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Löwinger A. és Társa 
papir-

kereskedése 
{ Pesten, 
( ' 
V hatv&ni-utcza & sz., 

r 
a „tanulóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 
Levélpapírok. 

100 db. névvel dombornyom.it 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo-

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

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

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr. 
100 levél ezéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
WtT" 100 levél és borítékhoz díszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, ezég

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét 

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

a la Minute. 
Színes nyomatban 100 db. finom fehér 

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

1 ft. 
100 db. könyomatu finom kettősfényü 

vagy bristol papíron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbetlikkel két szinben 

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

IsF* Nagy választék mindenféle 
üzleti, jegyzék! és másoló könyvek
ben. — Nyomdai munkák megrende
lés szerint a lehető legolcsóbb ára
kon. — Levélbeli megrendelések 
utánvét mellett teljesíttetnek. 

0aV~ A Cennt elősorolt mennyi
ségeken kiviíl — kevesebb nem ren 
delheto meg. 1258 (2-4) 

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

miszerint mell-betegségek, kü
lönösen mellfájás, rekedtség, 
köhögés, nehéz lélegzés, egy 
Igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenri or ros által sikeresen 

gyógyít tatnak. 

Rendelvényi órák: 
délntán 2-től 4-ig. 

BáUany-utcza 6. szám, 2. emelet 
(ezelőtt vaczl-ut 24-ik szám.) 

ERNST L , 
homáopath-orvos és szülész. 

1045 ( 4 6 - 5 0 ) 

f Nyolczadik kiadá* 
( m a g y a r n y e l v e n n e g y e d i k ) . 

A nemi élet 
titkát s veszélyei. 

Értekezések a nemzés és nemi be
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1151(7—12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és Dr. R o d e t, lyoni orvos 

ragályelleni legbiztosb óv
szeréről, 

a férfi ég női ivarszerek boneztani ábráival. 
Ára: 1 ujforint. 

Postán megküldve 1« krral több; 
utánvétellel 4« krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

D r . E t b e r V . P . 
Pesten, József-utcza 66-ik szánra 

saját házában. 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
az ő Felsége első Ferenc i József császár által egy kizárólagos sza

badalommal kitüntetett 

patkányméreg által, 
mely vírffldi minőségben kapható: 

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám. — 
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 1245 (5—9) 

Ára egy darabnak 50 kr . a. é. 

Í O O O írt fogadásni! 
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként 

B r a n s w e t t e r J á n o s 
chronometer- és muórás SZEGEDEN* szülővárosában 

12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden 
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután 

Münchenben az elméleti és gyakorlat i vizs
gálatot addig még senki által m e g nem köze
lített eredménynyel letette volna; ki továbbá 
üzlete 2 2 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze
ket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányú 
gépek és eszközök segélyéve), 4 0 évi tapasztalás 
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte, 
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly 
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át 

a t. ez. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 
S V * Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5 

évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasitással együtt. 
fiV Hogy i. mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab

bak és legjutányosabbak, az magától értetik. 
8 W " Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári 
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok tömény
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek 

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tannltak, ezt szintén bizonyíthatják. 
B V ~ Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és 

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók. 

1254 ( 2 - 0 ) 

Férfi órák. Frt. 
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . . 10—12 

» » arany szegélylyel, 
ugrólappal . 13—14 

» » dupla tokkal . . 15—17 
» » kristályüveggel. . 14—17 
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20 
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24 
» angol horgony-óra kristály

üveggel 18, 20—24 
» ugyanazok dupla tokkal . . 23—28 
» tábori horgony-óra dupla 

tokkal 22—28 
» valódi horgony remontoir fül

nél felhúzható kristály-
üveggel 30—35 

» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40 
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36, 

38, 46—60 
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, 
» » arany fedéllel 60, 65, 70—100 
» horgony-óra kristály-üveggel. 44—70 
» ugyanaz dupla tokkal . . 65—100 
» valódi horgony remontoir . 65—100 
» ugyanaz dupla tokkal . . 100—200 

Hölgyórák. Frt. 
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18 
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25 — 30 

» detto, zománezozva . . . . 31—36 
» detto, arany fedéllel . . . 36 - 4 0 
» detto, zománezozva gyé

mánttal 42—48 
» detto, kristály-üveggel . . 42—45 
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 38—48 
» detto, zománezozva, gyémánttal 58— 65 
» horgony-óra 45—48 
» » kristály-üveggel 56—60 
» » dupla tokkal . 50—56 
v detto, zománezozva gyémánttal 70—80 

W Serkentő, órával együtt 7, mely 
gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft. 

JJV~ Ezenkívül minden egyéb kívánható 
óra kapható, ugy munkás-órák is. 

Inga-órák l egnagyobb raktára. 
Mindennapi felhúzással 
Minden 8 napi felhúzással 
Óra- és félóra-ütéssel 
Negyed- és óra-ütéssel . 
Havi regulatorok . . 
Inga-órák bepakolásaért 

. 10, 11, 12 fi 
16, 18—26 » 

. 30, 33, 35 » 

. 50, 55, 60 » 
30—36 » 
1 ft. 50 kr 

S V Ezüst óralánczok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi
arany, bronz- és aczél-lánczok is. £^T* Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 
0 9 ~ Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. 9 V * Vidéki megren
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek 

Egri legjobb szőlőveszszők. 
1000 kétéves töves kék kadarka . . . 12 forint, oszt. ért. 
1000 kétéves töves fehér francos . . . 15 » » „ 
1000 sima » > . . . 6 » • » » 
1000 » kék kadarka 4 » 

100 koránérő kék Oportó . . . . 1 » » » 
100 különféle asztali csemege fajok 2 » „ 

Rendelményeket vagy egyenesen, vagy Liedemann J. S. Frigyes 
nagykereskedő házhoz Pesten kérem czimezni. Megrendeléseknél 30°L-tóli 
mint előleg beküldendő. Különösen megjegyzendő, hogy a küldemény 
gyorsáru (Eilgut)-ként vagy csak közönségesen eszközöltessék. Vasút
állomás Füzes-Ahony.fgfo 

Sir A n t a l , 
szőlőbirtokos. 

B Eger, február l-jén 1872. -
1237 (9 -12) 

W Figyelmeztetés "^B 

a szülőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készitett és sikerrel használt 

„Giliszta-csokoládét," 
mely nemcsak biztos hatása által 
minden ily nemű találmányt fö
lülmúl, de egyszeremind 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. 

WT* 1 db. ára 20 kr., postán 
küldve 10 krral több. 

1144 (26-26) 

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

Kapható Pesten: Schopf és Bre-
zsányi uraknál, Mária Valeria-utcza. 

Muraközy László, 
köz- és váltóügyvéd s volt pest
megyei főügyész, barátival s is
merőseivel tiszteletteljesen tu
datja: hogy folyó évi február 
15-ke óta lakását a ezukor-ut-
czai 5. sz. házba helyezte át , s 
ugyanitt ügyvédi irodáját újból 
megnyitotta. 1255 (3—3) 

KeltPesten,1872.febr. 20-án. 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a t k á n y - és egér-
Irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6 
doboz 5 ft. o. é. 

M/É^^T I Cs. és kir. szab. gyökere-
S í f c t sen ható poloska-irtószer. 
^ J M ^ I bútorok számára. Egy üveg 
>» « - ~ ^ ára 4 0 kr. 6 üveg 2 ft. o. é. 

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

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

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

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

flV* Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára díj- és bérmentesen megküldetnek. 

XHF~ Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete által a nevezett férgektőli 
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik. 1152 (22—24) 

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

Számos megrendelést vár: 

R E I 8 § B . , 
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a 

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

Kiado-tulajdonoí Heckenaat Gusztáv. - Nyomatott saját ayomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

Tizenkiieiiczedik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egydtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. .. j . 
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

jy^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtat&snil 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenatein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Eötvös Lajos és Varró Sándor. 

Két fiatal, nagy reményekre jogosító, 
de korán elhunyt iró emlékének szenteljük 
e sorokat, kikben irodalmunk jövőjét ra
bolta meg a halál. Kora halálukon kivül is 
sok közös vonás állittatja őket egymás 
mellé velünk e lapokon. Mindkettő, abban 
az életkorban, mikor a készülő iró még 
költészeti zsengék szapora termelésében 
szokta próbálgatni tehetsége pelyhedző szár
nyait, a komoly tanulmányok felé fordulva 
oly irodalmi s tudomány-ágra szentelte Ösz-
szes tehetségeit, mely rendesen csak az 
érettebb kor 

kedvelete 
szokott len
ni azon ke
veseknél is, 
kik azt ná
lunk egy áta-
lában mü
velik. Mind
kettőt az iro-
dalomtörté-
net tanul
mánya von
zotta, és pe
dig nem a 
kész vagy 

részben föl
dolgozott 

anyag ren
dezésére s 

mások 
nyomdokai
nak tovább 
tapodására, 
hanem a for
rások bú

vár latára, uj 
nyomok föl
keresésére, 

porlepte 
adatok ku
tatására 8 

önálló sajálUjjM 
Ítélet alko
tására. Ritka tünemény a gyermekkorból s 
iskolai tanulmányokból még alig kilépett 
ifjaknál, oly tudomány-ágban kivált, mely 
a régi könyvészet száraz s rendesen unal
masnak tartott mezejére van utalva. De 
minden tudománynak, kivétel nélkül, meg-

(1848—1872.) (1848—1870.) 

van az az áldása, hogy ha száraznak s unal
masnak látszik is a vele komolyan nem 
foglalkozó s csak felületesen és kivülröl 
szemlélő előtt, a benne elmerülőnek előbb 
nem is sejtett gyönyört nyújt s egész szen-
vedélyességig fokozhatja az érdeket maga 
iránt. A számtan mint a könyvészet, a phi-
losophia mint a nyelvészet, a régiségtan 
mint a heraldika, csak annak tetszik rideg
nek, a ki nem ismeri; megismerve, elme
rülve részleteibe, magával ragadja a lelket, 
s a szaktudós a maga szaktudományát a 

EÖTVÖS LAJOS. V A R R Ó SÁNDOR 

legérdekesebbnek érzi s vallja minden tu
dományok fölött. A ki e két fiatal embert 
látta, az örömök korszakában, valódi szen-
vedélylyel csüggni választott szaktudomá
nyán, elmerülni a régi kor tanulmányában, 
könyvtárak poros halmazai közt keresni | önképzö-táraulat évkönyvéből (a „Koszorú" 

azt, a mi épen régisége miatt ismét uj le
gyen a mai kornak: meggyőződhetett e pa
radox tétel igazságáról. 

Eötvös Lajos — vele kezdjük, ki néhány 
hónappal előbb született s később halt meg 
még kevesebbet élt fiatal társánál, s uj sir-
halmán még meg sem szikkadt a hant — 
1848. márczius l-jén született,.Veszprémme
gyében, Mezőszentgyörgyön. Szülői: Rácz-
kevi Eötvös Lajos és Újhelyi Lidia, szegény 
nemes család sarjadékai voltak, kik szűkös 
anyagi körülményeik közt, nélkülözéssel s 

önáldozattal 
nevelték 

gyermekei -
ket. Lajos ha
todfél éves 
volt, midőn 
1853-ban 

szülöhe lyén 
az elemi is
kolába föl
adták s fé

kez hetién 
tanulási vá
gyának az 
első táplálé
kot nyújtot
ták, ö t év 
múlva a pá
pai főiskola 
I. gymnázi-
umi osztá
lyábalépett. 
S még nem 
volt 16 éves, 
mikor első 
irodalmi kí
sérlete, egy 
pápai levél 
alakjában, a 

„Politikai 
Újdonságok" 
1864-iki fo-
I lyamában 
megjelent De 

e vidéki levélnél nagyobb súlyt helyzünk 
arra, hogy már 1865-ben, tizenhét éves ko
rában, egymás után több irodalomtörténeti 
tanulmánynyal lépett föl. Uyenek voltak: 
„Petőfi ifjúkori kísérletei," kiirva_ a pápai 



12o 

ban) — „Nyitramegye Íróiról" (a „Vasárn. 
Ujság"-ban) „Irodalomtörténeti böngészet" 
(ugyanott). Tanulmányai s gyűjtései mind 
nagyobb és nagyobb mérveket öltöttek, s a 
fiatal tanuló egyre több és több adalékkal 
járult az irodalom- s különösen a protes
táns egyházi irodalom történetéhez, melyek 
a „Vasárnapi Ujság''-ba'n, „Protestáns Egyh. 
és isk. lap"-ban megjelenve, a szakemberek 
figyelmét reá vonták. 

Szigorú anyagi körülményei, hogy szü
leinek tovább terhére ne essék, kényszeri-
tették őt: magántanitósággal tartani fenn 
magát az iskolában. A mi ideje ebből és 
szorgalommal járt saját tanóráiból fenma-
radt, irodalmi tanulmányok- és dolgozatokra 
forditotta. Még 1866-ban két iskolai pálya-
dijt nyert ; egyiket „Jósika Miklós élete és 
hatása az irodalomra" czimü tanulmányá
val a 42 frtos Péczely-dijt; másikat: az ön-
képzötársulat 2 aranyos diját Kölcseyről irt 
tanulmányával. Ugyanez időre esnek, sok 
mások közt: a Moudolat-pörről, Dévai Biró 
Mátyás kádártai lelkipásztorkodásáról, a 
pápai nyomda működéséről, a heidelbergi 
káté legelső magyar kiadásáról stb szóló 
értekezései. 

