendőri 
Körözvénye. 54. Alapnevelők ésülők lapja. 

összesen 54 hirlap és folyóirat keletkezett 
múlt évi hirlapkimutatásunk óta. 

1871-ben megszűnt lapok és folyóiratok: 
I. Omnibusz. 2. Pesti Újság. 3. Szabad Magyaror
szág. 4 Ország-Világ (Politikai rész). 5. Szabad 
Polgár. 6. Ország-Világ. 7. Magyar Phönix. 8. 
Tanodái Lapok. 9. Izraelita Közlöny. 10. Kalauz. 
I I . Népiskolai Lapok. 12. Koszorú. 13. Ganzli. 
14. Magyar Irjuság Lapja. 15. Napkelet. 16. Szép
irodalmi Közlöny. 17. Magyar Család. 18. Lámpás. 
19. Haring. 20. Egészségi Tanácsadó. 21. Köz
biztonság. 22. Themis. 23. Szinlapok. 24. Test
vériség. 25. Értesitő a kath. Congressusból 26. 
Bazár-Ujság. 27. Magyar Gazda. 28. Napi Köz
löny. 29. Balaton-Fiired-Kesrthely. 30. A Tisza. 
31. Békésmegyei Értesitő. 32. Komáromi Lapok. 
33. Nyiri Közlöny. 34. Bácskai Híradó. 35. Bi
harmegyei Közlöny. 36. Közértesitő. 37. Havi 
Szemle. 38. Honi Közlöny. 39. Frőbel. 40. Harczi 
Világ. 

Megszűnt összesen = 40 hirlap és folyóirat. 

1871. folytán és 1872. elején keletkezett 
lapok és folyóiratok : 1. Delejtű. 2. Magyar Po
litika. 3. Reggeli Lapok. 4. Testvér. 5. Udvarhely. 
6. Szombati Lapok. 7. Népújság. 8. Népfelség. 9. 
Kis-Tükör. 10. Kis-Lap. 11. Népiskola. 12. Ke
resztyén Család. 13. Mátyás Deák. 14. A Súgó. 
15. Közigazgatás. 16. Nemzeti Divatközlöny. 17. 
Angol- és Franczia Nyelvlapok. 18. Polgár és 
Honvéd. 19. Hajnal. 20. Kézműiparosok országos 
Értesítője. 21. Gyakorlati Mezőgazda. 22. Magyar 
Themis. 23. Ápoló. 24. Pesti átalános torna-lövész-
és tűzoltó Újság. 25. A Nép-Kertésze. 26. Keres
kedelmi és Iparközlöny. 27. A Mérleg. 28. Nem
zetgazdászati Közlöny. 29. Hód-Mező-Vásárhely. 
30. Nógrád. 31. Székesfehérvár. 32. Kalocsai La
pok. 33. Szentesi Lapok. 34. Előőrs. 35. Hargita. 
36. Szabolcs. 37. Felső-Magyarországi Szemle. 38. 
Polgári Kör. 39. Gazdasági Értesitő. 40. Távirá
szati Közlemények. 41. Távirászati Rendeletek 
Tára. 42. Keresztény Magvető. 43. Katholikus 
Lelkipásztor. 44. Szépirodalmi Könyvtár. 45. 
Történelmi Adattár. 46. Philólogiai Közlöny. 47. 
Katholikus Kérdések. 48. Magyar Nyelvőr. 49. 
Magyar Tanügy. 50. Hiva'alos Értesitő. 51. A 
Budapesti Közlöny Melléklapja. 52. Csodabogár. 

Összevont átnézet 1789 től máig. 
A magyar hírlapirodalom 1780. jan. l-jén 

Ráth Mátyás „Magyar Hirmondó"-jával vette 
kezdetét, mely Pozsonyban jelent meg. Ezen hir
lap ugyanott 1786. végén megszűnt. A jelen szá
zad első évében csak két rendes hirlapunk volt: a 
„Magyar Kurir" és „Magyar Ilirmondó", mind
kettő Bécsben adatott ki. Pesten 1806. jul. 2-án 
iudult meg az első magyar hirlap „Hazai Tudósí
tások" czimmel és Kultsár István szerkesztése 
alatt Trattner nyomdájában. Még 1830-ban csak 
3 politikai és 7 nempolitikai lap és folyóirat jelent 
meg m gyár nyelven. 1840 elején már összesen 
26 magyar lap volt hazánkban, ezek közt 5 volt 
politikai; 1847-ben pedig 33 hirlap és folyóirat 
volt, ezek közt 6 politikai; 1848 és 49-ben 
összesen 80 magyar hirlap jelent meg a két testvér 
hazában, fele politikai tartalommal. 

1850. elején ismét csak 3 politikai és 6 ve
gyes tartalmú, összesen 9 lap adatott ki magyar 
nyelven. 

1854. inárcz. 5-én, mikora „Vasárnapi Ujiág" 
megindult, ezzel együtt 20 magyar hirlap és fo
lyóirat jelent meg magyar nyelven hazánk
ban, u. m.: 2 politikai napilap; 3 szépirodalmi, 2 
egyházi, 1 szaklap, 1 vegyes tartalommal, 3 hir
detési lap és 7 folyóirat. 

1861. elején már 6 politikai napilap, 5 heti
lap és 41 vegyes tartalmú hirlap és folyóirat 
jelent meg; összesen 52. 

1870. elején politikai napilap volt 10, hetilap 
28, vegyes tartalmú hirlap és folyóirat 108; ösz-
szesen 146. 

1871. elején politikai napilap 13, hetilap 
26, vegyes tartalmú hirlap és folyóirat 125; ösz-
szesen 161. 

1872. elején megjelent politikai napilap 16, 
hetilap 28, vegyes tartalmú hirlap és folyóirat 
154; összesen 198.| Szinnyei József. 

Irodalom és művészet. 
** (Debreczenben, Csáthy Károly kiadásában) 

jelent meg Balogh Ferencz főiskolai hittanártól 
egy nagyobb átalános egyháztörténelmi mü első 
füzete. Á hét nagy és tömött ivre terjedő fűzet a 
keresztyén egyháztörténelem első korszakát a vér
tanúi korszakot ( 3 3 - 3 1 3 kr. u.) foglalja magában. 
A mü, mivel ily kézikönyvtől eredeti forrástanul
mányokat nemis várhatni, jeles egyháztörténelmi 
irókra támaszkodik; előadása világos s az anyagot 
elég terjedelemben adja arra, hogy főiskolai szak-
tanitás vezérfonalául s egyszersmind magántanulás 
kézikönyvéül is szolgáljon. A füzet ára 80 kr. 

** (Gegus Dániel,) kinek magyarra fordított 
Corpus Jurisából és 1866. évben kiadott „Magyar 
Országgyűlési Törvénykönyvé '-bői még mindig 
kaphatók példányok Petrik Géza könyvkereskedé
sében az Erz8ébet-téren,ezen régi törvénykönyv
nekhasználható részeit kiválogatva készül kiadni a 
következő czim alatt: „A korábbi magyar ország
gyűlési törvények válogatott czikkei a történeti 
érdeküek és avultak kihagyásával." 

** ( Wajditsnál Kanizsán) a következő köny
vek jelentek meg: „Szegényből lesz gazdag jó 
számvetéssel, vagyis legújabb és legbiztosabb szám
tanácsadó. Összeállitá Gazdagfi Péter." E könyv 
tartalmát oly táblák képezik, milyeneket a köz
életben előfordul) számításoknál előnynyel lehet 
használni. — „Rajta párok, tánczoljunk." Lakatos 
Sándor tánczköny ve mindkét rendbeli ifjúság szá
mára. Összeállitotta Bátoríi Lajos. Ára 1 ft 40 kr. 

** (Az „ Uj nemzedék,11) az országgyűlési ifjúság 
közlönyéből a Il-ik évfolyam 5-ik füzetét vettük. 
Tartalmából fölemlítjük Szőlőssy Sándornak a 
soczialismus és communismusról s György Endré
nek a földadóról szóló közleményét. — Egyes 
füzet bolti ára 60 kr; előfizetés 6 füzetre 3 frt. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) jan. 29-én ősz* 

szes ülést tartott Csengery Antal elnöklete alatt. 
Efy emlékbeszéd nyitotta meg a gyűlést, melyet 
Poór Imre Flór Ferencz elhunyt rendes tag fölött 
tartott, kinek életrajzát a múlt évben történt ha
lála alkalmával lapunk is közölte. Az emlékbeszéd 
után a titkári ét osztályi előterjesztések követ

keztek. Az osztályok előterjesztései közül közér
dekkel bir első sorban a második osztály azon indít
ványa, hogy eszközölje az akadémia egv magyar 
tudományos repertórium összeállítását és kiadását, 
mely a hazai gyűjteményes munkákban, folyóira
tokban és hírlapokban 1849-ig megjelent minden
nemű tudományos közlemények czimoit, szakok 
szerint rendezve, magában foglalná. Ez indítványt 
az összes ülés véleményadás végett átteszi az első 
osztályhoz. Temesraegye közönsége értesíti az 
akadémiát, hogy a megye közönsége Ormos 
Zsigmondnak főispáni kineveztetéee és beigtatása 
emlékére kétezer frtos alapítványt tett, melynek 
czélja a megyebeli szegény, de ezorgalmas reál
iskolai tanulók növeltetésének segélyezése; azon 
esetre azonban, ha a megye bármely esélynél 
fogva elvesztené önkormányzati és szabad rendel
kezési jogát s a temesvári reáliskola is megszűn
nék : az alapítvány az akadémiára száll. Az első 
osztály ugy értesülvén, hogy Bessenyei (»yörgy 
sírját semmi emlék-kő nem jelöli, s ma-holnap 
még a helye is feledékenységbe mehet, kéri az 
összes ülést, hogy midőn 1872-ben a/ akadémia 
bármely módon megüli Bessenyei és társai iro
dalmi fiilléptének százados é\ fordulóját, emeltes
sék sirjára emlékkő, aláirás utján, vagy az aka
démia költségén. Ez indítvány áttétetik azon bi
zottsághoz, mdy az emiitett százados ünnepről 
rendelkezni fog. — Oltoványi Pál földeáki lelkész 
az akadémiánál régebben tett 800 frtos alapítvá
nyát egy múltkori levelében „katholikus szellem
ben" irandó történeti müvek kiadására kérto for-
dittatni; azon ellenvetésre, hogy az akadémia 
köréből az alapszabályok értelmében az egyházi 
dolgozatok kivannak zárva, mostegy ujabb levéllel 
kijelenti, hogy múltkori kivánatától eláll, sőt 
alapítványát kétszáz forinttal följebb emeli. így 
aztán szivesen fogadja a gyűlés. 