Bár dolgozatai egy részét Ráczkevi és 
Bodó Lajos nevek alatt adta ki, neve mégis 
annyira ismeretes lön, hogy egyfelől Révész 
Imre és Imre Sándor Debreczenbe, másfelől 
Szabó Károly Kolozsvárra hivták tanulmá
nyai folytatására s az ottani könyvtárak bu-
várlatára. Némi habozás után — mialatt 
Pápán érettségi vizsgát tett s jogot kezdett 
hallgatni — Kolozsvárra határozta magát, 
s 1867 őszén odament. A főiskolában jogot 
hallgatott s egyszersmind könyvtárnoki 
tisztet viselt; minden üres idejét a múzeumi 
könyvtárban s Szabó Károly társaságában | 
tölte, kinek útmutatásai s barátsága a régi j 
irodalomtörténet és könyvészet iránti szén- j 
vedélyét nemcsak megerősítették, -de mind j 
biztosabban irányozták is. A második jogi ! 
évet is elvégezvén Kolozsvárit, Pestre jött 
theologiát hallgatni, de tulajdonkép azért, 
hogy a reform, főiskola birtokában levő 
Ráday-könyvtárba bejuthasson. Nem akart 
ö sem ügyvéd, sem pap lenni. Iskolai tanul
mányait irodalomtörténeti törekvései vá
lasztatták vele, a mint azok előmozdítására 
legczélszerüebbeknek mutatkoztak. Élete 
iránya rég ki volt tűzve; azon percztől 
kezdve, mikor Pápán negyedik gymnázista 
korában régi magyar írók müveit kötet 
számra gyűjtötte s irta össze, azon korig, 
melyben hivatása egészen tisztán állt előtte. 
De mások is korán fölismerték azt. Pestről, 
miután itt félévig a Ráday-köny vtárban dol
gozott s nem egy lappangó kéziratot és 
unikumot ismertetett meg, s majd a nemzeti 
múzeumnál megkezdett könyvtár-rendezés
hez napidijasul vétetett föl, — mi alatt 
katonakötelezettségének is egy évi önkéntes 
szolgálattal tett eleget — államsegélylyel 
a bécsi egyetemre ment, hogy ott a régi 
könyvészetet, palaeographiát, heraldikát s 
az összes könyvtár- tudományt tanulja s 
magát — a mire kedve és hivatása volt — 
könyvtárnokká képezze. Valóban, 20—21 
éves kora daczára a könyvtártudományban 
átalában, s különösen a könyvészetben és 
régi magyar irodalomtörténetben máris 
annyi ismerettel birt, mint hazánkban csak 
igen kevesen; s aDnyit fedezett föl, jegyzett 
össze s adott nyilvánosságra, mint ismét 
csak kevesen e tudományág hazai művelői 
közül. 

E részben Bécsben töltött ideje sem volt 
meddőbb az addigiaknál. Folytonos mun
kálkodásáról a „Századok" (a történelmi 
Társulat közlönye), Révész Imre „Prot. 
Figydmezö"-je,a„BudapestiKözlöny" s más 

politikai lapok tárczái, a „Fővárosi Lapok", 
„Vasárnapi Újság" stb. számtalan kisebb-
nagyobb közleménynyel tanúskodnak. 

Talán e megfeszített testi és szellemi 
munkálkodás is tette, hogy a viruló egész
ségű s rózsapiros arczu ifjú, életereje leg-
bensejében megrendült. De vidám s telt ar-
cza mellett senki sem gondolhatta volna — 
pedig ugy volt — hogy már a kora halál 
magvát hordja szivében. Bécsből vissza
térve rendes könyvtári tisztviselővé nevez
tetett ki a múzeumnál. Végre elemében 
volt, elérte czélját; a Nébo-hegy tetejére 
jutott — de csak hogy sirba szálljon onnan. 

A múlt öszszel — miután a nyár foly
tában atörténeti társulat zempléni kirándu
lásában s ez alkalommal a homonna-sztárai 
levéltárt búvárló bizottság munkálataiban 
még igen tevékeny részt vett volna — be
tegsége annyira sulyosult, köhögése s foly
tonos lázai annyira erőt vettek rajta, hogy 
hivatalos teendőit nem végezhette s gyógy
intézetbe kellett szállítani. A kór lefolyása, 
a gondos ápolás által, ugy látszék, egy 
perezre feltartóztatva, csakhamar roha
mossá vált, s többé nem lehetett megfordí
tani. A télen át, ágyába szegezve, előbb je
gyezgetve még, majd csak olvasgatva, végre 
attól is elzárva, olykor barátaitól látogatva, 
de utóbb már csak alig s érthetlenül szól
hatva velők, — íme a 24 éves ifjú haldoklása 
az aszkór fojtogató kezei között.' 

Utolsó napjaiban, baráti kéz által érte
sülve, testvérei egyike feljött látogatására. 
A beteg örült neki; de másnap csodálkozva 
kérdezte már: „Miért töltöd itt az időt, 
testvér? hisz gazdaságod van otthon?" S 
az egyszerű ember, bár mindennap kétszer 
elment tudakozódni öcscse állapotáról, szo
bájába többé nem lépett be, nehogy a vé
gét nem sejtöt állapota halálos voltának 
öntudatára hozza. Végre márcz. 6-dika ve
tett-véget szenvedéseivel együtt nagy tö
rekvéseinek, nemes becsvágyának s a jövö-
jéhez oly méltán kötött szép reményeknek. 
Pormaradványait szülőhelyére szállították, 
s a mezőszentgyörgyi temetőbe, az apai 
porokhoz tették le az örök nyugalomra. 

Hasonló törekvések, hasonló pálya, ha
sonló vég jutott részéül Varró Sándornak 
is. 1848. november l-jén született a Nagy-
Kunságban, Karczagon, előkelő ős kún csa
ládból ; atyja Varró László ügyvéd s földbir
tokos, anyja Váradi Zsuzsanna őt a leggon
dosabb nevelésben részesítették. Grymná-
ziumi tanulmányait szülővárosában kezdte 
s Debreczenben folytatta, a bölcsészeti tan
folyamot Debreczenben és Kecskeméten 
hallgatta s ez utóbbi helyen tett 1866-ban 
érettségi vizsgát. Innen a pesti egyetemre 
jött joghallgatónak, hol utolsó évében az 
1869 — 70-diki tanévbe'n egyévi önkéntesi 
szolgálatát is lerótta. Tevékeny tagja s jegy
zője volt az országgyűlési gyakornokok 
testületének. 

Korán, még gymnáziumi tanuló korában 
kezdett irodalommal foglalkozni. Első haj-

I lamai a szépirodalom felé fordultak s lyrai 
költemények valának első kísérletei. Külö
nös érdeklődéssel viseltetett a népköltészet 
iránt s annak termékeit, jelesen a népballa
dákat nagy szorgalommal gyűjtötte. Ha
sonló lankadatlan buzgalommal fogott a 
magyar irodalomtörténet tanulmányozásá
hoz, miben forrón szeretett tanára, a derék 
Imre Sándor volt útmutatója s buzditója. 
Majd, hogy a magyar nyelvészet terén tu
dományos alapot nyerjen, az egyetemen jogi 
tanórái mellett Budenz előadásait hallgatta 
a magyar nyelvrokonsági viszonyokról. 

Ily előkészületek közben, mint gyűjtő s 
összehasonlító folyvást önállóan dolgozott 
maga is. Egyfelől a népszellem mindennemű 

nyilatkozataira, a szorosan vett népkölté
szeten kivül a közmondások és példabeszé
dekre helyezvén nagy súlyt, több érdekes 
tanulmányt irt „Közmondás-gyűjteménye
inkről, irodalomtörténeti és néplélektani 
szempontból", „A török törzsű népek köz
mondásairól", — „A magyar nép fogalma a 
nőkről, közmondásai után Ítélve", — „Elő
készületek egy magyar jogi közmondás-
gyűjteményhez" s azok mellett terjedelmes 
gyűjteményét ir ta össze a magyar közmon
dásoknak; másfelől szorosabb irodalom
történeti tanulmányokat t e t t , különösen 
Csokonai életére s költészeti maradványára 
s több régi íróra (Decsi Csimor János, Kis-
viczai, Dugonich, Beniczki Péter stb.) vo
natkozólag, s szintúgy a századunk elején 
oly nagy zajt ütött Mondolatporről. Meg
írta az „Országgyűlési ifjúság történetét 
1836-ig," de be nem fejezhette. 

Mind e munkálatok a legkomolyabb, 
határozott irányú tanulmányozásról tanús
kodnak. Fájdalom, e nemes törekvések virá
gai gyümölcsökké nem érlelődhettek. 1870. 
őszén súlyos betegség szegezte ágyba s az 
év utolsó napján koporsóba fekteté. Az 
1871 hajnala a szép tehetségű s magas tö
rekvésű ifjúnak ravatalára sütött, kiben 
családja utolsó férfisarja szállt sirba. 

E két ifjú példája, a szomorú vég da
czára — fölemelő s buzdító lehet ifjú pálya
társaikra nézve. Ök bebizonyították, hogy 
nem a hosszú élet a nemes munkafeltétele; 
s a nemes törekvés a pálya kezdetén is vív
hat ki koszorúkat. Áldás emlékezetökre! 

— á—r—. 

S z e n t s i r . 
Nem őrzi galy; nem őrzi jelkő; 
Virág se díszlik rajta: 
P e arra száll egy futó felhő, 
S rá könyeit hullatja. — 

Nem térdel soha senki ottan; 
Ima se rezg felette: 
De szelíd szellők mély titokban " 
Ott sirnak minden este. — 

Nevéről nem szól senki ajka, 
S hogy élt, se tudja senki: 
De egy-egy hang, fel-felsohajtva, 
Száll róla messzi, messzi. — 

Maholnap áll talán bedőlve, 
S porát se tudják hol van: 
De lelke itt van! s él örökre! 
Egy-két bús, fájó dalban. --

Oh sír! hol nyugszol eltemetve 
Anyám, emléked itt áll 
Szivemben, mely fényt hoz nevedre, 
Virrasztva álmaidnál! — 

Benedek Aladár. 

H a m u p i p ő k e . 
(Folytatás.) 

VI. Eladó leányok. 
A szép leányt bizony meglátják, uram, 

ha mindjárt erdőbe küldik is. Olyan az, 
mint a gyertya világ, hiába dugják a véka 
alá. Bizony nem csoda, hogy Ankát is meg
látták, mert nem volt annak párja hetedhét 
faluban. Messziről jártak nézni a szép tehén-
pásztornét, a ki mezítláb, kopott viganóban 
legeltette teheneit az erdőben, s nem törő
dött vele, hogy lábát, képét szederinda tüs
kéje tépi véresre. Még úrfiak, szép vadász 
ifjú urak is kerülgették, — haj, jde mind 
hiában. Megtudta az becsületét védelmezni, 
maga fogadó anyja tanította rá , szándékán 
kivül is, — mert nem volt az a nap, hogy 
ne vetette volna szemére, hogy koldus; hogy 
csak kegyelemkenyéren él, hogy semmije 
nincs. Eszébe juthatott tehát mindennap, 
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hogy gondosan kell megőrzenie azt,amiről 
tudta, hogy az az egyje van: becsületét. — 
Nem is tudnám megmondani, mijének ment 
messzebbre hire: nótáinak-e, szépségének-e, 
vagy jó nevének? Hej, a ki tudja, hogy csak-
egy kincse van: megőrzi azt, mert az min
dene. 

Aztán, a mióta olyan szépen felnőtt, a 
cselédek se mertek oly gorombán bánni 
vele, mint azelőtt. Hetes, kocsis, mindenes 
olyan szépen kezdett bánni vele, mint a 
tojással. Mikor az asszony nem látta, vizet 
segítettek neki hordani, szobát súrolni, 
udvart seperni. Még az edényt is felmosták 
volna helyette, ba engedte volna. 

No de annál roszabb dolga lett a házon 
belül. Késő őszre járt az idő, a mikor már 
nem való a teheneket erdőre hajtani, Anká-
nak a ház körül kellett maradni. De hisz 
gondoskodott arról a mostoha, mert bizony 
nem anyja, de mostohája volt, hogy valami
kép meg ne szeresse olyan ember, a ki Hús
nak is jó férj lehetne. Maga elé állította, 
mintha lopott volna és igy szólt hozzá: 

— Azt pedig ne gondold, hogy télire 
csizmát kapsz. Majd bizony, hogy még a 
jószágom sírjon utánod, te naplopó. Oda
haza is csak mezítláb járnál, ha ott volnál. 
Mért lennék én különb, mint a milyen 
anyád volna. Itt van egy viganó, meg egy 
ujjas. Azokat Ilus már nem akarja viselni. 
Hát ezt neked adom, pedig nem érdemled 
meg, te ingyenélő, te. Csókolj hamar kezet 
Húsnak. No meg nekem is. Úgyse várhat 
az ember te tőled más háladatosságot. De 
azt megmondom, hogy ezeket csak ünneplő 
öltözőnek viseld, hétköznapra jó lesz, a mi 
rajtad van, nem fagysz te meg abban sem. 

Az Anka aztán megcsókolta a viasz-
árusné kezét szívesen, tán ha nem mondta 
volna is, — de az Ibis kezét bizony keser
vesen esett megcsókolnia. Hát melyik tar
tozott 'hálával a másiknak? Tán az, a ki a 
másiknak minden vétkeért megszenvedett, 
a ki a másiknak minden rósz szavát jó szó
val fizette, a ki szeretettel volt hozzá, még 
ha megalázták is, a ki dolgozott ö rá is, he
lyette is? De hát mit tehetett a szegény 
leány? — kezet csókolt Húsnak. 

A mint aztán a ház körül maradt, első 
gondja volt a viaszárusnénak, hogy a leány
cselédet, a ki addig ott volt, elkergesse. 
Majd elvégzi annak a dolgát Anka, hisz 
arra való. Arra hát, magam is azt mondom. 
De hát akkor minek vetik szemére minden 
betevő falatját, mintha ingyen kapná, miért 
mondják neki, hogy kegyelemből tartják? 
mikor nem igaz, mikor ő szolgál nekik kegye
lemből. Mert ha szolgálatba menne, bért is 
kapna. Itt meg csak szidalmat és ütleget. 
A kik szemére hányják, hogy naplopó, hogy 
ingyenélő, azoknak azért a szolgálatért, a 
mit ez a naplopó, ez az ingyenélő végez, 
még busásan meg is kellene fizetni, ha ide
gennel végeztetnék; no de mert nem idegen, 
de örökbe fogadott leány végezi, mert szol
gál nekik, — hát még ő tartozik hálával, 
ők neki a jóltevöi. 

Hej bizony igaz az, hogy szegény ember 
dolgát boldog isten bírja. S én hálát adok 
neki százezerszer, hogy ezek a gondolatok 
nem fordultak meg a szegény Anka fejében. 
Nem maradt volna ott egy pillanatig sem, 
a hol ennyire nem tudták megbecsülni, — 
elment volna világgá, a jó ég tudja mi vált 
volna belőle? 

így azonban megmaradt fogadó szüléjé
nél hűségesen, végezte a házi dolgát jó 
kedvvel, mindig dalolt, mindig mosolygott, 
ő volt az utolsó a házban a ki lefeküdt, és 
az első, a ki fölkelt. A falu népe nem győzte 
csodálni, hogy győz annyit s hol veszi azt 
az örökké vig kedvet. Még nótázni is rá 

ért. A mit dalolt, szájról szájra vették az 
emberek és elhordták még más várme
gyékbe is. Egyszer egy leányt megcsalt a 
szeretője, mást vett el. Az elhagyott terem-
tés fonnyadt, hervadt, mint a letört virág. 
Az én Ankám szerette őt, csinált is a szo
morú esetére egy sirni való nótát, a mitől 
az aztán meg is tanult sirni, s a sírásba 
aztán apránként bele is fúlt a bubánata. 
Hogy is van az a nóta. Hej Anka leányom 
— kiáltott ki az öreg asszony az ablakon 
— jöjj be csak! Ejnye, bizony nem jut 
eszembe. No ha nem akarsz bejönni, dalold 
el legalább a Bojtor Pannus nótáját, meg
halljuk azt onnan kívülről is. 

. . . Ez ugyan rósz biztatás volt, hogy 
meghalljuk. Sokáig vonakodott dalolni, 
tökéletes fülemile-természete látszott lenni, 
az is csak magának énekel. De végre rá
szánta magát s kissé reszkető hangon el
kezdte a nótát: 

Holló szállt a fára a hegy-oldalon, 
Szivemre is rá szállott a fájdalom, 

Két szárnyával eltakarta ágyamot: 
Hogy eshetett, hogy a rózsám elhagyott? 

Én Istenem, szándd meg árva lelkenu-t. 
Hadd felejtsem, hogy a rózsám csalfa lett. 

Azt is, azt is, hogy megcsókolt a szája, 
Azt is , azt is, hogy szerettem valaha. 

Azért, hogy a galambom elhagyott, 
Nem akaszthatom én fel magamot. 

Mindnyájunknak feje felett az ég, 
Te feletted is beborul az még. 

— Hát ugy-e hogy megvigasztalható-
dott ettől a szegény leány? — folytatá az 
öreg asszony, helyreigazítván a hallgatás 
közben félre billent guzsalyát. — Hiszem 
istenem! meg is vigasztalódott s most olyan 
jó kedvű menyecske a faluban, mint akár 
Anka. Pedig nélküle tán világgá bujdosott 
volna. Lássa, uram, még a kinek semmije 
sincs, az is lehet jóltevöje embertársainak. 
Szerették is mindenfelé, csak ott nem, a hol 
legjobban rá szolgált, hogy szeressék. 

— Hagysz már fel egyszer azzal az 
örökös kornyikálással! —igy kiáltott közbe 
gyakran a viaszárusné, — ni bizony, még 
felveszi a falut, ugf megordit. Nézze meg 
az ember! Nem hogy elbújnál, hogy meg 
ne lássanak, te rongykelep. (Mintha bizony 
az ö hibája lett volna, hogy nincsen rajta 
selyem-viganó,meg bársony lajbi!) Ha más 
tisztességes leány a bőrödben volna, megla
pulna valami zugban, a hova ember szeme 
nem fordul. Húzd le azt a kendőt, ne lássák 
a képeden azt a paraszt szint. Bizony még 
azt hiszi a világ, bécsi rongyot kentefentélsz 
rá. Nem is hiszem, hogy nem ugy van. Azt 
gondolod, hogy az szép, te pipacsvirág. 
Aztán meg mért nem simítod le a hajad ? 
Olyan nagy mint a szénaboglya. Vagy azt 
akarod tán, hogy azt higyje a falu, elég 
időd van éjszakára göndörbe fonogatni? 
(No azt ugyan nem kellett, az volt az ma
gától; eleget vesződött vele a szegény leány, 
hogy lelapitsa, de az akaratos haj nem 
egyezett belé). Aztán* meg mit mosakodol 
mindig, mintha tánezra készülnél? Azt 
hiszed tán, hogy van az a szappan a melyik
kel szépre kenhetnéd orczádat? Ne hival
kodjál, azt mondom, hanem hord el magad, 
ha legények jönnek a házhoz, mert azok 
bizony ne gondold, hogy a te macskasze
medért járnak ide. 

Dehogy is hitte, szegény. Volt egyébre 
gondja, mint eziezomázni magát s legé
nyekre kacsingatni. Hagyta azt annak, a 
kinek ugy se volt más dolga, Húsnak. Ez 
megtette hatért is. ö pedig reggeltől estig 
sürgött-forgott a ház körül, meg nem állt 
volna egy perczig, s messzire futott, ha a 
kapu-ajtó kilincsén férfi kezet érzett. 

Pedig egy idő óta ez gyakran megesett. 
Hol borjut, hol viaszt, hol egyéb holmit 
vásárolni tértek be az emberek. Mert hát 
ajtóstul nem is illenék betörni a házba, 
s illendő valami más titulát találni ki az 
igazi szándéknak. Mivelhogy pedig két 
leány volt a háznál, bizony megnézték ők 
mind a kettőt, s Ankát az ő rongyaiban tán 
még hosszasabban mint Ilust. 

— De hisz ennek véget vetünk — gon
dolta magában a viaszárusné — s egy szép 
reggel Anka arra ébredt, hogy háló kam
ráján az ajtó oly irtóztató csikorgást 
visz végbe, mintha ítéletnapkor elkárho
zott lélek lenne. Nem tudta mi baja lehet 
az ajtónak: pedig nem lett volna nehéz 
kitalálni. A viaszárusné éjszaka alma-eczet-
tel kente meg az ajtó sarkát, attól csikorog 
oly nagyon. Most próbáljon valami legény 
lopódzni az Anka kamrájába. Mert hogy 
im a legények annyit kerülgették a leányt, 
a fejét merte volna rátenni, hogy bizonyo
san jár is oda vagy egy, tán több is. Hej, 
milyen patáliát csinál majd ő abból, ha az 
ajtó csikorogni kezd, a jó madár lépen ra
gad s az álszent leányt meggyalázva lehet 
bemutatni a falunak. Hogy vágja le haját 
tövig, hogy teszi világ csúfjává, hogy veri 
el a házától. — Majd nem néznek akkor 
utána a legények. 

Hanem bizony az alma-eczet rósz lép 
volt a madárnak, mely más felé röpkedett. 
Akkor aztán a viaszárusné egyet csavarin-
tott a dolgon, s kárörömmel mosolygott a 
markába. Egy reggel azt tapasztalta Anka, 
hogy nem csikorog már az ajtó, de olyan 
könnyen jár , oly csendesen záródik, nyi-
tódik, mintha meg volna kenve. 

Meg volt kenve olajjal. 
Ebből lesz a czifra komédia, mondogatta 

magában a fogadó anya, és nagyokat nézett 
a tulajdon leányára, mintha mondaná neki, 
„már most ne félj." 

. . . Az úristen nem azért teremtett á 
világra lareteszt, hogy azt Anka az ajtója 
elé ne tolta volna, mikor elaludni ment. . . 

Nem használt itt se eczet, se olaj, — a 
várt saláta nem lett meg. A sok vendég 
egymásnak adta a kilincset, s egy köpü méh 
felett elalkudott félnapig is, csakhogy ideje 
eshessek jol körül tekinteni. Az ily vásár
lókat pedig szívesen szokták fogadni, meg
vendégelik tyúkkal, kalácscsal, amint dukál. 
Ilyenkor a ház leánya szolgál fel az asztal 
körül s kellemezteti magát, a hogy telik 
tőle. Hej, olcsón adják olyankor a borjut, 
kivált ha a fiatal vevőnek nemcsak a sze
méből, de a zsebéből is néz ki valami! Pedig 
a viasz-árusné házában csupa ilyen ember 
került belül. Szegényebb fajta nem merte 
volna annak a háznak a tájékára emelni a 
szemét. Mert oda benn rátartok voltak ám, 
s ha a szolgabíró jött volna leánynézöbe, 
egy csöpp nem sok, de annyit se ütköztek 
volna meg benne. 

Hej csak igaz az a szólásmondás, hogy a 
kit az isten meg akar verni, elveszi az eszét. 

VII. Leánykérők. 

Iluska egyre czifrábban kezdett járni. 
Elhordták vásártlátni, búcsúra és a jó ég 
tudná, mi mindenhová. Egész eladóvá tet
ték. Csődülhettek volna is a legyek a mézes 
falatra, mert biz' a leány nagyon szépen 
kinőtte volt magát, s ha uri ruhába bujtat
ják, uri hintóba ültetik, senki se mondhatta 
volna jó lélekkel, hogy nem grófkisasszony. 
Aztán meg volt is mit aprítani a tejbe. Har
madfél telek, szép ház, kert és udvar, szérű, 
négy ökör, négy ló,meg korcsma-és malom-
árenda, aztán meg sok bankó és tallér a 
vasas ládában. Ilyen kiállitás mellett, ha 
csúnyább lett volna is, szép letÉ volna. 
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Azalatt Anka ott ténfergett az istálló kapta a gyeplöt és megállt. Hirtelen leug-
korül, egy-egy megkopott kantusban taka 
ritotta az udvart, és mosogatta az edénye
ket szalma-csutakkal szorgalmasan. Nem 
sajnálta a kezét s bizony nem is maradt az 
olyan szép puha és fehér, mint az Ilusé. 

Annál nagyobb lett hát a viaszárusné 
keserűsége, mikor nap nap után arra virradt, 
hogy az idegenek szeme mégis nem a kényez 

rótt a szánról s oda állott a leány elé, a ki 
egész vörös lett arra a gondolatra, hogy 
most az a szép négy ló talán bizony az ő 
kedveért állott meg. 

— Ne félj, hugám — igy szólt hozzá — 
nem vétek én te neked. Hanem hát egy-két 
szavam volna hozzád, ha meghallgatnád. 
Tedd le hát, kérlek azt a fát a hátadról, és 

tetett czifra leányon, hanem a „Hamupipö- felelj nekem becsülettel, a mint igazán ér 
kén" akad meg inkább 

Valamelyik vásárló egyszer azt találta 
kérdeni, hogy talán Anka is a ház leánya? 

— Mit, az a csámpás, az 
az ügyetlen? — rikácsolt a 
viaszárusné egészen megfe
ledkezve arról, hogy a ve
vőkkel szemben tán nem is 
illik igy szólnia— még hogy 
az én leányom! Csak a kel
lene még, hogy nekem ilyen 
formátlan gyermekem le
gyen. Hiszen minden moz
dulatából kitetszik, hogy 
honnan került. Erdőben fog
tuk , hallják kigyelmetek, 
ugy fogadtuk fel kegyelem
ből; nekünk se ingünk, se 
gallérunk, csak hogy épen 
megtűrjük magunk körül, 
hogy im egyszer megigér-
tem a szülőinek. Dehogy a 
leányom, dehogy az! 

A vásárló szép fiatal em
ber volt, a szomszéd faluból. 
A legmódosabb gazdának a fia. Tán tudta 
is, hogy Anka nem a ház leánya, hiszen si
ketnek kellett volna lennie, ha nem hallotta 
volna hirét a Hamupipőkének, tán csak 
tette magát, mikor tudakolta; tudni akarta, 
hogy mit mond rá az asszony. 

Ez pedig nagyon felháborodott, a mikor 
látta, hogy a fiatal ember olyan nagyon 
szemügyre veszi a leányt. Ez lett volna jó 
férj Húsnak, mert sok világot j á r t , sokat 
tapasztalt, tanult, már biró is volt a falu
ban, aztán meg sokkal nagyobb volt a gaz
dasága még az övénél is. 
Hát bizony nem igen lett 
volna csoda, hogy a szivé
ben Húsnak szánta volna. 