** (Az akadémia igazgató-tanácsának) 28-án 
tartott ülésén következő ujabb adományok jelen
tettek be az akadémia tőkéje gyarapítására : gr. 
Lónyay Menyhért visszaajánlott irói tiszt, dija 
67/9 arany; Eisele Antal pesti lakos véghagyo
mánya 50 ft; Csató József sz.-udvarhelyi esperea 
hagyománya 100 ft, földtehermentesitéíi kötvény
ben. Ugyanakkor mutattatott be néhai Flór Fe
rencz és özvegye 10,000 ftos alapítványa ról a 
végrendelet másolata. 

** (A Kisfaludy-társaság) jan. 31-én Székács 
József elnöklete alatt tartá ülését. Fölolvastatott 
Vulcanu József jelentése az Ember György által 
fordított román népdalokról, melyek közül mint
egy 50-et ajánl kiadásra. A mű a magyarság szem-
pontjábólmégRákossy Jenőnek adatott kibirálatra. 
A titkár ujabb alapitó tagokul Tisza Kálmánnét, 
Latinovics Illést és Paulay Edét jelenté be, kik 
egyenként 200 frtos alapitványok .t tettek. — 
Ezután zárt ülés következett, melynek legérdeke
sebb tárgyát a tagválasztás képezte. Sayous Ede 
franczia írót, ki e napokban megjelent művében 
hazánk és irodalmunk történetét 1790-től 1815-ig 
oly kitűnően ismerteti, egyhangúlag választák 
m»g kültagnak, — Baksai Sándort, a „Phar-
salia" akadémiai dijat nyert mü fordítóját pe
dig absolut szótöbbséggel beltagnak. — A be
érkezett pályamüvek közül „a komédia elméle
ti re'- kitűzött pályadíj a két pályamunka közül 
„Borura derű" jeligés I. számúnak ítéltetett oda, 
mig a balladák közül, bár sok volt a pályázó, 
most sem találtak egyet sem érdemesnek a juta
lomra. — Következő uj dijak tűzettek ki: 40 
arany egy költői beszélyre; 50 arany a drámai kö
zépfajok elméletére. — A társulat vagyoni állása 
jelenleg 41,70ü frt; jövedelme 2100 frt, kiadása 
1570 frt. A fónmaradt 600 frtot egy aeszthetikai 
kézikönyv készítésére ajánlották fel, melynek készí
tésére Greguss Ágos kérték fel. Végül a titkár be-
mutatá Tóth Kálmán válogatott költeményeinek 
kéziratát „Huszonöt év után" czimmel, mint a 
mely a pártolói könyvilletménybe volna fölve
endő. Egyhangúlag elfogadták kiadását. 

'* (A mérnök- és építész-egylet} febr. 25-én 
d. e. 10 órakor tartja évi közgyűlését az akadémia 
Kisfaludy-termében. Az egylet tudatja a vidéki 
tagokkal, hogy az összes hazai vasutakat febr. 15-
től márcz. 15-ig árleszállítás mellett használhatják 
a meghívó előmutatása mellett. 

** (A magyarországi hivatalnokok egyleté) gr. 
Lónyay Menyhért elnöklete alatt m hó 28-dikán 
gyűlést tartott. A jelentés szerint a múlt évben 
több volt a tiszta jövedelem 4 ezer forintnál. A 
tisztviselők és az ellenőrző tanács újra megválasz
tattak. A választmány ajánlatára a miniszterek, 
Somssich, Hollán, Gajzágó tisztb. tagokká válasz
tottak. A gyül-'sen Bónis Samu alelnök is jelen 
volt. 

#* 
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"* (A bukaresti „Hunnia") magyar egylet jan. 
13-dikán t*rtá meg alapításának évfordulóját. Szép 
könyvtárral és 70 db aranyra menő vagyonnal ren
delkezik. A társulat elnöke Nagy István az évfor-
dalati ünnep ilyen emelkedett hangú beszédet tar
tott. Az ottani magyaroknak temetkezési egyle
tük is van, melynek tőkéje már 934 aranyra emel
kedett, melyet a tagok kölcsönkep is használnak. 
Ez egylet most saját házat akar szerezni. 

Egyház és iskola. 
** (Superintendensi jelöltül) Székács helyébe 

a már elősoroltnkon kivül Sárkány Samu pilisi 
papot és pestmegyei fő-sperest emlegetik. 

** (Az országos közoktatási tanács elnöke.) A 
hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy ő fel
sége Horváth Mihály választott tribuniczi püspö
köt, vaskai apátot, a magyar tudományos akadé
mia rendes tagját és osztályéi uökét, az országos 
közoktatási tanács elnökévé nevezte ki. 

** (Tanárok kinevezése.) A vallás és közokt. 
miniszter dr. Schulek Vilmos bécsi egyetemi szemé
szeti tanár segédet a kolozsvári kir. orvos-sebészi 
tanintézet kórodai szemészeti tanszékére rendes 
tanárrá nevezte ki. — Dr. Lumniczer Sándor 
főorvos és a pesti m. egyetemnél az erőművi sér
tések tanának magántanára az egvetemi rendkívüli 
tanári czimet nyerte. 

** (Jutálomkönyvek tanulók számára.) A 
K'sfaludy-társ-iság felszólítást intéz a magyar bi
rodalom területén lévő összes gimnáziumok igaz
gatóságához, hogy a Ráth Mór könyvkiadó által 
Toldy - jutalomképen felajánlott könyvekre oly 
szegény, de jó erkölcsű ifjakat ajánljanak, kik a 
magyar nyelvben kiváló előmeneteleket tettek. 
Ezek nevének beküldését a titkár ápril végéig 
kéri. Összesen 475 jutalom van, melyeket Ráth 
még a folyó tanév alatt el fog küldeni. E jutá
lomkönyvek első lapjára ez lesz nyomtatva : „A 
Kisfaludy - Társaság Toldy-jutalma Ráth Mór 
ajándékából." 

** (Örvendetes egyetértés.) Torontálmegye 
zichyfalvi kerületében kebelezett Tolvádiá köz
ségben az 1100 román, 513 róm. kath. német és 
300 szerb ajkú lakosság felnőttéiből az estvéli 
oktatásban 109 román s szerb és 24 német egyén 
nyer a kéc vallás felekezeti iskoláiban oktatást, 
mely eredmény a gör. kel. lelkészség, két tanitó 
és községi jegyző egyetértése, fáradhatlan buz-
ealmi és ügyszeretetének tulajdonitható. 

Ipar, gazdaság,kereskedés. 
J1 (A bécsi világkiállitási) magyar bizottság 

titkári hí > atali Pesten a régi színháztéren, a ház
négyszögben, első emelet 1. szám alatt megnyit
tatott. A hivatalos órák d. e. 9 -12, d. u. 3 — 6 
óra köít vannak, s a kiállításra vonatkozó minden 

lünk. Az országgyűlés két háza, a városi hatóság, 
egyletek és intézetek nagy számmal voltak képvi
selve e kegyeletes emlékünnepen. — A gyász 
istentisztelet febr. 1 én délelőtt tiz órakor volt az 
egyetemi templomban. Ez alkalommal Ipolyi Ar
nold végezte az egyházi szertartást. Az első pad
ban b. Eötvös ÖÍ vegye, leánya és fia ültek. Mögöt
tük Toldy Ferenci az egyetemi dékánokkal. Jelen 
voltak gr. Lónyay, Bittó és Pauler miniszterek, 
gr. Károlyi György koronaőr, Somssich Pál, Hay-
nald érsek, Pestmegye és város küldöttei, az aka
démia és Kisfaludy-társaság több tagja, felsőházi 
tagok, képviselők, irók, stb. 

** (Debreczenböl irják:) Jan. 26-án este tartá 
a ref. főiskolában az énekkar Tököly Sdbbas ke
gyes jóltevő évfordulati emlékünnepélyét. A föl
olvasott végrendelet értelmében jutalmat nyertek 
az énekkar következő tagjai: Varga Bálint, Nád
udvari Lajos és Tóth Lajos 10 —lOftot, Sebestyén 
Márton ésPánczél József 5—5 ftot. 

** (Ghyczy Kálmán) betegsége miatti hosz-
szasb távolléte után a héten jelent meg ismét a 
képviselőházbin; megéljenezték, s többen hozzá 
mentek üdvözlésére, az elsők közt Deák Ferencz. 

** (A beállott nedves idö) alatt a Duna jege 
engedni kezdett, s egy 200 D ölnyi jégtábla meg
indult a lánczhidnak budai oszlopától, s a folyó 
egész szélességét elfoglalva, csendesen aláuszott, 
a nélkül, hogy legkisebb kárt okozott volna, a 
csepelszigeti kopaszi zátonyon azonban megakadt. 
Az Al-D.ináról már eltakarodott a jég. 

** (Az olasz kormány) szintén népszámlálást 
tervezvén, e végből felkérte a magyarországi ható
ságokat, hogy a kerületükben lakó olasz hazafiak 
névsorát beküldeni szíveskedjenek. E kívánságnak 
annálinkább is meg kell felelnünk, minthogy a 
legutóbbi magyarországi népszámlálás alkalmával 
az olasz kormány ugyanezen szívességet tette. 

** (Hollán Ernő) honvédelmi államtitkárt a 
müncheni magyar egylet tiszteletbeli tagjául vá
lasztván, 100 frtot adomány >zott az egylet c?él-
jainak előmozditására. 