Hanem az bizony nem 
igen látszott észrevenni, 
mennyire sürgölődnek kö
rülötte, hogy pirul Ilus, va
lahányszor rá néz, s hogy 
kéri az asszony, nevezze öt 
bizodalmasan „asszonyné-
ném"-nek, hiszen ugy is 
anyja lehetne. Még a teritett 
asztal körül is fészkelődött, 
mintha parazsat raktak vol
na alá s alig várta, hogy az 
udvarra kimehessen, s ott 
még egyszer körültekint
hessen. 

Azóta többször eljárt a 
faluba, be is tér t a házhoz 
néha, de legtöbbször csak 
elhajtotta az udvar kerítése 
mellett négy táltos-paripáját, s olyan ostor
csattogást vitt végbe a ház előtt, mint az 
ítélet. A falu népe nem tudta mire vélni, 
hogy a szomszéd falubeli legénynek mi 
dolga lehet a túlsó falu felé, hogy mindun
talan erre jár? Már azt kezdték rebesgetni, 
hogy Ilust kerülgeti. 

Pedig nem ugy volt ám a dolog. Mert 
egy nap, a mint Anka fát czipelt a hátán 
— tél idején kiküldték az erdőre száraz fá
ér t — a falun kivül szembe jön vele a négy 
lovas szánkó, és rajta a legény. Az is, a 
mint a leányt meglátta, egyszerre rövidre 

zesz. Mondsza, lelkem, eljönnél-e hozzám 
feleségül, ha megkérnélek? 

A leány kővé dermedt az ijedtségtől. 

Jeruzsálem. 

Nem tudta hirtelenében ébren van-e, vagy 
álmodik? Addig eszibe se jutott szegénynek, 
hogy valamikor talán még férjhez is kellene 
mennie. Már a fát is ott akarta hagyni, csak 
hogy menekülhessen, de a legény megfogta 
két kezét. 

— Dejszen, húgom, nem azért járom én 
ezt az utat már négy hónap óta, hogy most, 
mikor először beszélhetek veled egyedül, 
csak amolyan könnyen elszalaszszalak. 
Tudni akarom, tetszem-e neked? Azért hát 
nézz a szemembe bátran, aztán nézz megte-

— No szaporán, babám, ne teketóriázz 
sokáig, hiszen nincsen abban semmi szé-
gyelni való, ha szeretnél is. 

— Hát hiszen — válaszolt azután a leány 
nagy nehezen, akadozva — én nem is tu
dom, mit mondjak rá? Ha kigyelmednek 
igazán tisztességes szándéka van velem 
hát tudakolja meg a gyámanyámtól. 

Ez elég ügyesen volt mondva, de a le
gény nem érte be vele. 

— A gyámanyádra rá érünk azután. 
Nekem előbb azt kell tudnom, hogy te 
milyen szivvel vagy hozzám? A mint elő

ször megláttalak, már meg-
__̂  szerettelek. Tudakozódtam 

felöled, mindenkitől csak 
jót hallottam rólad, ha lát
talak, munkában láttalak, 
— láttam, hogy szép vagy, 
hogy becsületes vagy, és 
hogy dolgos vagy. Ilyen 
feleség kell nekem, gondol
tam magamban, s most itt 
vagyok, taszíts el magadtól, 
ha van elég szived hozzá. 

— Hiszen én nem mon
dom, hogy eltaszitom, — 
felelt Anka fülig pirulva — 
de lássa, kigyelmed gazdag, 
én meg szegény vagyok, 
olyan szegény, hogy még 
magam se vagyok a ma
gamé. Mégis csak jobb lesz, 
ha azoknál kopogtat kigyel
med elébb, a kiké vagyok. 

— Ugy hát se baj — válaszolt a legény 
vidáman — ha neked nincs kifogásod elle
nem, majd csak elbánok a mostoháddal. Most 
már hát enyém vagy. És most ülj fel a szán
kóra szaporán, tegyük fel azt a fát, berö-
pitlek, mintha madár volnál. 

— De már azt nem teszem ! — szólt a 
leány neheztelve — menjen csak kigyelmed 
a maga négy lován, én meg majd beviszem 
a magam fáját a hátamon. Mit mondana 
hozzá a világ! 

— Igazad van, húgom — felelt a legény 
— hát csak vedd fel te azt 
a fát a hátadra, vidd be, 
árva teremtés, mostohád ud
varára, majd nemsokára 
könnyitek én a te terheden. 

Azzal felpattant a szán
kóra, közzéje csapott a négy 
lónak s elszáguldott, mint 
a zivatar. (Vége kbvetk.) 

Omár mecsetje Jeruzsálemben. 

tőtől talpig, és aztán felelj. Ha a felelet 
olyan lesz, a milyennek én kívánom, hát 
akkor ásó-kapa választ el egymástól, a mi
lyen igaz, hogy egy isten van az égben. 

A szegény leány pedig dehogy mert 
volna a szemébe tekinteni. Azt hitte, hogy 
mindjárt a föld alá sülyed. Hol sápadt 
lett, hol piros lett, forgott vele az egész 
világ; tudta volna ő, hogy mit feleljen, mert 
hiszen nem egyszer nézte ö meg a nyalka 
legényt ugy oldalról, mikor az nem is gya
nította, csak hogy nehéz dolog ám az a 
felelet ilyenkor mégis. 

Képek Jeruzsálemből. 
Jeruzsálem történelmi te

kintetben a világ legnevezete
sebb városai közé tartozik. Há
rom világvallás hivei küldözik 
feléje imáikat, és a jámbor zarán
dokok évezredek óta látogatják 
e régi városnak emlékekben 
gazdag vidékeit, melyekhez val
lásuk történetének főbb esemé
nyei fűződnek. Mert nemcsak a 
keresztyének és a zsidók, hanem 
a mohamedánok is vallásos tisz

telettel környezik Jeruzsálemet. A zsidókat Je
hova templomának és nagy királyaiknak emléke 
köti e városhoz, a keresztyéneket minden talpa
latnyi föld hitök megalapítójára emlékezteti, az 
igazhivő mohamedánok pedig oly nagy tisztelet
ben tartják Omár khalifának nyolcz szegletü 
mecsetét, hogy annál csakis a mekkai Eaaba szen
tebb előttök. 

A távolból Jeruzsálem első tekintetre hosszú 
fehér kőfalsornak tűnik föl magas, csúcsos fede
lekkel, melyek fölé a sötétzöld cziprus - lombok 
közül itt-ott néhány minaret és kupola emelkedik 
még magasabbra. Körűibe kopár hegyek és ro
mokkal koszorúzott hegylánczok szegélyezik a lát
határt. A város meUett sivár sziklavölgyek vo-
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nulnak el; kelet felől a mogorva Josaphat-völgye, 
nyugoton pedig a Gihon és Hinnom völgyei. A 
Josaphat-völgyén tul emelkedik föl a 2550 lábnyi 
magas Olajfák-hegye, a melynek nyugoti lejtőjén 
a Gethsemane-kert keleti lankáján pedig a csön
des kis Bethánia falucska fekszik. 

Jeruzsálem házai többnyire kőből vannak 
építve s magas, nyilástalan körfalaik oly tömörek, 
hogy az idegen, midőn a magános utczákon téve
lyeg, majdnem ugy képzeli, mintha egy hatalmas 
erősség tömkelegszerü rejtokutai közé jutott 
volna. Néhol a házak az utczák fölé hajolnak, 
másutt meg egyik háztól a másikig oszlopcsarno
kok vezetnek. Az épületek valamennyi ablakai az 
udvarra nyílnak, kifelé egy sem, s csak igen rit
kán lehet a házak külső falain egy-egy gondosan 
elrácsozott erkélyt látni. A város egyetlen utczá-
ját sem lehet szabályosnak s főleg egyenesnek 
mondani; hol fölfelé kell menni, hol ismét alá kell 

ereszkedni a széttöredezett lépcsőkön. A falakat 
mindenütt folyondárok vagy szőlőágak borítják. 

A különböző felekezetű keresztyén zarándo
kok legelső és legfőbb imahelye a „Szent-sír 
temploma." A bejáratot minden főbb ünnepen 
ugy tele ülik a bethániai kalmárok, hogy alig 
lehet tömött soraikon keresztül hatolni. A jámbor 
zarándokoknak itt bő alkalmuk nyílik az áruba 
bocsátott szent képekben, olvasókban s más eféle 
ájtatos dolgokban válogatni. Magát a templomot 
Ilona görög császárné, Nagy Konstantin anyja 
építtette, a miként a hivők hiszik, a falai által be
kerített szüktéren mentek volna végbe a Megváltó 
keresztrefeszitésének, temetésének és föltámadásá
nak nagy eseményei. A földszinti bemenet köze
lében láthatók Bouilloni Godofrédnek és Baldou-
innak, Jeruzsálem egykori keresztyén királyainak 
sírjai, góth betűs latin folirataikkal. 

A templomban, közel a főbejáráshoz, egy 

márványlap látható, melyen folytonosan lámpák 
égnek. A monda szerint e helyen készítették el az 
Üdvözítő holttestét az eltemetésre. Innen egy kör
terembe (rotunda) jutunk, mely fölülről egy ku
pola üvegtábláin át kap világosságot. E körte
remben áll a szent-sír kápolnája, mely a tomplom
ban egészen külön épületet képez, ugy hogy az 
ember minden akadály nélkül megkerülheti. Mi
kor a jámbor zarándok a tulajdonképeni sirhoz 
járul, saruit leoldja és meg koll hajolnia, hogy egy 
szűk, alacsony ajtón a szentélyhez juthasson. A 
négyszegletű, mintegy hat láb széles és ugyanolyan 
hosszú sir északi oldalán mutatják azt a kőlapot, 
melyen Krisztus teste feküdött. A sir fölött, mely
nek ürege égszínkék selyemmel van bevonva, 27 
nagy ezüst lámpa ég, melyeket a katholikusok, 
görögök, örmények és koptok soha sem hagynak 
kialudni. A belepő zarándokokat egy kathoíikus 
pap1" szentelt vizzel meglocsolja. 

Salamon világhírű temploma helyén, a Mo-
riah-hegyen Omár khalifa gyönyörű mecsetje áll, 
mely az ó világ legszebb épületei közé sorozható. 
A mecsetet a mohamedánok El-Haram-nak neve
zik. A főkapu nyolcz igen szép korinthusi oszlo
pon nyugszik; a templom belseje majdnem tul van 
terhelve a legértékesebb diszitményekkel. Egy 
nagy fekete követ mutatnak itt, melyről a keresz
tyének azt állítják, hogy az volt az a kő, mely 
egykor Jákobnak vánkosul szolgált, és a melyről 
álmában az angyalokat a földről az égbe s onnan 
vissza egy lajtorján sétálni látta. Ellenben a törö
kök Mahomed zsámolyaként tisztelik e kődarabot, 
melyről a próféta Allah-hoz az égbe szállott. 

E két főbb imaházon kívül még majd minden 
más felekezetnek vannak Jeruzsálemben kisebb-
nagyobb templomai, zárdái, s egyéb vallásos épü
letei, melyek főleg húsvét táján szerfölött látoga
tottak s olyankor az egész város megélénkül. 

A bazárok a lehető legegészségtelenebb • 
más tekintetben is legroszabb helyen feküsznek.és 
hiába keresnők bennök a többi keleti városok ilye
tén vásárhelyiségeinek gazdag, szemkápráztató 
csillogását. Ezek is csak olyankor nyújtanak a 
szokottnál élénkebb képet, ha valamelyik vallás
felekezetnek ünnepe van és az odaérkezett zarán
dokok egyszersmind a kereskedők portékáinak is 
jó keletet biztosítanak. Máskor alig lát az ember 
néhány feltűnőbb kirakatot, mert a legtöbb áru-
czikket rejtve tartják, nehogy a törökök kapzsi
ságát fölébreszszék. 

A mai Jeruzsálem kétségkívül a zsidók egy
kori szent városának helyén fekszik, és igen komor, 
sőt mondhatnók visszataszító, barátságtalan kiné-
zése van. Az egész város egy nagy temetőhöz 
hasonlít. Lakóinak száma, mely a zsidó uralom 
korában, főleg húsvét körül, 2 millióra is felsza
porodott, jelenleg alig haladja meg a 23,000-et. 

A város legnyomorultabb és legszegényebb 
lakói épen maguk a zsidók, a kiknek őselődei 
egykor itt uralkodtak. Mintegy 3600-an lehetnek. 
A templom közelében van egy kis hely, hol néha 
százával gyűlnek össze siránkozni. Ott ülnek mez
telen lábakkal, a földet csókolva s a zsoltárokat és 
a próféták iratait olvasva, kik a szent helyek fé
nyét s jövendő végpusztulását megjósolták. Sok
szor a legtávolabb eső országokból is jőnek ide 
vén zsidók, hogy meghaljanak és a Josaphát-
völgyében történendő feltámadáskor elsők lehes
senek. 

Keresztyének, főleg örmények, görögök e* 
koptok, szintén sokan laknak Jeruzsálemben, s a 
minden évben több ezrével ide sereglő mohame
dán zarándokokkal együtt a lehető legtarkább 
népcsoportozatot képezik. 8. L. — 

A hála-ünnep Londonban: A királynő megérkezése sz. Pál templomához. 
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A londoni hála-ünnep. 
A komoly, ridegen üzleties angol főváros az 

utóbbi napokban a szó szoros értelmében átváltozott, 
leveté szokott pedáns öltözetét, s elannyira kiesett 
rendes kerékvágásából, mintha vissza se akarna 
többé abba zökkenni. A roppant város valameny-
nyi lakóját két-három hét óta ez egyetlen szó 
foglalkcztatá: Thanksgiving — hála-adás. Mint 
tudva van, a múlt év utolsó havában az angol 
trónörökös oly beteg volt, hogy már a legkitű
nőbb orvosok is lemondottak életéről. A betegség 
sokáig tartott és a királynő loyalis alattvalói lá
zas izgatottsággal várták a dolog kimenetelét. A 
herczeg állapota ez év elrjén jobbra fordult s tel
jes fölgyógyulásban végződött. E szerencsés for
dulatot a kiállott aggodalmakhoz méltón akarták 
Londonban megünnepelni s a nagy hála-ünnep 

. napjául február 27-ét tűzték ki. 
A nagy napra nagyszerű előkészületek tör

téntek 8 az angolok azt állítják, hogy ily ünne
pélyt nem látott még a „metropolis." Az utczákat 
diadalivek, szőnyegek borították, az ablakok 
hölgy- és virágkoszorúkkal voltak lepve. Sok he
lyen az utczákon keresztül, egyik házsortól a 
másikig, csaknem egészen befonták a virágfüzérek. 

A menet dél tájban indult ki a Buckingham-
palotából. Az udvari kocsik, többnyire négy vagy 
hat ló által vonva, nyitottak voltak. Az utolsó 
kocsiban ült a királynő; balján a trónörökös neje, 
szemközt vele fia, Wales herczege, Anglia trón
örököse, kinek szerencsés fölgyógyulásáért ren
dezték e fényes ünnepet; mellette idősebb fia és 
Beatrice herczegnő, a királynő legfiatalabb leánya. 
A kocsi s a lovászok, apródok, testőrök stb. két 
felől nagy fénynyel voltak kiállítva. De annál egy
szerűbb volt a királynő maga, szokásos fekete | 
főkötőjében. 

A királyi család fogadtatása a City bejáratá
nak elejétől fogva végig szépen fol.\ t le. Saját
ságos képet nyújtottak a bírák, tanácsnokok, 
jegyzők ts a lord-mayor prémes felöltőjükben és 
szoknyaszerü ruházatukban, s eme tiszteletre 
méltó férfiak sem voltak képesek teljesen meg
tartani szokott komolyságukat a hosszú ut alatt, 
melyet régi szokás szerint lóháton kellett meg
tenniük e különös öltözetben ezer meg ezerre 
menő tömeg zaja, lármája és nevetése között. A 
királynő' sem fojthatott el egy rövid mosolyt, mi
dőn a Temple-barnál egybegyűlt hatósági tagokat 
megpillantá. Ezelőtt szokásban volt a Temple-bar 
kapuját bezárni ily alkalmakkor s a fejedelem csak 
hosszas'czeremoniával járó parlamentirozás után 
bocsáttatott be a Citybe a városatyák által. Most 
ez elmaradt s a lord-mayor a hivatalnokokkal a 
Temple-barnál állást foglalván, midőn a királynő 
oda ért, rövid beszéddel átadta neki a város hata
lompallosát, mit ez nyá'aa szavakkal legott vissza
nyújtott. 

Most az egész menet sz. Pál templomába 
indult, melyet már reggel jókor elleptek azok a 
boldogok, kiknek e napra bemeneti jegy jutott. 
Egy órakorért a királyi család a székesegyházba. 
A mint belépett, az angol nemzeti hymnus hang
jaival fogadták. Következett az anglikán szertar
tás szerint nagyszerű segédlettel tartott Te Deum, 
s a kanterbury érsek beszéde; végül a hála-hym-
nusz. — Az egyházból Buckingham-palotába tért 
vissza a menet, mindenütt kisérve a sokaság 
loyális lelkesedése által. 

Este nagyszerű kivilágítás volt, mely az 
egész ünnepélynek a szó szoros értelmében fény
pontját képezte. Különösen az Oxford-street pa-
lotaszerü íiázai oly fényárban úsztak, milyet 
London még sohasem látott. Azonkívül 2u,000 
khinai lámpa volt érczsodronyokra több helyen 
fölaggatva, melyek az óriási városnak még a leg-
elhagyatottabb és legszomorúbb részeit ia tündér-
kerté varázsoltak — legalább egy estére. 

Az emberi bőr. 
Testünk, s átalában az állati test legfelső bo

ritékát a bőr képezi. Ez a test háztartásában fe
lette fontos szerepet játszik, a mennyiben egyúttal 
több különböző czólra szolgál eszközül, és "ennek 
megfelelőleg a legmesterségesebbeu, csodálatos 
czélszerüséggel van berendezve. 

A. bőr rendeltetése, hogy teltünknek ruháza
tul és védelmid szolgáljon. Bőrünk föladata a sza
kadatlanul munkálkodó befolyásokat, melyeket a 
minket környező testi világ ránk gyakorol, részint 
mérsékelni és annyira gyengíteni, a mennyiben 
azok tulniérve szervezetünknek kétségtelenül ár
talmára lenne, és annak végromlását "eszközölné, 

mint például a meleg és hideg viszonyai, a levegő 
befolyásai és több effélék, részint azokat, a meny
nyire lehetséges, egészen ellensúlyozni, meg
szüntetni, mint például a nyomást és lökést vagy 
átalában az érintést, melyet más tárgyak tes
tünkre gyakorolnak. Mily nagy és mennyire jóté
kony már e tekintetben is a bőr működése testünk 
életére, mindenki könnyen érezheti, és kétségkívül 
már tapasztalta is azon fájdalmakból, melyeket a 
meleg és hideg befolyása, vagy valamely idegen 
tárgynak csak könnyű érintése okoznak testünk 
azon helyein, honnan valamely sérülés következ
tében a bőrtakaró hiányzik. Bőrünknek ruházat-
képeni rendeltetése az, hogy a testben meglevő és 
annak lételéhez nélkülözhetlen meleget abban 
megtartsa, és meggátolja, hogy ezen meleg se egy 
bizonyos magasságon tul ne emelkedjék, se azon 
alól ne szálljon. — Bőrünk eszközli továbbá a 
tapintat érzéke által azt is, hogy a külvilággal 
közlekedhetünk, a mennyiben különösen az érzés 
érzéke, melynek székhelye bőrünkben van, egye
dül képes minket a testek valóságos alakjával 
megismertetni, és egyedül az oktat minket a tér
ről és annak különböző iránybani kiterjedéséről. 

Külső befolyások elleni védelmet az által eszkö
zöl bőrünk, hogy felületi részén (külső felületén) 
egy érzéketlen réteggel, az úgynevezett felbőrrel 
(epidermis) van bevonva, mely érzéketlenségénél 
fogva alkalmas minden behatást visszatartani, 
mely nem épen nagy mechanikai erővel hat a 
testre. Hogy azonban külső erőszakok ellen, me
lyek a testnek sérüléseket okoznának, lehetőleg 
nagyobb ellenállást eszközölhessen, vagy legalább 
ezeket lehetségig gyengithesse: bizonyos vastag
sággal és tömörséggel bir, azaz: a részek, melyekből 
összetéve van, több rétegben vannak egymásra 
halmozva és meglehetős erővel függnek egymás 
között Össze, és már ezáltal nagyobb ellenállást 
képez az ártalmasságoknak, mint első tekintetre 
gondolnók. Ehhez járul még, hogy meglehetősen 
jelentékeny ruganyossággal is bir, mely tulajdon
ság megint maga is jelentékenyen védi sérülések 
ellen. Kaucsukhoz hasonlóképen meglehetős magas 
fokig nyúlik ki, mint némely betegségeknél, pél
dául daganatoknál és vizi-betegségeknél világo
san látható, és a nyomás megszűnése után megint 
teljesen korábbi alakját nyeri vissza. Ennélfogva 
képesítve van külső nyomásnak bizonyos határig 
engedni a nélkül, hogy elrepedne. Ezen kitűnő 
tulajdonságokhoz járul még azon különösen czél-
szerü mód, melyen a természet azt a testhez erősí
tette. Ugyanis az alatta lévő testrészekkel csak tá
gan van összekötve és egészen lazán van azokhoz 
erősítve, oly módon, hogy a legtöbb helyen fárad
ság nélkül föletaelhetjük, miáltal nagy eltaszitha-
tóságotnyer, és a hevesen és sebesen jövő test alatt 
könnyűséggel elcsuszhatik, mi által a beható erő 
nagysága megint tetemesen megkisebbíttetik. 

A test melegének megtartása czéljából, hogy 
tudniillik a test saját melegét kisugárzás vagyis 
környezetébe bocsátás által gyorsabban el ne ve
szítse, mint ez benne képződik, bőrünk oly anya
gokból van alkotva, melyek nehezen és tökélyte-
lenül bocsátják át a meleget, de egyszersmind 
szervekkel is el van látva, melyek a belső meleg
nek szerfeletti fokozását akadályozzák. 

Egyedül ezen berendezés által válik lehetsé
gessé az embernek és állatoknak nagyobb vagy 
kisebb fokig, a külső hőmérsék viszonyoktól füg
getlenségüket biztositani és a különböző égaljak 
alatt megélhetni. Átalában a lakhely melege jóval 
alacsonyabb, mint azon meleg, mely a felsőbb ál
latok (különösen a madarak és emlősök — az em
bert is ideértve - ) életéhez mulhatlanul szüksé
ges, és ennélfogva ezen mindkét állatosztály-léte
zése is bizonyára lehetlen volna, ha nem adatott 
volna meg nekik a képesség testök, melegét meg
tarthatni, függetlenül a külső hőmérséklet fokaitól. 

A belső meleg szerfeletti fokozódásának aka
dályozására az izzadság-mirigyek szolgálnak, me
lyek hasonlóképen bőrünkhez tartoznak. Ezek 
munkálják a bőr kigőzölgését és folytonosan bizo
nyos folyadékot választnak ki, mely a bőrön elgő
zöl és ezáltal a test melegének jelentékeny kiseb-
bedését idézik elő. A test melegének vagy a külső 
hőmérséknek növekedésével ezek tevékenysége is 
hasonló mérvben fokozódik, annyira, hogy ekkor 
az általuk kiválasztott folyadék cseppek alakjában 
mutatkozik a felbőrön," a melyet ekkor izzadság
nak nevezünk. Az izzadság-mirigyek igen je
lentékeny számmal vannak és a testnek ugy szólva 
egy helyén sem hiányoznak. Különösen a nyakon, 
homlokon, a kezeken és lábakon és a test előrészén 
igen számosak; számukat több mint 2.300,000-re 
becsülik. E mirigyek a test különböző helyein, 
különböző nagyságúak, legnagyobbak a hónaly-

üregben. Működésük haszna abból áll, hogy a 
test melegének növekedését bizonyos határon tul 
megakadályozzák, a mennyiben ekkor az izzadság 
a meleg fölösleget kivezeti a testből, melynek el-
párolgása a test felületén a meleg-elvonást méo-
fokozza, mivel folyadékoknak párává vagy gőzzé 
változtatására jelentékeny melegségfogyasztás 
szükséges. 

A bőr továbbá székhelye a tapintásérzéknek, a 
mely minket értesit a testek valóságos alakjáról. 
Szemünk által csak a rajtunk kivül eső tárgyak 
képét nyerjük, tudniillik ábrázolatokat egészen 
azon módon, a mint azokat a festő a vásznon visz-
szaadja. Csak azáltal, hogy önmagunkat és más 
tárgyakat kezeinkkel vagy testünk más részeivel 
legkorábbi ifjúságunktól fogva érintettük, és a 
legkülönbözőbb oldal okról tapintottuk, nyertük 
azon tapasztalást, hogy a testek és tárgyak nem 
laposak, hanem hosszúság, szélesség és magasság 
szerint kiterjedvék. A tapintatbenyomást a ta-
pintatszemölcsök eszközlik, azon tűhegyhez hasonló 
kis emelkedések, melyek megszámithatatlan szám
mal az érzéketlen felbőr alatt léteznek, ennek he-
gyökkel fordulva, és alulról finom idegeket vesz
nek fel, melyek a kívülről hozzájok jutó benyo
másokat meglehetős gyorsasággal az öntudathoz 
vezetik. 

Bőrünk alkotása egészben következő: Három 
különböző rétegből van összetéve, melyek beiéi
ről kifelé következő sorban következnek egymás 
után: Az alsó réteget képezi az aíbör, mely a bőr
nek a testtel való összeköttetését eszközli. Ez 
kevés hely kivételével egy rend kövérnyét fog
lal magában, mely különösen puha, kipárnázott 
alapot képez a többi bőrrétegek számára és bő
rünknek különös puhaságot kölcsönöz. A középső 
réteget a tulajdonképeni bőr képezi, mely nagyon 
tömött és erős alkotással bír, és a fenébb emiitett 
érzést eszközlő tapintatszemölcsök székhelyéül 
szolgál. A legfelső réteget a felbőr alkotja, mely 
rendkivül apró hólyagosaknak vagy sejteknek 
többfélekép egymásra halmozott rétegeiből áll. 