** (Magyar bál Bécsben.) Bécsből irják ne
künk, hogy az ottani magyar egylet j in. 29-ikén 
igaz magyarsággal tartott bálján a fényes és nagy
számú vendégseregen kivül szépen képviselve 
volt a bécsi „Társas kör" és magyar klubb. A 
magyar koronával diszitett tánezterem a Zeisig 
vendéglőben folyvást hangzott a csárdások hogy 
voltjaitól, s a kedélyes és fesztelen mulatság kivi-
lágos kivirradtig eltartott. Tiszta jövedelem 60 frt, 
nagyrészb^n a könyvtár javára. Felülfizettek Vi
dor István elnök 5 frt és Kendeivsy E. 10 frt; kik
nek az egylet köszönetét nyilvánítja 

** (A versaülesi haditörvényszék) előtt m. hó 
24-dikén jelent meg Favre de Lagrange mérnök, 
ki a,,commune"uralkodása alatt először tett sike
res kísérletet az elektrikus világítással. Lagrange 

felvilágosítást itt lehet nyerni; továbbá a bizottság j önvédelmének felolvasásánál az elektrikus világi 
bármely tagjának szánt küldemények is ide kül
dendők. A kiállítás titkára Steinaeker Ödön. 

„* ( Osztrák-magyar tengerészet.) A trieszti ten
gerészeti évkönyv legújabb folyama szerint az 
osztrák-magyar kereskedelmi tengerészet 1871. 
végén, összesen 7889 hajóból állt, melyeknek tonna
tartalma 391.061 és személyzetének száma 27,873. 
E hajók közül 5S1 vitorlás, 72 gőzös és 20 parti 
gőzös. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Szerencsétlenség a bányában.) Erdélyben 

Szentkeresztbányán (Lövéte mellett) f. é. január 
12-kén az a szerencsétlenség történt, hogy a vas
bányában együtt dolgozó négy munkásra egy 
nagy kődarab leszakadt s közülök egy férfit és 
egy 18 éves nőt agyonütött, kik nagy részvét mel
lett temettettek el. 

** (Több ttaj5S2Ó»jos)aLipót-utczai Pisztory-
féle házban búzával telt zsákokat dobott le a 
padlásról az udvarba, honnan azok egy kereskedő 
által elszállitandók voltak. E zsákok egyike Mar-
kusz nevű napszámos lábára esett és azt kettétörte. 

** (Az „Amerika" nevű angol gőzös) m. hó 
24-én Montevideoban tett útja közben a tengeren 
«légett, s a rajtalevő 241 ember közül 87 lett a 
tűz és viz martaléka. 

Mi njság? 
** {Eötvös emlékünnepélye.) B. Eötvös József 

halálának évfordulati napján, febr. 2-án tartá meg 
az akadémia Eötvös emlékünnepélyét, Lónyay 
Menyhért emlékbeszédével s Szász Karoly ün
nepi költeményével, melyet mai számunkban köz-

tás alkalmazása felől oly érdekes észrevételeket 
tett s átalában véve oly nagy technikai ismerete
ket árult el, hogy birái a személyes részvét vádja 
alól fölmentették. Mint a „National" hallja: Lag-
range-t a szultán a török távírdák igazgatójává 
nevezte ki, s ő már közelebb elutazik Konstanti
nápolyra. 

** (Chicagóban) egy fiatal német épitész em
léktervet készitett, mely a város lakosságát a nagy 
tűzvészre figyelmeztetné. Ez emlék, tetején phö-
nix-madáiral,százlábnyi magasságú torony lenne, 
s az elhamvadt nevezetesebb épületek köveiből 
készitenék. A koczkakövek mindegyike magán 
viselné az épület nevét, melynek romjaiból elő
került, s hogy a kiváncsi idegen minden nevet 
megjegyezhessen magának, a torony körül a tető
zetig lépcső vezetne föl. Ugyancsak Chicagóból 
irják, hogy a nagy tűzvész alatt nem kevesebb 
mint 150,000 zongora égett el, csak egy czég két
száz zongorát és több mint száz orgonát vesztett. 

** (Nagy áldás.) Egy kecskeméti nő közelebb 
három egészséges gyermekkel ajándékozta meg 
életpárját. A gyermekek közül kettő fiu, egy 
leány. Jó egészségben vannak az anyával együtt, 

** (Könyvek martyrja.) Dr. Pichler Alajos, 
ki a szt.-pétervári udvari könyvtárból több uniku
mot csent el, még múlt évben útnak indíttatott 
büntetése helyére. A tudós, mint egyszerű gonosz
tevő, a legerkölcstelenebb csavargók, zsiványok 
társaságában ül ez idő szerint a moszkvai börtön
ben. Innét az idő lágyultával Tobolskba fogják 
szállítani; itt adandják neki tudtul a helyet, hol 
élte fogytáig raboskodni fog. Pichler igen komor, 
levert, gyönge s gyorsan fejlődő mellbaja — mint 
az „Augsb. Alig. Ztg" írja — valószínűleg meg
menti a raboskodástól. 

** (Főállat-orvosok.) A szolgálati viszonyok 
szükségessé tették, hogy minden honvédkerület
ben egy fóállat-orvos alkalmaztassák. Ezek 600 
frt fizetést és a megfelelő lakpénzt fogják húzni 
és a 12. díjosztályba lesznek sorozva. 

** (Norvégiai alapításának,) 872-ben Harald 
Harfagar király által, ezeréves fordulójára nagy 
gránit kövekből emléket állítanak fel a tenger
parton. 

** (Az oroszok) Newa melletti fővárosukat 
németesen Petersburgnak hívják. Sokan tehát 
azon vannak, hogy nagy Péter czár közeli kétszá-
zados születésének emléknapja alkalmából az általa 
alapított várost Petrogradnak, vagy Piternek ne
vezzék el. 

** (Egy őrült) s nyomorékká lett asszonyt 
találtak Gráczban egy csűrben, hol nyolez évig 
volt a falhoz lánczolva. A szerencsétlent rokonai, 
egyszerű földmivesek tartották igy fogva, mivel 
megtébolyodása után röstelték a költséget, mely-
lyel elszállítása és tartása járt volna 

** (Megmérgezés.) Tabánban m. hó 30-án La-
sinszkyné nevű asszony higany és választóvíz ve-
gyülékkel megmérgezte magát. A szerencsétlen a 
méreg bevétele után roppant kinokat szenvedett 
és csak egy-két óra múlva hunyt el. Házassági 
pörpatvar okozta volna e kétse jbesett lépést. A 
holttestet a városi kórházban fölbonczoltá'í. 

** ("Egy öreg asszony,) kit lopás miatt köze
lebb elcsuktak, a becsi lottérián ternót csinált. Sa
ját vallomása szerint azért lopta a pénzt, hogy a 
lutriba tegye. A nyert pénzből a kapitányság ki 
fogja elóg.teni előbb a meglopott czipészt s az 
öreg asszonynak, ha büntetés ít kiállotta, átszol
gáltatja nyereményt. A lotteria tehát nemcsak sok 
bűnös pazarlás kútfeje, hanem már a lopásra is 
ingerül szolgál! 

** (A legfőbb törvényszék) e napokban hagyta 
helybe a torontáli Ítéletet, mely ígnatov török
kanizsai lakosra nyolez évi súlyos börtönt rótt. Ez 
ember földbirtokos s 46 éves. Nőül vett egy szép, 
derék s vagyonos leányt, de azután is részegeske
dett, kártyázott, prédált. Neje tűrt a legutolsóig. 
Végre utolsó hold földjüket eladva 200 frtért, e 
pénzt a takarékpénztárba tette s maga haza ment 
szülőihez. A férj utána ment, s midőn a nő sem 
vissz i nem akart térni hozzá, sem a takarékpénz
tári könyvet át nem adta, rárivalt: „No várj, se a 
könyv nem lesz másé, se te nem leszesz!" — s 
azzal kést döfött a nő szivébe. A nő azonnal 
meghalt, ő pedig ment feladni magát. 

** (Hamis bankjegyek.) Esztergomban Károsy 
Márton, volt pestvárosi dijnok, elég ügyes 10-fto-
sokat gyártott, de nem elég ügyeseket arra nézve, 
hogy egy szivarárus, mikor nála két szivart vett, 
föl ne ismerje. Követelte is vissza, sőt kést raga
dott a boltosra; de az érkezett segély folytán meg
futamodott. Elfogták és harmadfél évi börtönre 
ítélték. 

** (Öngyilkosságok.) Dunaföldvárról írják, 
hogy ott egy Bauer nevű czipész szombaton éjjel 
nyakkendőjével fölakasztotta magát, mivel nem 
volt miből élnie. B. különben egyike volt azoknak 
az embereknek, kik könnyen szeretnek élni, és 
sokkal örömestebben követte a borivást, mintsem 
mesterségét. — A budai alagút bemenete fölött 
a Krisztinaváros részén egy körülbelül 24 éves 
ismeretlen férfiú kétszeres, szájának lirányzott lö
véssel véget vetett életének. A pisztolyon kivül 
nála nagy mennyiségű lőpor és egy „özv. Kunszt 
Borbála Verseczen" nevére szóló számla találta
tott, mely 15 forint készpénzről és a többi czipŐ 
anyagra szólott. 

** (Rémületes dolog.) A „Debreczen" irja: 
Rejtélyes dolog képezi most. a Miklós-utczán a 
közbeszéd tárgyát; nevezetesen mintegy három hó 
előtt egyik háznál egy szép ifjú nő kivett egy 
szobát, oda bevitetett egy hosszú ládát három la
kattal, aztán a falakat fekete fátyollal egészen 
bevonta, az ablakokat befüggönyözte, ekkor a nő 
eltávozott, azóta nem is tért vissza, de a lakbért a 
legpontosabban minden hó elején megküldi; e rej
télyhez hozzájárul még az is, hogy a szobából 
igen bűzhödt szag jön ki, s a kutyák pedig szün
telen ott vonitanak. Ebből van aztán különbnél 
különb beszéd; a rendőrség figyelmét felhívták ez 
ügyre s reméljük, hogy sem sokára megfogjuk 
tudni, — mennyi igaz van az égés N ben ? 