E hólyagcsák a felbor legalsó rétegében göm
bölyű alakot és folyadékot tartalmaznak, tovább 
felfelé mindig laposabbra vannak összenyomva, és 
mindinkább elvesztik folyékony tartalmukat; 
végre egészen a felület közelében a folyadék 
minden nyoma el van enyészve, és a hólyagcsák 
pikkelykékké változnak. A pikkelykék, melyek 
egészen a felületen feküsznek, rövid ideig tartó 
szolgálat után lassanként elvesztik összefüggé
süket többi szomszédaikkal, és végre lehullnak, 
mire a legközelebb alattok fekvő sejtek helyökbe 
napvilágra lépnek, és rövid idő múlva elődeikkel 
hasonló sorsban részesülnek. így a mélyebben 
fekvő sejtek mindig tovább és tovább nyomulnak 
a felület felé, a mélységben ellenben folyvást 
ujabb hólyagcsák vagy sejtek támadnak, hogy a 
felületen történő veszteséget pótolják. Ilyképen 
a természet nagyon csudálatos és egyszerű módon 
gondoskodott arról, hogy a test felső felülete 
szüntelenül ujoljon, és az elhasznált részek más 
használhatók által pótoltassanak. A felbőr alsó 
rétege, mely az újonnan képződő sejteket foglalja 
magában, nyálrétegnek, felső rétege ellenben át
látszó sziaruféle jelleménél fogva szarurétegnek 
neveztetik. Bőrünk folytonosan ezen kopásban 
vagy lepikkelyződésben van, miről mindenikünk 
meggyőződhetik azáltal, ha kezével testének vala
mely takarva tartani szokott részét lesúrolja, 
mire számtalan pikkelykéket látunk leválni bő
rünkről. 

A felbőr egészen érzéketlen és semmi vért 
nem tartalmaz. A legkisebb fájdalom nélkül egész 
darabokat vághatunk le belőle, csak mélyre ne 
kapjon késünk, a nélkül, hogy legkevésbbé is 
vérezne. 

A bőr szinezetét, nevezetesen az embereknél 
a mélyebb nyálréteg sejtjei eszközlik, holott a 
bőrhóiyagcsák, mihelyt a szarurétegbe átlépnek, 
minden színezetet elvesztenek. Szép barna színét 
a mélyebben fekvő bőrrétegnek köszöni, mely 
szinét a szarurétegen átcsillámitja. A néger sza
rubőre magában véve semmit sem különbözik a 
fehérétől. 

A bőr ápolása. Ily sokféle és fontos rendelte
tés mellett, melyet a bőr nyei*t, magában értetődik, 
hogy rendes működésének háböritásai a legnu-
gyobb hátránynyal kell hogy legyenek az egész 
test egészségére. Minélfogva annak ápolása külö
nös gondot t s figyelmet érdemel. Főképen a bőr 
kigőzölgésére kell fordítanunk figyelmet, mivel ez 
leginkább külső befolyások által fény égettethetik, 
de egyszersmind nagy fontosságú a testre. Gyak
ran, sőt majdnem folytonosan az izzadsággal merő
anyagok távolittatnak el a testből, melyek a vér-
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ben föloldva voltak, ezáltal azonban mint használ-
hatlanok vagy fölöslegesek az izzidságmirigyek
hez rakattak le, hogy ezek által kitakarhassanak 
a testből. így a kigőzölgés egyúttal a vér tisztí
tását is eszközli bizonyos anyagokból. De ha ezen 
kis csatornák nyilasai mocsok által netán be van
nak dugulva, az eltávolításra szánt anyagok benn
maradnak ezen izzadságmirigyek csatomácskái-
ban, azokat kitöltik, és lassanként a szervet haaz-
nálhatlanná teszik. Ezáltal a vér egy hatalmas 
váladékforrástól megfosztatik, és haszontalan ide
gen anyagokkal túlterhelve marad, melyeknek 
végre más czélszerütlen helyen kell lerakodniuk, 
miből aztán a hiányos és hamis táplálkozás nagy 
b.ja támad, melyet a betegségeknek egész serege 
szokott követni. Ezen okból változásoknak kell 
aztán beállani a test melegviszonyaiban, melyek 
maguk is képesek a hátrányoknak egész seregeit 
előidézni. 

Az eszköz, melylyel ezen veszélyeket meg
előzni lehet, nagyon egyszerű és könnyen elérhető. 
Tartsuk bőrünket tisztán és időnként távolitsuk 
el a porrészecskéket, melyek arra lerakodnak, va
lamint a tisztátalanságokat, melyeket az elpárolgó 
izzadság bőrünk likacsaiban hagy. Az állat a 
melegebb évszakban nagyon gondot tud viselni 
bőrére és enged az ösztönnek, mely őt a vizhez 
vezeti. Az ember ellenben, ki ruházat és más 
eszközök által magasabb hőmérséket képes elő
idézni, és kinek táplálkozásmódja oly sokféle 
haszontalan anyagot vezet a vérbe, az év hidegebb 
szakában is oly jeleutékeny kigőzölgéssel bir, 
hogy bőrének tisztogatása még ekkor is nagyon 
szükséges. És mégis mily sokan vannak, kik télen 
se fürdőt nem használnak, se mosakodással testö-
ket nem tisztogatják, sőt ezt még nyáron is elmu
lasztják, és hónapok lefolyásán keresztül kezökön 
és képökön kivül testöket meg nem mossák és le 
nem dörzsölik. 

Ha aztán évek múlva a rósz következmények 
a sok lehetséges alak valamelyikében beállnak és 
az orvos nem ismeri föl a bajt, mivel az ok isme
retlen volt előtte, vagy a javulás sokáig várat 
magára: akkor a kuruzsló kezére bizza magát a 
beteg, és az elkövetett hibát ujabbakkal tetézi. Az 
anya, kinek csecsemője gyámoltalansága hatható
san szól szivéhez, érzi és tudja, mily jótékony 
Marjadéka egészségére bőrének tisztántartása, de 
saját testére nézve semmi gondot nem ismer, mivel 
itt nem a természet szava inti, és az erre megki-
váutató csekély belátás hiányzik nála, mely kevés 
megfontolás után legalább sejtetné vele azon ba
jok sokaságát, melyeknek bőre elhanyagolása által 
magát kiteszi. És épen asszonyainknak nem lehet 
elég komolyan és elég gyakran szívökre kötni, 
hogy testök takarójára gondot viseljenek, mivel 
ok a bőrműködés kisebbedéséből származó bajok
nak házi foglalatosságuk és ezzel összekötött nyu
godt csendes életmódjuknál fogva, inkább alá 
vannak vetve, mint a férfinem. Gondosan ügyel
nünk kell arra, hogy valamely tagunkat vagy 
testrészünket alacsonyabb hőmérséknek, mint a 
milyent elviselni testünk szokva van', vagy foly
tonos léghuzamnak ki ne tegyük, mivel az effélék 
hüléseket idéznek elő, melyek az izzadságmiri
gyek működését tetemesen gyengítik. Ruházatunk 
ne legyen igen meleg, se igen testhez álló, hogy 
elegendő lég juthasson testünkhez, mely a kipá-
rolgó nyirkot fölveszi. A hőmérséket ne változ
tassuk hirtelen, hidegből ne menjünk nagy me
legbe és melegből nagy hidegbe stb. 

Ha bőrünk bizonyos helyére huzamosan nyo
más gyakoroltatik, mint különösen szűk csizmák 
és czipők viselésénél, akkor a sziruréteg megke
ményedik és jobban is a lágy nyálréteg felé terjed, 
s ily módon a bőr érző részéhez oly közel jut, 
hogy minden kis mozdítás vagy nyomás fájdalmat 
idéz elő. A bőr ily érzékeny átszarusodott helye 
a mindennapi életben elég helytelenül tyúkszem
nek neveztetik. Br. Bardocz L. 

Fekete pontok. 
London, 1872. márczius. 

Németország fekete pontjai közismeretüek; 
azt is tudja mindenki, hogy Francziaországon az 
irni-olvaani nem tudók nagy száma képezi e sze
rencsétlen ország fekete pontjait. Nálunk szintén 
vannak itt-ott szórványosan fekete pontok. Orosz
ország egy nagy fekete lepedő, s Olaszország még 
mindig vivja nagy harczát „fekete pontjaival." 

Nem említik azonban Anglia fekete pontjait. 
Mikor a berlini statisztikai hivatalban azon 

„szivemelő" adat tudomására jutottam, hogy 

248,743 családf'entart» közül 175,798 nak, 'tehát 
70°/„-nak nincsen 300 tallérnyi jövedelme éven
ként: vigasztaltam magamat azzal, hojy hiszen 
legalább az öszhang megvan (épen akkor épitették 
nagyban a diadaloszlopokat a győzedelmes hadse
reg bevonulására); vigisztaham magam azzal, 
hogy az állapotok rendkívüliek, hogy a főváros 
akkori strike-os izgatottsága lényegesen befolyt e 
számra. Megvallom azonban, hogy képzeletemet, 
ki t. i. Pest népszámlálási adatait „bor*asztók"-
nak találtam, nagyon felülmulta e váratlan ered
mény. 

Hamburg s Mecklenburg nyomoráról nem 
szólok: az első a bün, a másik az ostobaság nyo
mora. Batbie azt mondja, hogy a tudatlanság a 
nyomor forrása. Érdekes volna egyszer azt ku
tatni: hány esetben forrása a nyomor az ostoba
ságnak és a bűnnek, mert bizony az éhes has nem 
tudományt szomjaz, s nem elégszik meg az erény 
költészetével. 

A dúsgazdag Anglia — mindenki mondja itt 
is, másutt is — soha sem volt olyan boldog, mint 
most. A védvámi sorompók lehullta fölemelte ke
reskedését; iparvállalatokba, részvényekbe ezer és 
ezer milliók fektettetnek bele; pénzpiaczi domi
nálja az egész világot. 

E fényes testen a nyomor a fekete pont. 
A nvomor a paloták mellett, a kincsek köze

pette sokkal ijesztőbb, mint másutt. Nyomában 
jár a bün, a korrupczió, a tudatlanság — s épen 
ott, a hol az erényt, az erkölcsösséget 8 a tudományt 
látjuk dicsőítve a másik oldalon. A nagv urak e 
8peczifikus hazája a nyomor speczifikus fólde. Az 
üres czimek ostobasága rendesen egvütc jár az 
üres sziv nyavalyájával. A reformerek nyargalnak 
eszméiken; s csak néha-néha, ha a nagy tömeg ke
nyeret kér, dobnak neki egy morzsalékot. Sokszor 
látszólag meghizlalják: de csak azért, hogy a zsír
ját kiszívják. Walpole odadobta a vámok helyett az 
acciset, Peel a vámokat az accisnek, s Gladstone 
megbuktatta Disraelit, hogy létesithesse annak 
elveit. Teljesen szabaddá tették a forgalmat, fel-
szabaditák az egyént, hogy a nagy hal szabadon 
nyelhesse el a kicsit. Kétségkivül többet tettek, 
mint Svájczot kivéve, egész Európa, de a forgalom 
oly óriás különbsége mellett ez nem kielégitő, s 
nem is lehet kielégitő. 

Láttam oly jeleneteket, minőket a legmeré
szebb képzelem nem tudna alkotni a nyomorról; 
voltam tanuja oly tényeknek, melyek megfogha
tóvá tették a múlt barbárság viaszaaohajtását. El
mondhatnék ezek közül is egy párt: de félek un
dort kelteni; szineim sincsenek hozzá: aztán végül 
nem illik komoly tudományunkhoz, eseteket für
készni, melyek lehetségesek szórványosan is, hanem 
elfogulatlan tárgyilagossággal csak adatokat ke
resni. 

Az adatok, melyeket föleinlitek, egytől-egyig 
hivatalos természetűek, igy kétség nem fér hozzá
jok; másrészről pedig oly kormány közegei kezé
ből kerültek ki, mely a nép kormányának nevez
tetik, s melynek — mint átalában semmi kormány
nak — nincs érdekében túlozni az adutokat. 

A londoni szegények száma, kik közaegély-
ből tartatnak fenn, — a folyó 1872. év első heté
ben következő volt: házi szegény: 35,412, — a 
kik tudniillik az 1834-ki törvény értelmében do
logházban tartatnak fenn, a hova a ki egyszer be
került, becsületességét valószínűleg, jó hírnevét 
minden esetre elveszti. Külső szegény: 87,235. 
Összesen 122,647. Ez arány még meglehetősen 
kielégitő volna a 31 / , milliónyi városi népséghez, 
körülbelül minden 28-ik ember lévén csak ala
mizsnán tengődő: de kétségkivül elborzasztó más 
országokhoz képest. S hány még ehhez olyan, a 
ki a magán jótékonyság áldozatából tartatik fenn, 
London lévén köztudomás szerint legjobban ellátva 
jótékonysági intézetekkel. Aztán hány olyan, ki 
piaezra dobja 1-lkét a kenyérért. Milyen jé, hogy 
az ilyet nem lehet számba venni! 

Egész mulatságos, hogy örülnek e számoknak 
a hivatalos lapok; mig az oppoziczió azt hiszi: 
tévedés van a dologban; nem lehet — csak ennyi! 
Az okoskolás nem alaptalan. 1#69 első heteben 
volt 36,804 házi s 108,502 házon kívüli, összesen 
145,306 szegény. 1870 első hetében e számok 
36,950 és 117,610-re, összesen 154,560-ra emel
kedtek. A múlt év szintén nagy mennyiségű kon
tingenst adott. A házi szegények száma az év első 
hetében 36,456, a külsőszegényeké 113,920, össze
sen 150,376 volt. En nem kisérem az okoskodást: 
csak az pgyszerü tényeket adom, s e tények sze
rint átlagosan 120—170,000 alamizsnán élő van 
Londonban. 