** (Furcsa papunk) volt nekünk, írjaTipton-
ból egy amerikai lap. Miuíán felesége meghalt, 
áhitatteljes halotti beszédet tart ott s aztán két hét 
múlva három nő kegyét kereste egyszerre. Egyikö-
ket nőül vette, de ez el • ált tőle, mivel a másiknak 
tett igéretét megszeg t e . Erre elbocsátották hiva
talából, ő pedig ny 0

 m ban elvette azt a leányt, ki 
miatt neje elvált tő e> s más vallásra tért. — Az a 
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harmadik leány hallgatva tűr, mert azt hiszi, hogj-
nemsokára majd csak reá kerül a sor. 

f (Halálozások.) Nagy-ajtai Kovács István, 
erdélyi nyűg. főtörvényszéki tanácsos, sa magyar 
akadémia levelező tagja, meghalt. Buzgó törté-
netbuvár volt, kitől sok érdekes czikk jelent meg 
a hajdani kolozsvári „Társalkodódban. Gr. Ke
mény Józseffel együtt adta ki „Erdélyország tör
ténetei tára" két kötetét. Az adatok élő kápta
lanja volt. Kincseket érő tudományos gyűjteményét 
az erdélyi unitáriusoknak hagyta. — Gr. Dezasse 
Ferencz, a magyar felsőház tagja élete 86 évében 
meghalt. Ifjú korában a katonai pályán működött, 
a napóleoni kor világharczaiban tevékeny részt 
vett, a lipcsei csatában Schwarzenberg herczeg 
hadsegéde gyanánt szerepelt. Leánya gr. Cziráky 
Jánosné. — Benza Károly, operánk volt kitűnő 
buffója, Benza Ida édesatyja 61 éves korában guta
ütésben meghalt. Hat éve már, hogy nyugalmaz-
tatta m igát s a szinpadtól visszalépett, de közön
ségünk még élénken emlékezik alakításaira. 
1834-ben lépett a szini pályára Debreczenben, de 
nemsokára mint énekes színházunkhoz szerződött, 
s ennek harminczkét évig volt egyik kiváló tagja. 
Utolsó éveit leánya kiképeztetésének szentelve, 
nagyobbára külföldön élt, és csak közelebb térve 
vissza, svábhegyi villájában telepedett meg. — 
Nagy János, Pozsonymegye galanthai kerületének 
országgyűlési képviselője Pozsonyban meghalt.— 
Kollár Márton, szabómester s az iparegyesület el
nöke, 41 éves korában meghalt Pesten. — Haulik 
Józsefapát és kanonok 85 éves korában elhunyt 
Váczott. — VielandÖdön Sopronmegye volt árva
széki ülnöke, majd a keleti vasút kisajátító biz
tosa Medgyesen meghalt. — Kulcsár József fiatal 
iró és városi törvényszéki aljegyző Sz.-Fehér-
vártt meghalt. — Kolozsvártt Szász Gerő ref. 
első pap és esperes ifjú nejét, Pap Annát veszté 
el közelebb, házassága harmadik évében. — Beszé
des József egykori híres mérnök özvegye szül. 
Starke Erzsébet elhunyt Pesten.— Aigner Kornélia, 
Aigner Károly pénzügyi titkár 18 éves leánya, 
Aigner Lajos tevékeny könyvárus nővére Budán 
hunyt el. — A külföldről az olasz hadsereg egyik 
jeles tisztje Oovone, ki 1866-ban a porosz-olasz 
szövetségi szerződés megkötésénél mint közvetitő 
szerepelt, halálát jelentik. Govone, a franczia-po-
rosz háború kitörésekor hadügyminiszter, meg
őrült s 47 éves korában sirba szállt. Az a rögesz
méje volt, hogy az olasz hadsereg létszámának 
lejebb szállitása, s a megtakarítás politikába való 
beleegyezése által a hadsereget megsemmisité s 
hazáját elárulá. A német tudományos világnak is 
halottja van; Trendelenburg Frigyes Adolf az is
mert bölcsész és berlini tanár a napokban hunytéi 

E g y v e l e g . 
** (Blanqui az üstökösökről.) Blanqui, ki fölött 

a haditörvényszék febr. 15-én mond Ítéletet, köze
lebb versaülesi börtönéből levelet intézett a tudo
mányos akadémia elnökéhez. „A tudomány," irja, 
„még nem nyilatkozott az állatövi fény okai iránt. 
Laplace, Arago és mások szerint az üstökösök, a 
nélkül, hogy észrevétettek volna, körülburkolták 
a földet. Vájjon mozgásuk gyorsasága^ megen
gedte-e nekik teljesen különválni és pályájukat 
folytatni? Ez nem állana teljes öszhangzásban a 
vonzerő törvényeivel. Tudjuk, hogy vékonyságúk
nál senkit sem zavarnak, holott őket minden za
varja ; más csillagokkal való összeütközéseik alkal
mával bizonyára hagytak a földön egyes foszlá
nyokat. Nem volnának-e ezek azok, melyek a 
súrlódás által az egyenlítő felé szoríttatván, azon 
lencsealaku dagadásokat képezik, melyek a reg
geli és az estpir előtt a nap sugaraitól kigyulad-
nak? Ezen átlátszó tömegek, melyek egészen 
üstökösként tűnnek fel, és melyeken át a legkisebb 
csillagok átfénylenek, óriási kiterjedést öltenek, 
tudniillik az egyenlítőtől, hol tetőpontjuk van, a 
téritőkön tulig, hol lassanként elenyésznek. E 

szerint maga a föld közvetíti az állatövi fény 
okát. Világos, hogy az üstökösök a földdel való 
minden érintkezésük alkalmával hátrahagynak 
részeket, melynek azonban nem emelkedhetnének 
bizonyos magasságon tul a nélkül, hogy a köz
pontfutó erő által a világűrbe ne szóratuának. 
Ennek daczára a föld légkörének üstökös-burkolata 
van, mely központja és forrása az állatövi fénynek. 
Ezen magyarázat téves talán, mindazonáltal is
merem az akadémia elnézését és azért vizsgálata 
alá terjesztem azt." 

** (Egy franczia festő műterméből.) Meison-
nier franczia festő 200,000 frankért adta el egyik 
festményét, mely egy vértes lovastámadást ábrá
zol. E kép eredetéről a következőket irják: Mei-
sonnier, mint művész, ép oly lelkiismeretes, mint 
Delaroche Pál volt. Ho^y vértes-lovasokat rajzol
hasson, szerzett belőlük ejry tuczatot. Hogy a tá
madást hiven festhesse, parkjában minden reggel 
rendezett ütköz-tekét. Ámde az ütközetek folya
mában mind tovább és tovább vágtattak a vérte
sek, ugy hogy utoljára a festő mit sem látott. 
Egyik barátja, kinek e miatt panaszkodott, azon 
tanácsot adta neki, hogy vaspályán kell az ily tá
madás egyes mozzanatait megfigyelni. Az eszme 
tetszett a mi festőnknek. Mérnököt hozatott, s né
hány nap alatt készen volt a vasútvonal gőzmoz-
donynyal és egy vaggonnal. Már most a legsebe
sebb rohamot is megfigyelhette a lovasokkal haladó 
vonaton. A munka felségesen haladt előre. A tá
madás azonban, melyet megakart örökiteni, télen 
történt, s midőn festményét készítette, nyár volt. 
Honnan vegye a havat, melyre okvetlenül szük
sége volt? Nem sokáig gondolkodott. Száz hekto
liter lisztét vett s azt az egész parkban fölhintette, 
hogy a történelmi igazság ellen no vétsen. Az üt
közet az igy behintett területen történt, s a fel
szálló liszt-felhők s a talaj fehérsége nagyon hiven 
tüntették elő az ütközetet a hóban. A lovasok 
természetesen minden ütközet után valóságos lisz
tes-zsákokká lettek, a mihez azután ismét egy 
tuczat szolga kellett, ki a lisztes hősöket lesöpörje. 
Igy aztán megmagyarázható, miért oly drágák 
Meisonnier festményei. 

** (Lakodalmi étlap.) Midőn a hatalmas 
Thurzó család egyik szép ivadéka a bájos Judith 
és hős Jakosich Endre egy bekeltek 1610-ik évben, 
a lakadalmon elfogyott: 10 ökör, 43 bornyu, 144 
bárány, 341 lúd, 691 tyúk, 12 pulyka, 103 fajd-
tyuk, 2 szarvas, 1 őz, 27 nyúl, 18 malacz, 55 csuka, 
169 potyka, 100 pisztráng, 750 menyhal, 150 
angolna, 600 sóshal, 40 kárász, 100 vegyes hal, 
1600 tojás, 4 mázsa túró, sajt, 1 mázsa só, tortákra 
7*/í» egyéb süteményekre 2 mázsa, tésztának s más 
konyhai használatra 100 mérő finom és 108 mérő 
másodrendű liszt, 8 oldal vastag szalonna, 54 iteze 
zsír, 29 font irósvaj, 28 iteze méz, 103 font asztali 
olaj, 6'/a akóboreczet, 2'/2 akó söreczet. És mind
ezeknek leöblögetésére 235 akó bor és 114 akó 
sör folydogált el. A vendégek lovai pedig 566 mérő 
zabot, és 60 szekér szénát emésztettek meg. Hogy 
volt mint tenni a vendégek elé az emiitett laka
dalmon, azon csakugyan senki sem fog kételkedni, 
s ha valaki mégis kicsinylené Thurzó uram ven
déglátását, védelmére azt emiitjük fel, hogy még 
talán nagyobb dáridót csapot volna, hanem a 
lakadalom előtt rövid idővel 80,000 magyar forint
nyi kárt szenvedett az akkori háború által. Pedig 
igen nagy összeg volt 1610-ben 80,000 magyar 
forint! 

** (A legnagyobb ágyú.) Az angol ötődék leg
újabb gyártmánya egy „Voolwich infant" neve
zetű ágyú, melynek csöve 700 mázsás. Az ilyen 
löveg csak ugy söpri az útjában állókat. 

Nemzeti színház. 
Ctütörtök, jan. 25. „A falunak.1' Eredeti vígjáték 3 felv. 

Irta Szigeti József. 
Péntek, jan. 26. „Magyar fiuk Béciben." Eredeti vígjá

ték 3 felv. Irta Csepregbi Ferencz. 
Szombat, jan. 27. Először: „Romeo é* Júlia." Nagy 

opera 5 felv. Zenéjét szerzetté Gounod Karolj. 

Vaidrnap, jan. 28. „Liliomfi." Eredeti vígjáték 3 felv. 
Irta Szigligeti. 

BétfS, jan. 29. „GyZngid rokonok." Vígjáték 3 felv. 
Irta Benedix; ford. Radnótfáy. 

Kedd, jan. 30. Másodszor: „Romto ét Júlia." Nagy 
opera 6 felv. Zenéjét szerzetté Gounod Károly. 

Sxerda, jan. 31. „Lecouvreur Adrienne." Dráma 5 felv. 
írták Seribe és Legouvé; ford. Csepregi és Egressi B. 

CtütBrtök, február 1. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Herold. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Pest. K. L. A betyár egy csöppet som szilaj, egy 

csöppet sem eleven; nagyon is elnyűtt s köznapi. A másik 
sem jobb. 

— K. Ernő. Sajnáljuk, hogy reményét el kell oszlat
nunk. A két költemény közül biz egyik sem áll „a siker 
azon fokán, hogy a lapunkiani közöltetést megnyerheten-
dené"; verse nem jobb, mint prózája, melyből íme egy kis 
mutatványt adtunk. 

— Kalmanházn. Chinchi olasz szabadságdala, erede
tiben jó lehet, erőteljes és lelkesítő; de a fordításban elve
szett ereje; eszme nem igen sok levén benne, csak néhány 
üres rímelt versszakká vált. A göcseji tájszókat egy azok 
iránt érdeklődő nyelvtudósnak adtuk át. 

— Pozsony. Z. Gy. A ballada az ismeretes tragédiá
nak szellemtelen kivonata; a néprege zavart, alig érthető. 
A verselés is gyönge mindkettőben; a nyelv erőtlen; s áta
lában sem külső, sem belső érdem kiadásra nem ajánlja. 

— K. N. Sándor. Oly írd tehetségéről biztosan szó
lani, ki még a kezdet nehézségeivel küzd s a fejlődés első 
szakában áll, alig lehet. Nem is szívesen jósolunk. Mégis, 
mivel határozottan kívánja Ítéletünket, nem tagadjuk, hogy 
a beküldött versek reánk jó benyomást tettek s mi majd 
mindenikben tehetség nyomait véltük fölfedezni. Levele is 
szenvedélyes ragaszkodásról tanúskodik a költészethez. De 
mindez nem elég biztos prognostikon még a jövőre. írjon, 
ha szenvedélye hajtja, de olvasson többet; olvassa a legjobb 
költőket, hogy izlése nemesedjék áltatok, s ha akkor is, mi
kor a nagy szellemekkel megismerkedett, szívesen ír még 
s nem bátortalanságot érez velők szemben, hanem buzdítást 
nye- tülök, nyomaikon igyekezni — ezt a tehetség biztosb 
jelének veheti, mint eddigi kétes becsű sikereit. 

SAKKJÁTÉK. 
636-ik sz. f. — Galambos Lászlótól . 

(Kecskeméten.) 
SOtét. 

a b c d e f g 
Vi lágos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Az 631-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szirmay Jánostól f •) 

Vi l . Sttt. 
1. B f ö - f 3 e 4 - f 3 : ( a ) 
2. Hh6—fő t K d 4 - d 3 
3. B e 5 - d 5 t H b 4 - d 5 : 
4. V a 4 - f e 4 f K d 5 - e 4 : 
5. Fb3—c2 matt. 

Vi l . a) Sot. 
1 1 e4 e3 
i. H h 6 - f 5 t 2 . K d 4 - d S 
3. B e 5 - d 5 t 3. K d 3 - e 4 
4. Fb3—c2f 4. K. tetsz. sz. 
5. H f 5 - h 4 v. Va4—b3 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Venvrémben: Fülöp József. 
— Mitkolczon: Czenthe József. — Jdnkitiren: Galambos 
István. — Kecskeméten: Galambos László — Karcxagon: 
Kacsó Lajos. — A pesti sakk-kör. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és 

betinap 
Katholikus és protestáns 

naptár 
Görög-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára 

4 Vasár 
5 Hétfő 
61 Kedd 
7jSzerda 
8 Csőt. 
9 Pént. 

10 SZOB. 

Febuár 
6 Hadvanadv 
Ágota 
Dorottya szúz 
Romuald apát 
Máthai János 
Apollónia szűz 
Skolasztika szúz 

G Hatvan v, 
Modezt 
Dorottya 
Rikárd 
Salamon 
Apollónia 
Skolastika 

Jan. (ó) 
2 3 B 3 Kelemen 
24 Xénia 
25 Gergely hitv. 
26 Xenophon 
27 Ján. Chrisost 
28 Syriai Efrem 
29 Ipoly 

Sebat R. 
25 Izmael 
26 Joakim 
27 
28 Józsiás 
29 Anti. ha. 
30 Rosehod'320 

1 AdarHo. 321 

N a p 
hossza kél 

t 
315 
316 
317 
318 
319 

nyűg. 

H o l d 
hossza kél I nyűg. 

t 
251 
266 
280 

8 2 9 5 
1 0 3 1 0 
12Ü325 
13 340 

ö. p. 
3 1 
4 19 
5 30 
6 32 
7 22 
8 0 
8 80 

6. p. 
este 
0 47 
1 41 
2 49 
4 9 
5 37 
6 58 

Hold változásai. • Újhold 9-én 3 óra 8 pereikor reggel. 

TARTALOM. 
Tököly Sabbas (arczkép és képpel). — Báró Eötvös 

József emlékezete. — Az anyák nevelése (vége). — A vörös 
bóbitás kis leány meséje (képpel). — Az apácza (képpel). 
— A növények betegségeiről. — A czimek Angliában. — 
A nevelésügy Finnlaadban. — A chinai nők lábai. — Egy
veleg. — Tárház: A magyar hírlapirodalom 1872-ben. — 
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy
ház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, 
elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szer
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-napUr. 

Felelős szerkesztő: Nagy Mlkloe. (L. magyai-utcza 21.sz.> 
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H I R D E T É S E K . 
Folyó évi 1. májustól kezdve a lürdő-utczában 1. szám alatt. 

S 

s 
i 

SS 

se 
P 

s 

I—t 

o 

KOHN PHILIPPE 
P a t e k P b i l i p p e é s t á r s a genfi hírneves óragyárosok tanítványa, dicséretesen ismert 

Pes ten , Dorottya-utcza 2. sz. ajánlja legkitűnőbb j ó és olcsó órákkal gazdagon 
ellátott r ak tá rá t 2 évi jó tá l lás mellett, az alábbi árjegyzék szerint . 

P P Minden tőlem vásárolt óra, vagy bármely állásban levő általam a legpontosabban s a 
legszorgalmasabban van kipróbálva. 

| V ° Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miként lehet egy zseb-órát hosszú 
ideig rendes állapotban fenntartani, — kiegyenlítési tabellával együtt, mely szerint az órák a nap
órák szerint igazithatók, t. vevőimnek ingyen adatik. 

Forintig. 
1 0 - 1 1 
12—13 

krist.-üvegg. 13—14 
» » 1 4 - 1 5 
» » 16—17 

15—17 
17—19 
1 9 - 2 0 

Ezüst henger-órák, emel. fed. 4 kőre 
» » » ugró » 4 » 
» » » emel. » 4 
» » » ugró » 4 
» v » » » 8 » » » 
v » ..» kett. fed. 4 » ugró fed. 
» horgony-órák, krist.-üv. 15 kőre emel. fed. 
» » » * > 15 » ugró-fed. 
» v » fin. krist.-üv. 15 köre ugró

fedéllel 2 2 , 2 4 - 2 6 
v * » kettős föd. 15 köre ugró

fedéllel . . . . . 1 9 , 2 0 - 2 2 
» » » kettős föd. krist.-üveggel 

15 kőre ugró-fedéllel 22, 24—28 
» v » remontoirkrist-üv. 15 kőre 30, 32—35 
v » » remontoir krist.-üv. 15 kőre 

kettős fedéllel . . 35, 38, 40—45 
» » » remontoir krist.-üv. 15 köre 

armée 40—45 
» hölgy-órák (henger) 4 kőre . . . 1 4 , 15, 16—17 
» » » » kettős fedéllel . . 18, 1 9 - 2 0 

Ezüst Iánczok, rövidek . . . . 3 ft. 50 kr. 4, 5, 6—7 
» » valódi párisiak8,10,12ft.50 kr. egész 15ft. 

Nyak Iánczok 7 ft. 50 kr., 8, 9, 10 ft., egész 15 ftig. 
Órák 3-mas aranytó l 18 karát. 

Arany horgony-órák 15 köre 36—40 
» » v 15 » kristály-üv. . . 40, 45—50 
v » » 15 » arany fedéllel 5 0 , 5 5 - 6 5 
» » » 15 » kettős fedéllel 5 5 , 5 8 - 6 0 
» » » 16 » kett. fed.krist.-üv. 65,70—75 
» v » 15 » kettős fedéllel krist.-

üveggel, erős 85,90—100 
» » » remontoir, krist.-üv. 75,80, 90—110 
» » » remontoir, kristály-üveggel 

kettős fedéllel 95, 100, 120—200 
» chronometre, kettős födéllel . . . . 300—500 
» ismétlő órák, • » . . . . 3 2 5 - 7 0 0 
» hölgy-órák, henger, 4 köre 25, 28—30 
» » » » 8 » 30,32—35 
» » » » 8 » kett. fed. . 4 0 , 4 2 - 4 5 
» » » » krist.-üv., 4 kőre . 30 — 85 

H F ~ Egy inga-őra pakolásáért 1 forint 50 krajczár. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges bekül
dése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. — Órák cserében is elfogadtatnak. 

9 V Xem tetsző áru kicseréltet ik. — Kéretnek azok, kik régi órát újért becserélni óhajtanak, hogy 
megkereséseikkel csak hozzám szíveskedjenek fordulni. 