Ha e szám megdöbbsntő: ugy azon adatok, 
melyek hivatalos kiadásban feküsznek előttünk az 

egész ország szegény állapotáról: valóban vérlá
zítók. Nem veszem a szegény Irlandot, honnan 
egy éhség s a politikai mostohaság millió számra 
küldte ki a szegény lakosokat; nem veszem Skó-
cziát, a vakbuzgóság e klasszikus földjét: csak 
magát Angliát, VValessel. 

1854 ben 16.250,861 lélek mellett 113,676 
házi, 704,661 külső, összesen 818,337 szegény volt. 
1860-ban 17.463,827 lélekre 119,026 házi, 731,9;i4 
külső, összesen 851,020 szegény esett. 1864-ben 
19.875,000 léleknek már 137,807 házi s 871,482 
külső, összesen 1.009,289 szegény felel meg. A 
legutolsó 19.886,000 lélek mellett 158,723 házi s 
ér6,10U külső szg.'nyt, üsszesm 1.034,823 sze
gényt mutat tel. Megjegyzem, hogy oz adatok az 
uj evi hivatalos összeírásokon alapulnak s csupán 
azon szegényekre szorítkoznak, kik az úgynevezett 
szegény-adóból tartatnak ki. Azon szegények 
összege tehát több mint 1 millió; s az arány ugy 
áll. hogy a dúsgazdag Angiisiban s Walesben min-
don 19-ik ember közalamizsnát élvez: koldus. Kell-e 
e megrázó tényhez még hozzáadni valamit illusz-
tráczióul?! 

Igenis kell. Egy iró (Northcote) számításai 
szerint a magán jótékonysági intézetek alap
tőkéit nom véve figyelembe, az egyszerű adako
zások összege 5 millió fonton (55 — 60 m. forint) 
fölül megy évenként. Az alaptőkék kamatai 3— 
4 milliót tehetnek. Tehát a szegény adón kivül — 
mely Baxter és Pető számításai szerint 16 m. fntra 
megy évenként) még 8—9 millió fordittatik e 
ezélra. Valami 270— 290m. forint. Ha felveszszük, 
hogy a magán adakozás 8—9 milliójából 600,000 
szegény tartatik ki (s ennyit arányszerüleg is 
lehet felvenni): ugy a szegények száma nem egész 
20 millió lakos mellett 16.700,000j vagyis más 
szóval átlag minden 12 dik ember a dúsgazdag 
Angliában koldus. 

Talán bezárhatnám adataim sorát, ha nem 
volna kötelességem tovább menni, s tovább kisérni 
utjain a nyomort, mit nem tud csak a messziről 
bámuló síemei előtt eltakarni a gazdagság és a 
hatalom. 

A gyármunkások nyomorát ismeri mindenki; 
nem kell hozzá illusztráczió. A vasúti munkások 
ügyében is szép adatok jönnek napfényre koron
ként. Egy hivatalos jelentésben olvasom Basa ur 
indítványát, ki a vasúti munkások munkaidejét 72 
órára kéri leszállittatni s bérét felemelni. Indoka 
a társulat 12" „ dividendája, a hogy másutt 54 óra 
hetenként a munkaidő. Természetesen, hogy le
szavaztatott. Tett, sokat tett az angol törvény
hozás ez irányban : megtörte a manchesterismus 
elvét, de nem ér semmit a gyakorlatban. A nyo
mort felhasználni istentelenség, hanem — profit. 
S denique az ég messze van ; a profit közel. 

Baxter ur '22 millióra teszi a három egy ki
rályságban a munkások számát. Jövedelmét 325 
millióra. Egyre esik tehát 141 /, font évi jövedelem 
körülbelől 150 forint. Feltéve, hogy ez adatok 
nem túlzottak (Baxter ur egész müve a létező álla
potok dicsőitése): elég e 150 forint Anglia kettős 
árai mellett. S pedig ebből az indirekt adók foly
tán 29.112,000 font nyeletik el az állam által — 
Baxter szerint, de valószínűleg legalább másfél 
annyi. Marad tehát 120 forint egyre-egyre. 32 — 
33 kr. naponta s Anglia kettős árai mellett! 

Hát a mezei munkások, Anglia e rabszolgái I 
A parliamentben is gyakran történtek főlszólalá-
sok ezek érdekeben. „Semmi sem lehet elborzasz-
tóbb, — igy szólt egy szónok — mint a paraszt 
kunyhók leírásánál a x i hallgat ottak egyező nyelve; 
néhol nyomorúnak, máshol siralmasnak, átkozott
nak, s a modern keresztyénség gúnyjának nevezik 
azt." Fremenheen aztán igy kiált fel: „Aztán 
minek is küldenék iskolába gyermekeiket e pa
rasztok; jobb, ha nem ébrednek öntudatra, s nem 
tudják, hogy sertésekkel hálni egy szalmán nem 
a modern izlés dolga!" 

A parliament egy bizottsága foglalkozott 
azzal is. mit esznek a szegény ördögö<. S kisült, 
hogy Kebbeln«k igaza volt.„Dorsetshireben azösz-
szes élet ez: főzelék ünnepnapon tepertővel, kenyér 
és sajt; Somersetshireben vajas kenyér, zsíros ke
nyér, néha szalonna: Cbshirében burgonya min
denféle alakban és főzelék. Legiszonyúbb a nyo
mor Staffordshireben, hol némely faluban a 
szalonnát sem ismerik." 

Az előbbi század vége s a jelen eleje taszí
totta őket a nyomorult állapotba. A'tagosítással 
elzárattak a közföldek, az amerikai háború az 
árakat, a franczia 'az adókat s vámokat emelte fel. 
„Szívszaggató — írja maga Malthus,kinektheoriáit 
kőszívűnek nevezik. — látni e lényeket kínlódni 
mint a barom, s élni valamivel lentebb fokon, 
mint az állat." 
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A vagyon itt is több és több kézből mind
jobban egy és egy irányban összpontosult. Dús
gazdag uradalmak vannak óriás kiterjedéssel, s a 
parasztok még óriásabb nyomorával. Soha sem 
tudtam megfogni: mi annas oka, hogy mig másutt 
a gyáripar fejlődése hiván elő a szoczializmust és 
kommunizmust, azok az ingó s mozgó tőke ellen 
fordultak kivétel nélkül, addig Angliában a föld
birtokban az álló tőke támad tátik meg. A nyomor 
igazolta e törekvéseket. S bizonyára nemcsak a 
nemes szivü Owennek van örök emléke, hanem a 
Mr. Gurdon által a Suffolkban, Assington Halion 
alapitott s kitűnő sikerre vezetett föld-kommu
nizmusnak is, s a John Scott Vandeleur által 
Ralahineben Irlandban megkisérlett mozgalomnak 
is. Mindkettő élén maga a nemes lelkű tulajdonos 
állott, s egész kommunisztikus alapon szervezett 
községtanács vezette a magánbirtok jellegét 
levetett föld ügyeit. Az előbbi részvényekre ala
pítva (munka fejében) most is fennáll s virágzik; 
az utóbbit külső körülmények buktatták meg. 

Messze menne: keresni az adatokat. E nyomo
rultak számát 41

 s millióra teszi a hivatalos kimu-
tás. S ime az eredmény már kezünknél van. 
30.157,473-at tesz az egyesült királyság lakos
sága. Számítsuk bele a 26l/2 milliónyi munkások 
számába az alamizsnán élők 2 milliót jóval meg
haladó számát: s akkor is ugy fogjuk találni, hogy 
csak 3'/2 millió lélek nem küzd nyomorral. A 
„National Income" hivatalos kimutatások szerint 
830 millió font. Ebből esik 505 millió a 31/, , s 
325 a 26' , millióra; vagyis más szóval 7/s rész
nek, mely dolgozik, van átlag 12, '/„-adnak, mely 
nem dolgozik, átlag 150 font jövedelme. És hova 
vezetne e kimutatás, ha a középosztály 100—150 
font jövedelemmel kihagyatnék a számításból? 
„Oda — felel egy angol tekintélyes, konzervatív 
iró — hogy alighanem legalább '/3-a<la az összes 
jövedelemnek, s legalább ' 2-e az összes vagyon
nak a nemzet ' 100-ának: 300,000 embernek kezé
ben v a n " . . . 

Nem akarom a képet tovább folytatni. Meg
vallom, nagyon szomorú. Pedig e képet minden 
angol iró élőnkbe tárja. A veszély bizonyos re
megő előérzetével néz előre. „Hogy lesz — kérdi 
korunk egyik legnagyobb állam bölcsésze — a 
a proczessusnak vége? Folyvást gazdagabb egy kis 
rész, folyvást nyomorultabb a másik.Ha elszakad 
minden kötelék: mi lesz akkor?" 

Persze, hogy sokkal könnyebb a monarchiák 
fenmaradásaért imádkozni, sokkal könnyebb ki
gúnyolni a mélységből fól - fölbukkanó hangok 
idétlenséget, mint e kérdéseken gondolkodni. Az 
angolok is csak most kezdik komolyan venni. Ta
lán még nem késő! . . . 

Az áll, hogy a nyomor irtóztatón terjed s az 
örvény szélesbül. Szívszaggató jelenetek ismétlőd
nek mindennap, föl sem veszi senki sem, olyan 
közönségesek. De ha a pohár telve lesz egyszer. 

Ej , menjünk az utczára: bámuljuk a kiraka
tokat, fényes fogatokat, livrées inasokat, még liv-
réesebb dikcziókat. Talán csak agyrém látja azt, 
hogy nyomor van itt, hogy vulkánon tánczolunk. 

György Endre. 

Egyveleg. 
— {Mesterséges emlékkövek.) Mindenki előtt 

ismeretes, hogy azon nehézségek miatt, melyekkel 
meg kell küzdeni, mig a különben ingyen kapható 
mész vagy gránit sziklából egy emlékkövet elő
állítanak, mily óriás fokra emelkedik ezeknek ára 
— s alig gondolható el mind azon előny, mely a 
történelem nevezetesebb eseményeit megörökíteni 
kívánó emberiségre származnék az által, ha a kő
faragás izzasztó munkájától meg lenne kímélve. 
Es ime Bausomé-nek sikerült közönséges homok-, 
portland-czement-, megőrlött szénsavas mész és 
kovafoldbőL a melyek nátron-kaustikumban kö
zönséges hőméraéknél fölolvadnak, később kova
savas nátron hozzáadása által oly gyúrható töme
get állítani elő, mely bárminő alakra könnyen 
idomítható, és lassankéntaztán magától mind kemé
nyebb és keményebbé, »égre oly kemény kővé 
változik mely a hőváltozas é. a légköri viszontag
ságoknak ellentállási képesség tekintetében a leg
jobb természetes márvány- és gránittal versenyez. 

** (A helynevek statisztikájából.) Magyaror
szág helységeinek előnevei közt leggyak0riabbak 
a német, uj, tót, magyar, kis, nagy, MBŐ, ^ ó és 
szent elŐnevek. Van ugyanis német előnévvel: 80 
helység és puszta; magyar előnévvel: 68; tót elő
névvel: 65; kis előnévvel: 605, közte 18 Kisfalud; 
nagy előnévvel: 446; felső előnévvel: 328; alsó 
előnévvel: 327; szent előnévvel: 272, közte'Szt.-

Mártdn 18, Szt.-Míhály 13, Szt.-Péter 11, Szt.-
Miklós 10, Szt.-György 17 és Szt.-András 14, és 
végre uj előnévvel 145 helység, közte 15 Újfalu. 

** (AB angol királynő ellen elkövetett merény
letek.) Egy londoni lap irja: Daczára annak, hogy 
Viktória királynő jobban tiszteli a törvényt, mint 
bármely elődje, és soha felforgatási szándékai nem 
voltak, mégis több ízben forgott már merényletek 
veszedelmében. Az első merénylet 1840. június 
10-én történt; ekkor Oxford Eduárd két lövést 
irányzott a királyi párra s a golyók közel jártak. 
Oxford őrült volt, s tébolydába került. 1842-ben 
John Francis, egy púpos, lőtt a királynéra; halálra 
Ítéltetett, kegyelem utján azonban örökös depor-
táczió lett sorsa. Pár hónappal későbben Beán 
követett el merényletet, pisztolya nem sült el, 
néhány évi dolgozóház lett bére. 1850-ben saját
ságos merényletet követett el Pate Kóbert volt 
huszártiszt. Csak megakarta bélyegezni a király
nőt s egy bottal csapást mért képébe; hét évi de-
portáczió és egyszeri megcsapatás volt büntetése. 
Legutóbb — múlt hó 5-kén — O'Connor követett 
el merényletet a királynő ellen töltetlen piszto
lyával. 