Figyelemreméltó, hogy évek óta Pesten fennálló üzletem a legnagyobb elismerésnek örvend, a mit a mindig 
megújuló megrendelések bizonyítanak. Eddigi törekvésem jövőben is irányadó lesz, miszerint a legjobban végezem a 
javításokat, s hogy csak jól szabályzóit órákat juttassak t. vevőim kezei közé. Azért a t. közönség pártfogását kéri 

Mély tisztelettel X7" "U. TYI_ *1 • 
1224(8-12) J V O J i n J r n i l i p p e , ó ra -gyáros . 

Forintig. 
Arany hölgy-órák, henger, krist.-üv., kett. fed. 45, 50—55 

» » » » zománczos . . 32, 35, 38—40 
» » » v » kett.fed.50,55,60—65 
» » » horgony, 15 kőre . . . . 38, 45— 50 
» v » » ' 15 » kett. fed. 50,55—60 
» » » » 15 köre kettős fedéllel 

zománczal 60, 65,70, 80—100 
» v » remontoir, krist.-üv. . . 70, 80—90 
» » » » krist.-üv. kettős fe

déllel . . 9 0 , 9 5 - 1 1 0 
» » » » krist.-üv. kettős fed. 

zom. 100, 110, 1 2 0 - 1 5 0 
S**" Hölity-órak SO fltól kezdve , g y é 

mánttal vannak kirakva, és feketéll, kéken 
v a g y fejjel zománczozva . 
Inga-órák, melyek csak minden 8 nap húzandó fel, 

sötét szekrénykékben . . . . 18, 22—24 
v » diófa-szekrénykékben, faragványnyal 

vagy sikárolva 24, 26, 28—30 
» » minden nyolcz nap felhúzandó fél és 

egész óra ütéssel, sötét szekrénykében 32—85 
» v ugyanazok dió-fában . . . . 36, 38, 40—45 
» » minden 8 nap felhuzandók, negyed és 

óra ütéssel, ismétlő órák, sötét szek
rénykékben 50, 5 5 - 6 0 

v » ugyanazok dió-fában faragott vagy si-
kárlott szekrényben . . . . 6 0 , 7 0 - 8 0 

» » minden hóban felhuzandók, szabályozó
val, sötét szekrényben 32—35 

» » finomabbak .. . . . 40—45 
Iroda- vagy üzleti órák, 6 szögletes, minden faszin-

ben, naponként felhuzandók . . . . 11—12 
Ugyanaz fél-és egész óra ütéssel . . . 13—14 

Iroda-órák világos vagy fekete szekrényben,minden 
14 nap felhuzandók 18—20 

Kávéházi órák minden alakban és nagyságban, meg
rendelésre a leggyorsabban készittetnek. 

Párisi boritott órák szobák és termek számára min
den 14 napban felhuzandók . . 20, 22, 25—28 

Ugyanazok ütéssel 30,35, 40,45, 50, 60,80—löOftig. 
Párisi ébresztők 6—7 ft. 

» » aranyozott szekrénykékben 11, 12—14 ft. 
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Folyó évi 1. májustól kezdve a fürdo'-utczában 1, szám alatt. 

SfT' Figyelmeztetés 

a szülőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készített és sikerrel használt 

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

• » - 1 db. 15 kr., 6 db. 12 kr., 
12 db. 1 ft. ÍO kr., postán küldve 
10 krral több. 1144 (21-26) 

Sipőcz István, 
g y ó g y s z e r é s z P é c s e t t . 

Kapható Pesten: Sebopf és B'e-
Zftányi uraknál, Mária Vatéria-utcza. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent 
és kapható : 

Jós ika Júl ia . 

PÁLYAVEZETŐ. 
Jó tanácsok 

vi lágba lépő fiatal l eányok számára 
(432 lap, 8-rét). 

Fűzve 2 forint. Diszkötésben 2 forint 80 krajczár. 

Titkos betegségeket és tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett 

Handler Mór, 
orvos- és sebésztudor, szülési és szemész. 

EW Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután "*© 
3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-uteza 13-ik szám, 1-ső 
emelet, 14-ik szám. ne* (15-20) 

BBF" Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

Mellbetegeket 
értesitem arról, 

miszerint mell-betegségek, kfl-
lönösen mellfájás, rekedtség, 
köhögés, nehéz lélegzés, egy 
Igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen 

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
délután 2-től 4-lg. 

Bálvány-uteza 6. szám, 2. emelet 
(ezelőtt vaczl-ut 24-ik szám.) 

ERNST L, 
homaopath-orvos és szülész . 

Szepes-kárpáti 

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

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készitye, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légzö-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szűkmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 
a tüdő-betegek gyöngitő izzadásainál; sőt a 
táp-működés nedveinek halmozódása áltat 
előidézett betegségekben, úgyszintén gyo
mor- és a test átalános elgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással birnak a dr. Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-ezukorkák. Arak: 1 üvegkivonat75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz ezukorka85kr. 

E czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél Fáyki s s József gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten: 
Török József gyógyszertárában, király-
utcza 7. sz., Tliall inayer A. és társánál ésv 
Koclimeister Frigyesnél . 1229 (3 — 10) 

B^T" Legújabb és legmulattatóbb' 

a d o m a - g y ű j t e m é n y e k 

A BACH-KORSZAK 
A D O M Á K B A N . 

Összegyüjté egy BACH-HUSZilL 
(8-rét, VIII, 200 lap) fűzve 80 kr. 

Adomák és jellemző vonások 
a forradalom és honvéd életből. 

(8-rét 182 1.) fűzve 80 kr. 

Adomák és jellem vonások 
a magyar huszáréletből. 

ö s s z e g y ü j t é 

egy kiszolgált huszár. 
Második kiadás. 

(181 lap, 8-adrét) fűzve 80 krajczár. 
0 V -Minden könyvárusnál kapható. "^ES 

Vámőr. 
Alólirott jelen írásom által elismerem, 

hogy tiszafüredi lakos Sarkadi Ferencz ur, 
tek. Aradmegyébe helyheztetett Holdmézes 
helység határában, vízimalmomba három 
malom-vámel lenór gépezetet állított fel, 
mely által a molnár csalását lehetetlenné 
tette; és ezen gépezet által várakozásomat 
kielégítette. — Melynek valóságáról kiadóra • 
e jelen bizonyító-levelemet. 

Kelt Holdmézesen, 6. máj. 1870. 
(P. II.) Bosnyák Károly , s. k. 

Hogy jelen bizonyítványt Bosnyák Ká
roly holdmézesi birtokos ur állította ki, és 
saját kezével irta alá, ezennel bizonyittatik. 

Jószáshelyen, 1870. évi június 9. 
(P. II ) Hornol(iyAricy,s.k. , szolgabíró, 

InstitórisB János, s. k.,m. esküdt. 
9 V * Ezen vámőr megrendelhető Tisza-

Füreden, a feltaláló s kizárólagos szabada
lomtulajdonos Sarkadi Ferencznél. — Ara 
60 o. é. f t , melynek fele a megrendelés al
kalmával előlegezendő. 1234 (2—3) 

63 

Csak alapos gyógyí tás bizto
sit utobajok e l len. 

T i t f e o s 

betegségeket, 
s tehetetlenséget, 

elgyengült férfierőt, 
gyakori magömlések, sót a végképeni 
tehetetlenséget katonai és polgári kór
házakban sikerrel használt egyszerű 
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva
tásában vagy életmódjában gátoltatnék, 
minden izgató szer nélkül bámulatos 
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
W e i s s J. gyak orvos és szülész, az 
itteni cs. kir. garaison fokórházban 
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás, 
mint a gyógyczélokhoz jól beosztott 
rendelő-Intézet eben Pest, Sebestyén
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4 
óráig. 

Férfiak és hö lgyek részére külön-
külön várószoba van 

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is 
gondoskodik. 1096 (7—12) 

ÍF* Farsangi czikkek 
ntraxetMan: 

K elegáns báli legyezők " W 
• bicsi készitmenyü.k 89 krtiSl SS frlif d>xa*ja| 

K bál l bokré ta- ta r tók ' M l 
:e» czél.zert nemekben 50 krUSl t fftig du*tj*t 

3sS"* á larczok, tréfás o r r o k stb. " • • 
stámulin, eredeti tori-areioket, állatfejeket tti>. ábráuU Bemek

ben ie, 15 krtöl 6 frtif; 
BsF" t réfás fejdíszek, sUvegek " • • 

e egyéb jelvények bohóa-eitélyek lUmire; 
3BT~ füzér-táncz-érmek ~ W 

legnjebb riltozitoe nemei 18 krtól 6 frtig; 
•tF* nöi- és url ékszerek , ~Vs] 

mell-tflk, fol-fuggők, egéiz késeietek, njek-ékek, medeilloeok, <rm> 
lánciok, shawl- ée nyakkendő-tök, ing-elő- és ingnjj-gombok lik.) 

8»F~ ha tásos színházi ékszerek " • * . 
diedemek, rendjelek, STek, csattok, gombok jelmeibéli íltíiekekkee 

különösen elkelmas nemekben ; 
viaszk-gyóngyOk "9U 
lkelmee olcsó, e TelTdi kegyló-gTontTSktl kg* 
izé finom nemoekig xiínérjá 10 krtól 4 txtífí j e | 

arezfestékek, pulcherln, TtneJzre de eoile' 
a r a n y , emttit é s r y í m 

ruhák disziteTéhes alkal 
raészethüeu utánzó 

fletf" illatszerek 
finom kézi-szappanok, baj-olajok és kenőcsök. 
tisztitó-porok és pépek, arezft 
rizs-porok, valódi kölni-viz 
p o r , Inft l i ioi i iahh 

Pinasd s a kül- is belföld egyéb jóhirft gyáraiból | 
a»F* toilette-tárgyak "«M 

haj-, ruha-, bársony-, fog* ée köröm-kefék, mindennemű fáefik, 
béli és kezi-tükrók, hajfürt-hengerek, fürt-tekercssk, haj- 4a gom
bos-tűk, köröm-ollók és reszelek, keztyo-tágitók és gombolok, eiip*-

huzók, kolmizó-oilók etb; 

baiusz-pedr(k, íbf-
le toilette, 

l latewerék Bayley íükinson, Vléle* 

franezia ntentt-kártyák 'MB 
yorsan kedreltségre jutott kártyácskák, melyeknek túlsó oldala U 

étlapnak használható, első oldala pedig a vendég nevének ezáut he
lyet, e felderítő tréfás színes képecskéket tartalmaz, tuezatja ft, 1*80; 

g e V d u s v á l a s z t é k á t ajánJJálc ' M Q 

K E R T É S Z és E I S E R T Pesten 
Dorottya-ntcza 8. sz. a .magyar király* czimfl szállodáyal szemközt. 
SetjF" T á n c z - r e n d e k e t nagyobb balok szamára 

kívánatos kiállításban pyorsan készíttetünk. 
í r á s b e l i iiio>c)»liA»okn*I, melyek figyelemmel esikö

zöltetnek, a küldendő czikk árának közelítő meghatározását kérjük. 
1228 (2 -2 ) 

.WKorszerű könyvek-** 
és röpiratok, 

melyek Heckenast GoszttrV könyvkiadó-
hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4. sz.) meg

jelent és minden könyvárusnál kapható: 
Jen*. Egyéni nézetek. (Nagy 8-rdt, XII. , 

123 lap) fűzve j ft. 

BezeredJ Sándor. Reform-eszmék. Köz
érdekű tarlózatok a kath. autonómia, az 
egyházi reform, a politika és egyház
társadalmi kérdések koréból a szabadság 

-JJgyclviUgosodás hivei számára. (8-rét) 
f" /A'' 80 kr. 

Reformáljak a kalh. egyházat ! Irt* egy 
kath. plébános. Turin, 1871. (4-rót, 66 lap) 
f ü l ! v e 60 kr. 

A kathollkuTegyházI autonómia és vo-
szelyel . Toldy Istvántól. (8-rct, 116 lap) 
f " ^ c 80 kr. 

tor l ibá tns és polgári házasság. Irta 
lapramorgó — Fuzvc % ft. 

Pederzanl Július. AUN den Fesseln 
Rom'" 1 (8-tav.) Geheftet 30 kr. 

Pederzani Július. Rede, gehalten zu Villach 
in der Versammlung des liberalen Volks-
vereincs. ( U . Juni 1871.) Geheftet 20 kr. 

Dle GottesmOrder. Von einem GlSubigen. 
8., 88 / , Bogén stark, in schönster Aus-
stattung. In farbigem ümsehlag ge
heftet 3 fl. 20 kr. 

Dle Arbeiter-Frage. Ein Fricdensvor-
schlag, dargelcgt mit Rücksicht auf die 
Tendenzen der Communisten und Sozialis-
ten, sowie die Ideen von Lassalle und 
Schulze-Delitzsch, Kctteler und SchafTle, 
Mill und Mohi von A. K. Preis gch. 40kr. 

Anton, Alois, Weltpriestcr. Da* gefAIschte 
Cbrlstenthnm und die W e l l . (Gross 
8-tav.) Geheftet 1 fl. 20 kr. 

•*~Legújabb szépirodalmi müvek,"*• 
melyek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 

4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Tóvölgyi Titusz. 

Az ezüst vitéz. 
Kegény 

a tatárpuszti tás idejéből. 

Kisfaludy Sándor 
hátrahagyott munkái. 

Kiadta Toldy Ferencz. Négy kötet. 
I. kötet. Regeköltőnek hattyúdala X V I 

énekben. 
II. kötet. Kisfaludy Sándor elegyes versei 

s egy kiadatlan vígjátéka némely zsen
géivel együ't. 

III. kötet. Két szerető szívnek története, re
gény levelekben és „Magyar Tbalia". 

IV. kötet. Kisfaludy Sándor önéletrajza. 
Ara a négy kötetnek fűzve 4 ft. 80 kr. 

A Porlaki család. 
Regény 

Litkay Andor-tói. 
Három kötet. Ára fűzve 3 forint. 

Magyar hölgyek. 
Történelmi élet- és jellemrajzok. 

Irta Zsilinszky Mihály. 
(8-adrét, 223 lap, fúzve 1 forint. 

Tartalom: Lorántfy Zsuzsanna. — Szé-
chy Mária. — Zrínyi Ilona. — Bethlen Ka
talin. — Cserey Ilona. 

Jókai Mór. 
N é p v i I á g. 

Elbeszélések. 
Második kiadás, egy kötetben fűzve 1 ft. 

60 kr. 
Tartalom. I. rész: Kedves atyafiak. — 

A falu bolondjai. — A világ vége. — II . 
rész: A népdalok hőse. — Keselyeő Péter.— 
Kötél áztatva jó. (Komáromi mendemonda). 
— Emberek és kétlábú állatok. (Orbis pictus; 
Sie vos non vobis. — A hazajáró lélek. — 
A rézpataki lelkész. 

Négy kötet. 

Á r a f ű z v e 4 f o r i n t . 

Galantai A. E. 

A hontalanok. 
Genre-képek. 

Két kötet. 

Ára fűzve 2 forint 40 krajczár. 

Uj Regélő. 
Regény- és beszélytár. 
Mindennemű kalandokat.mulattató tör-
ténetékek s e g y é b érdekes apróságokat 

tartalmazó e g y v e l e g g e l . 
1870-iki folyam, 24 fűzet, ára 6 ft. 
1871-iki » 24 r » 6 r 

Kakas Márton 

humoiistikus levelei. 
kiválogatott versei és apróbb 

elbeszélései. 
Közrebocsátá Jókai Mór. 

Második olcsó kiadás. 
(Nyolczadrét.) Ára fűzve 1 forint. 

l l i n d o n n e m ü 

takaró-papiros 
(Makulatur) 

k a p h a t ó : P e s t e n , e g y e t e m - u t e z a á-dik szám a l a t t . 

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

1231 (3—8) gyógyszerész Jólsván (Gömörmegye). 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI USAfi 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1872. évi folyamára. 

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

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

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: 
Egész évre (január—deczember) 10 ft. — kr. 
Félévre (január—június) 5 „ — 

l'snpán Vasárnapi Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft. kr. 
Félévre (január—június) 3 

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

• • ^ Egyes előfizetések legczélszerübben postai utalvány által eszkö
zölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik. 

W0F~ Teljesszámu példányokkal még folyvást szolgálhatunk. 

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

folytán a jövó 1872. évtól kezdve azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj Regé lő" 
czimii vállalatot, mely évenként 24 fizetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket 
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett 2 ftért rendelhetik meg. 

A \ asároapi Újság és Politikai Újdonságok fciadó-hivatala. 
(3—3) (Pest, egyetem-nteza 4-dik szám alatt) 



64 

I Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a 

Dr. Foríy-féie átalános 

SEB-TAPASZ, 
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapitó hatása által 
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű 

~ bajokban. — Ily ba
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut, 
b ő r k é s - barnaság, 
hártyásgyik (Croup, 
angina) mindenne
mű megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás 

-I vagy égés által tá-
~~ madható s e b e k , 

megforrazások, da
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzatok (con-
tusiók) — meglepő 
gyors fájdalomcsil
lapítással— rögzött 
daganatok, gümők, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tályogok, pokolvar 
(carbunculus pustula maligna), megl, eményedések, genyedések, vérkelések, min
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés 
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok 
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi 
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, 
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik. 

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének 
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a 
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által 
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1191 (6—6) 

A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt. 
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész 

urnái király-utcza 7-ik szám alatt. 
Továbbá kapható Pes ten: Jezovits M. udvari gyógyszertárában, a Lipót

városban, a három korona- és marokkóNutcza sarkán. — A „szent háromsághoz" 
czimzett városi gyógyszertárában a városháztéren és Emresz K. a váczi-utczában az 
„arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utczában a „két matrózhoz," czimzett 
üzletében. — Botka és társánál a nagymező-utcza 45. sz. a. — Budán: Picbler 
Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban W l a s c h e k E. gyógysz. A Tabánban 
(Káczváros): Ráth P . gyógyszerész fő-utcza. Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Uj-
falnn: Vass Jenő. — Békés -Csabán: BienerB. — Debreczenben:dr. Róthschnek 
V. E. — Dona-F61dváron: Nádhera P. — E g e r b e n : Plank Gy. Schuttág J. és 
Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. — Ersekuj várott: Conleg-
ner J. — Esztergomban: Kégl L. — G y ö n g y ő s ö n : Kocianovich J. — Győrött: 
Lehner F. — Hajóson: Faller J. postamester urnái — H. -M.- Vásárhe ly t: Wolf V. — 
H.-Szoboszlón: Beszédes J. — H ö g y é s z e n : özv. Fischer Kr. gyógysz. — Jólsvan: 
Maiéter Albert. — Kassán: Koregtkó A. és Wandraschek Károly. — Késmárkon: 
Genersisch C. A. gyógysz. — K o m á r o m b a n : Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman 
Ede. — Makón: Weil M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — M.-Szigeten: Hé-
derL. — Mohácson: Pyrker Gy.gyógysz. — V-Kanizsat i : Wajdits J. — N.-Szom-
baton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. - Nyirbathoron: Sztruhár J. — 
Nyíregyházán: Kovács S. — P a k s o n : Malatinszky S. — Pécse t t : Sipócz J. — P o 
z s o n y b a n : PisztóryB.— Rimaszombatban: HamaliárK. — R o z s n y ó n : Pősch J. 
és Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy. — Szabadkán: Bugárszky S. és König S. 
— Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvarott: Braun J. — S z o m b a t h e l y e n : 
Pillich F. — Temesvárott: Pecher J .E . és Quiriny A. gysz. — Térsón : Ágoston Gy. 
— Ungvárot t : Okolicsny J. — Vasvárt t : Árady P. és Rossas A. — Verse tzen: Fiam 
L. és Mazsány J. — Verpe lé ten: Mersitz J. — V e s z p r é m b e n : Ferenczy K. — 
Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zirczen : TejfelJ. 

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban 
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany 
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. Prágában: Fürst J. — 
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál. 

E r d é l y o r s z á g . Kolozsvárot t : Binder K. gyógysz.— Brassón: Fabick E. 
és Gyertyánffy J. és fiainál. — Hátszegen: MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon: 
Breuer P. gyógysz. M. -Vásárhe lyt : BucherM. — N. -Szebenben: ZöhrerI.F.-nél. 
— Szászváros : Rekert K. E. 

Főraktár: Bukovinában: Czernovltzban Schnirch J.-nál. — Moldvaor
s z á g b a n : Jass lban: Jassinski A. gyógyszerésznél. 

A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók 
lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő
jéhez F O R T Y LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Krisztinaváros, Gellérthegy-utcza 
49. sz. a.) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. 

flV~ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni 
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban 
teljesíttetnek. 

B i z o n y í t v á n y . 
Hogy fennevezett F o r t y név alatt ismeretes sebtapaszt nemcsak boldogult 

atyám, néhai Lenhossék Mihály, volt m. kir. helytartó tanácsos és Magyarország fő
orvosi, maga háziszerül használta, hanem másoknak is az elősorolt külbajok ellen 
ajánlotta; — továbbá: hogy ezen sebtapasz halála után is családunkban hasonló ese
tekben legjobb sikerrel használtatott, ezennel bizonyítja 

Pesten, 1865. évi márczius 2-án dr. Lenfaossék József, s. k. 
m. k. egyetemi tanár. 

Heckenast Gasztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-dik szám alatt) 
megjelent és minden hiteles könyvkereskedőnél kapható: 

Lioskay B e k é n y . 

A nemzeti irodalom és műveltség története. 
A legrég ibb Időtől a mohácsi vész ig . 

M á s o d i k k iadás . — (8 -ré t , VTJI , 2 3 8 l a p ) fűzve 1 ft. 

Kollarits József és fiai 

„YPSIIiAYTIIIOZ" 
czimzett legelső 

vászonruha gyári raktárban 
váczi-ntezában Pesten, 

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban 

m i n d e n n e m a k é s z f e h é r n e m ü e k fé r f iak , 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., 8 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. 

Ball Ingek férfiak szamára 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. 

Színes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 8 ft. 
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft. 
Férfl-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr., 

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

zsebkendök. 
Ndi Ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. 

himzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., jobban 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., 6ft., 
7 ft 8 ft 9 ft 10 ft 12 ft 

Nól 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 ft., 6 ft., egész 12 ftig. 

Nói váll-füzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 
4 ft. 50 kr. 

IVói a l sószoknyák és nadrágkák perkailből, chifibnból, schnürl és piquetbarchet, 
éjjeli és negligé-fökötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendők. 

F ia ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin
tén gatyák és kapezák. 

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezak. 
A l e g n a g y o b b választékban bé l le l t alsó-Ingek é s nadrágok nrak és 

h ö l g y e k számára, úgysz intén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
nel l - ingek és shawlok . 

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

egész 25 forintig. 1209 ( 5 - 8 ) 
Törülköző-kendők tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr., 

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig. 
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig. 
Színes canefas ágynemfleknek 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 f t , 13 f t egész 16 ftig. 
Aszta lkendők és kész l e t ek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára. 
F ü g g ö n y ö k a l e g n a g y o b b választékban 4 f t , 5 f t , 6 ft., 7 f t , 8 ft., 9 ft., 10 ft., 

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

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

B V Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso
magolási dijt nem számitunk. 

A nép és az ifjúság számára. 
Képes kiadás, krajezár egy-egy kötet 

ezen czim alatt: 

MESEKÖNYV. 
I. Don Quichote kalandjai. 

II. Mokandah, vagy a fiatal indián főnök. 
III. Csontos Siegfried. Szép Melnzina. 
IV. RoMnzon Crusoe élete és kalandjai. 
V. Oktávián esászár. Erneszt herczeg. 

VI. Fortnnátus és fiai. 
VII. A Xa Xa barlangi lakat. Szent Genovéfa története 

fés~ Kapható minden könyvárusnál. °̂ 31 

lluilo balsaniiqae 
(balzsamos-olaj), 

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek álta 
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fiilfé 
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál. 

1 üveg ára Z ft. 2 5 kr . a. é. 

Life preservers, Pilis for dogs 
(kutya- lapdacsok.) 

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven á 
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják : 
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg 

óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, a. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény 
s rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. 1185 (5—6) 

E g y skatulya ára 1 ft. 10 kr. 
flV Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggnlczban 

Kiadó-tulajdouos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

j^wmrtWfMJBB&j 

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

gpp Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatasnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad üresben: Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Haasenstein én Voitler, WoUzeile Kr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A z irodalom és tanügy egy szerény, de 
nagyérdemű munkása, kit csak igénytelen
sége vont el a sokaság szemei elöl, holott 
megérdemli, hogy legalább halála után 
kellően méltányoltassék, tehetséges s tanul
mány-gazdag iró, munkás és közhasznú 
tanár s valódi ember és barát — ez volt 
Fekete Mihály, a reformátusok kolozsvári 
főiskolájának 1871. nyarán elhunyt tanára. 
Ha most, hónapok multán, emlékezetét e 
sorokkal s még eddig sehol meg nem jelent 
hü arczképe közlésével fölujitjuk, nemcsak 
a barátságnak, hanem az ér
dem iránti méltó elismerésnek 
is akarunk áldozni. 

Fekete Mihály 1820-ban 
született Bálványos-Váralján, 
nagyapja házánál, ki ott jó
módú birtokos volt. Apja, Mi
hály szintén, kozárvári ref. 
lelkész volt, édes anyja pedig 
egy vagyonos és tekintélyes 
déesi polgár, Kerekes Márton 
leánya Katalin. 

ElefÉfl iskoláit Déesen bevé-
gezvén^a kilencz éves, gyönge 
testalkatú, furcsálkodó eleven, 
játékos, de tanulni s kivált 
olvasni és könyvet bújni vé
getlenül szerető fiúcskát a 
kolozsvári főiskola első gim
náziumi osztályába vitték szü
lői, kik, kivált mivel többi 
gyermekeiket mind elraga
dozta a halál, forró szeretettel 
csüngtek a tehetséges és re
ményteljes egyetlen fiún. A 
kis Misi, — s e név majdnem 
öreg koráig megmaradt rajta! 
— nem is csalta meg a hozzá 
kötött reményeket ; szorga- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lomban, magaviseletben s elő
menetelben a legelső volt osz
tályában, csak testben nem 
akart növekedni, gyönge, vézna 
gyerek maradt , egész 1 6 - 1 7 
éves koráig. Négy gimnáziumi osztály vé
geztével arra kérte apját, bocsássa őt az 
enyedi kollégiumba; ez volt akkor a leg
híresebb Erdélyben (s méltán), s az volt 
ambicziója, hogy ö ott tanulhasson, s ott 
tűnhessen ki. Szülei szívesen teljesítették 

F e k e t e M i h á l y . 
(1820—1871.) 

kívánságát, s Misi az enyedi kollégium egyik 
legjelesebb növendéke lön, szeretve tanuló 
társaitól, kényeztetve tanítóitól (kik a gim
náziumi osztályokban öregebb diákok vol
tak) s magára vonva még a tanárurak 
figyelmét is; kivált az öreg Szászét, ki 
ugyan még abban az időben nem volt öreg, 
de az egész ifjúság apját tisztelte benne s e 
névvel ruházta föl, s ki akkor paedagog-
archa — azaz: a gimnáziumi osztályok fel
ügyelő tanára volt, s az osztályokat gyakran 
meglátogatván, éles szemével mindenütt 

F E K E T E M I H Á L Y . 

felkereste a kiváló tehetségeket. Két irányú 
tehetség tetszett neki különösen: a ma-
thematikai s a klasszikus irók, különösen 
költők kedvelője. Feketében, ki Ovidot, 
Horáczot, Virgilt, (ezeket fordították akkor 
kizárólag a költök közül) s a prózaírók kö

zül Cicerót, Sallustiust, még a nehéz Tacitust 
is egyforma kedvvel és készséggel fordí
totta, nagy öröme telt s korán szemet vetett 
reá, és iskolai pályája végéig éreztette vele 
atyai jó indulatát. 

Fekete alig volt még 18—20 éves, midőn 
első irodalmi kísérletei világot láttak. Mik 
lettek volna egyebek — verseknél? De első 
versein annyi csin és izlés lebegett, a gon
dolat tisztasága, s az érzés őszintesége, a 
forma külső-belső kerekded egyszerűsége 
oly határozott tehetségre mutatott, -hogy a 

Szentiványi Mihály által szer
kesztett kolozsvári „Remény" 
zsebkönyv után, a nagy tekin
télyű Athenaeum is megnyi
totta előtte hasábjait s Hattyú 
álnév alatt közlött dalai átalá
nos figyelmet gerjesztettek. 

Ezalatt a bölcsészeti, jogi, 
sőt theologiai két-két éves tan
folyamokat is végezvén (foly
vást Enyeden), szokás sze
rint gimnáziumi osztálytanitó-
ságra pályázott, s ez alkalom
mal abban a megtiszteltetésben 
részesült, hogy az egyhiján 
legfelső osztály, a költészeti, 
vezetése bízatott reá. „A poé
tika preczeptora" lett. 

Az enyedi ifjúság, a kol
légium halhatatlan alapitójá
nak, Bethlen Gábor fejedelem
nek emlékét, évenként, május
ban, virág - ünneppel szokta 
megünnepelni. Az ifjúság ap
raja nagyja (rendesen több 
mint ezer fő) egy napot töltött 
a zöldben, az erdőkben, hol a 
gyöngyvirág terem, s százakra 
menő koszorúkkal, hosszú 

I lombfüzérekkel terhelten tért 
haza késő estére; a gyöp-pás
tot és a mohát kocsi derekak
kal hozták; s éjen át az ó kol
légium négyszög udvara egy , 

ódon stylu kertté varázsoltatott át, melyben 
mohos kőszikla, halas tó, szökőkút, zölddel 
befont oszlopok, koszorús pyramisok, óriás 
lomb-lánczok s fűzérek és száz meg száz 
kerti-, mezei- s erdei virágkoszorúk váltot
ták fel egymást, kivágott és újra leszúrt 