** (óriásikolbászok.) Königsbergben az ottani 
mészárosok s hentesek közt a X V I . és XVII-dik 
században divatba jött hosszú kolbászokat tölteni, 
s azokat újév napján nagy ünnepélyességgel a 
városban körülhordozni szokták. E szokásról egy 
régi német krónika következőképen emlékezikmeg: 
„1558-ben az itteni mészároslegények — mintegy 
48-an — 198 rőf hosszú kolbászt hordoztak körül, 
1583-ban pedig 91-en 596 rőf hosszút, mely mint
egy 4 mázsa 34 fontot nyomott. A mészároslegé
nyek fehérbe valának öltözve, s néhányszor nya- | 

Jeruzsálemi bazár. 

kuk körül csavarva vitték a kolbászt karjaikon. 
1601. újév napján 1005 rőf hosszú kolbászt hor
doztak végig zene közt az utczákon. Elől zászlók 
lobogtak, azok után pedig 103 mészároslegény 
vitte a hosszú kolbászt. A kastélyba menvén, a 
kormányzó herczegnek 130 rőfnyit mértek le, s ad
tak ajándékba, miután már 18 év óta nem készí
tettek. Az egész kolbász 885 fontot nyomott s 412 
tallér, 16 garas és 3 krajczárba került. E nagy 
kolbászhoz a pékek 8 óriási kenyeret, s 6 pereczet 
sütöttek." Königsbergen kívül más városokban is 
divatozott e szokás. így Zittauban 1726-ban a 
mészárosok húshagyó kedden 625 rőf 11 hüvely 
hosszú kolbászt hordoztak végig az utczákon. 
1613-ban, midőn Mátyás a császári ház tagjaival 
Bécsben fontos tanácskozásokat tartott, a mészá
rosok 999 rőf kolbászt készitettek és vittek végig 
a palota előtt. Nürnbergben 1658-ban a mészá
rosok egy álarczos menet alkalmával óriási kol
bászt hordoztak körül; 658 rőf hosszú volt, s 514 
fontot nyomott. 

•* (Emberevők Kelet-Afrika belsejében.) Dr. 
Schweinfurt hires utazó a múlt évben szerencsés 
utazást vitt véghez a Mombuttu és Niam-Niam 
országok belsejében, melyek tudvalevőleg a felső 
Nil táján feküsznek. Ezen utazása alkalmával 6 
uj népre, 8 uj nyelvre bukkant s 18 eddig egészen 
ismeretlen folyón szállt át. Főzsákmánya 31 ko
ponyából állott, melyeket nagyobbára mombuttui 
lakmározások maradékaiból szedett össze. Csupán 
sértetlen s ép példányokat szedett, mert különben 
kocsiszámra gyűjthette volna. Ezen vadak nyers 
szenvedélye égbekiáltó. Nunsa, a mombuttuk ki
rálya, mindennap eszik emberhúst s emberei a 
náluk is vadabb fekete törzsökre formális vadá

szatot tartanak, mintha csak hajtóvadak volnának. 
Az elejtetteket mindjárt a helyszinén készítik el, 
húsukat hosszú póznákon megszárítják, zsírjukat 
kieresztik; az eleven foglyokat pedig birkamódra 
tovább hajtják a vágóhidra. Ha egyes törzsök
kel háborút űznek, ugy azt, bármennyire hihe
tetlennek látszik is a dolog, csupán az ember
hús kedveért teszik, nem pedig ellenségeskedés
ből. Hadi énekük órahossziglan tartó: „Puschio, 
puselűo" kiáltásban áll, mely annyit jelent mint: 
húst! húst! 

asa (Oroszország lótenyésztése.) Ki az 1849-ik 
évben a muszka hadsereg lovasezredeit látta, bi
zonynyal emlékezni fog még a rendes lovasságnak, 
dzsidásoknak, huszároknak stb. gyönyörű erőteljes 
lovaira, s kétségkívül sokan álmélkodva is szem
lélték, hogy minden ezrednek külön-külön ogy-
szinü lovai voltak, t. i. vagy csupa szürke, vagy 
csupa sárga, pej, fekete stb. Úgyszintén emlékez
hetnek a cserkeszek, kozákok s kalmükök szikár, 
gyorslábú, tovenyaku paripáira is, melyek bámu
latos gyorsasággal és kitartással nyargaltak nap
hosszat, a nélkül, hogy valami nagy lankadtság 
lett volna azokon észlelhető. A hadsereg lovas ez
redeinél mutatkozó nagy választékot könnyen le
hetővé teszi az orosz birodalomnak lovakban való 
dúsgazdagsága. A „Vadász- és Versenylap", hon
nan e közleményt veszszük, erre nézve néhány 
igen érdekes adatot közöl. 

A középázsiai lovaknak tulajdonképi hazája 
Tatárország, s ebben különösen az Irtisch és Ural 
között eső 4000 • mértföldnyi terület szolgáltatja 
a legtöbb lovat. Emez erdő nélküli roppant pusz
taságban oly ménesek vannak, melyeknek egyi-
kében-egyikében 5—6000 darab félvad ló is szám

lálható. Ezeket nomád pásztornépek őrizik. E 
sivatagon bizonyos távolban 20—30 ölnyi hosszú 
vizmedenczék ásvák, melyek az esős időszakban 
vizzel telvén meg, a méneseket ezekből itatják 
meg. A lovakat pányvákkal fogják ki a ménesből, 
épugy mint a mi csikósaink a Hortobágyon. 

Az európai Oroszországgal határos területe
ken, Ural déli részén, a kiválóan fürge kis hegyi 
lovakat tenyésztik, melyek ugy a sikon mint he
gyes vidéken egyaránt használhatók. Az orenburgi 
kormányzó kerületen alul kezdődnek a kirgiz és 
kalmük sivatagok, melyek szintén nagyszerű ló-
állományokat képesek fölmutatni. Egész Dél-
Oroszország, a doni kozákok hazája ésKis.-Orosz-
országnak fő kereset-ága a lótenyésztés. A doni 
kozák-ló átmenetet képez a tatárországi puszták 
lovai és az orosz közönséges lovak között, mig 
ellenben a kisoroszországi, mely részben az ukra-
ini ménesek által már nemesebb vért nyert, inkább 
hasonlit magyar fajhoz. Nagy-Oroszország, Len
gyelország, a keleti tengermelléki tartományok 
előhaladt kulturviszonyaiknál fogva inkább vonó
erőt szükségelvén, főleg a valódi orosz lófajt 
tenyésztik, mely igavonásra kiválóan alkalmas. — 
Az orosz nehézlovasság és tüzérség lószükséglete 
ez emiitett helyekről, továbbá Ukrainából és Len

gyelországból kerül ki , mig az azowi tenger
mellék, a Don vidéke és az orosz birodalomhoz 
tartozó tatár terület a könnyülovasságnak szol
gáltatja paripáit. Európai Oroszországban igen 
nagy gondot s buzgalmat fordítnak "az állami 
ménesekre. 

** (Föltámadt halott.) Dél-Oroszország pul-
tavai kormányzóságában nemrég egy jómódú pa
raszt halt meg észrevehető ok nélkül. A sírkert 
nagy távolsága miatt az agg lelkész csak negyed
napra temethette el. A szokásos szertartások után 
föltétetett a koporsó födele, és faszögekkel beszö-
geztetett. Már készültek a koporsót a sirba eresz
teni, mikor födele egyszerre levált és a gödörbe 
esett, a halott pedig nyögve és nagyra meresz
tett szemmel fölemelkedett. A pappal együtt 
az egész gyászkiséret a legnagyobb ijedésben a 
faluba rohant vissza. Beletelt egy jó óra, mig a 
tetszhalálból felébredtnek sikerült négykézláb 
mászva lakását .elérni. Ez még inkább növelte a 
rémületet; az egész falu menekült. Végre a leg
bátrabbak megemberelték magukat és fejszékkel 
fölfegyverkezve, a pópát keresztjével középre 
fogva, bemerészkedtek a házba. A feltámadt vég
kép kimerülten a szoba padlóján feküdt. „Vess 
keresztet magadra!" kiálták neki már messziről, 
és mikor a beteg keresztet vetve rebegé: „enni 
akarok, ennem adjatok", végre neki bátorkodtak, 
ágyba fektették a szerencsétlent és ápolták. De 
bármily erősnek látszott is a paraszt természete, 
az ijedtség, a hideg és a hóban tett utazás meg
törte; másnap forró lázba esett és 11-ed napra 
valósággal meghalt. 
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Irodalom és művészet. 
** (Az akadémia történelmi bizottsága) törté

nelmünkre nézve becses gyűjteményt adott ki 
„Angol diplomatiai iratok II. Rákéczi Ferencz 
korára" czim alatt. Angol levéltárakból közli 
Simonyi Ernő. Egészen uj forrásokat, uj adatokat 
tartalmaznak ezek az 1703—1711-iki szabadság-
harezra vonatkozólag. Az eredeti okmányok a 
brit országos levéltárban vannak és Simonyi on
nan másolta le. A Rákóczi-harezok idejében az an
gol és hollandi kormányok felajánlották Bécsben, 
hogy a Magyaroszággal kötendő békében közbe 
járnak. Az angol kormány egyik legjelesebb dip
lomatáját, a bécsi udvarnál volt követét: Stepney 
Györgyöt bizta meg ezen médiáczió vezetésével. 
A hollandi kormányt szintén a bécsi udvarnál 
volt követe, Van Hamel képviselte; később pedig 
az angolok Sunderlandot, a hollandok pedig Rech-
teren grófot bizták meg. Mindnyájan megfordul
tak Magyarországon. Működésük ideje alatt sza
kadatlan levelezésben voltak kormányaikkal, kik
től viszont sok utasitást kaptak. A kötet (mely 
639 lapra terjed) magában foglalja e levelezéseket 
1703-tól a szatmári békekötésig; a mediátorok 
naplóját a békekötés alatt, s egymással, valamint 
a magyar forradalmi főnökökkel folytatott levele
zést. Mindezek az eredeti angol nyelven vannak 
közölve, de a levelek előtt röviden ott van magya
rul is a tartalom. A szóban levő kötet különben 
csak az első, mely 1705-ig közli a leveleket. Simo
nyi nagy szolgálatot tett ezek napfényre hozásá
val a történelemnek. A könyv ára 4 írt. — Szin
tén az akadémia kiadványai közt jelent megdr. Poor 
Imre emlékbeszéde Sauer Ignácz fölött; ára25kr. 

** („Elmélkedések Magyarország pénzügyi vi
szonyai, különösen pedig állambevételei s adórendszere 
fölött.") E czim alatt névtelenül jelent meg az 
Athenaoumnál egy 134 lapra terjedő röpirat, mely 
az adórendszerünk javítására czélzó indítványokat 
taglalja, s adórendszerünk hiányait meglehetős 
világosan s észrevehető szakavatottsággal tünteti 
fól, fejezetenként tárgyalva az egyes adónemeket. 

** (Debreczenben) ifj. Csáthy Károly kiadásá
ban megjelent: „A királyi törvényszékek, járásbi-
róságok és rendezett telekkönyvek területeinek 
kimutatása, teljes tiszti czimtárral s betürendbeli 
tárgymutatóval, hivatalos adatok utján összeál
lítva." Bolti ára 1 frt, kötve 1 frt 60 kr. 

** (Psenyeczky Nagy Sándor) debreczeni tanár 
tankönyveiből megjelent: „A franczia nyelv levél
szerinti Önoktatása" L-ső részének 8 és 9-ik, „Az 
angol nyelv levélszerinti önoktatása" Il-ik részé
nek 21 és 22-ik levele. Egy-egy levél (füzet) 
ára 30 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) harmadik osz

tálya márcz. 11-én Stoczek József elnöklete alatt 
tartott ülést, melyen három rövid értekezést ol
vastak fel. Koch Antal budai gymnáziumi tanár 
az akadémia megbizásából átkutatván a Sz.-Endre 
és Visegrád közti trachyt-hegységek földtani 
viszonyait, e kutatásokról rövid jelentést tett. E 
jelentés Visegrád, Bogdány, Tóthfalu, Pócs-Me-
gyer, Szent-Endre és Szent-László helységek 
környékére vonatkozik, hol értekező ló kirándulás 
után gyűjtött mintegy 200 darab kőzetpéldányt, 
100 darab ásványt és ezer darab kövületet, melye
ket rendszeres földolgozás után az akadémia ren
delkezésére fog bocsátani. — Ezután Hirschler 
Ignácz lev. tag a szem porezhártyájában levő 
festanyagos rakodmányokról szólt, s különösi n 
azon festanyagról, mely a hártya gyurmányából, a 
szaru saját állományában keletkezik', s puszta 
szemmel is, górcső nélkül látható. — König Gyula 
mint vendég. „A mértan hypothesiseiről s azok 
elemző tárgyalásáról" értekezett. S végre az elnök 
Pólya Józsefnek a minapi ülésben tett azon nyi
latkozatára, hogy a föld fejlődésében kellett lenni 
oly időnek, midőn az egyenlítő ott volt, a hol most 
a föld sarkai esnek, — megjegyzéseket tett. 

** (Az akadémia) megalakította azon állandó 
bizottságot, mely a tudományos irodalom terjesz
tése és szakmunkák kiadása ügyét lesz hivatva 
elintézni. Az uj bizottság Csengery Antal elnök
lete alatt az akadémia minden osztályának két-két 
kiküldött tagjából, s a három osztálytitkárból áll. 

T Á R H Á Z. 
Az első osztály Toldy Ferencz és Hunfalvy Pál, 
a második Kautz Gyula és Pauler Gyula, a har
madik Nendtwich Károly és Szily Kálmán tago
kat választotta a bizottságba, melyhez még Gyulai 
Pál, Franki Vilmos és Szabó József osztálytitká
rok is tartoznak. A bizottság fölszólitá az egyes 
osztályokat, hogy a szakukba vágó s átdolgozásra 
vagy lefordításra alkalmas munkákról véleményt 
adjanak, forditókról, bírálókról stb. gondoskod 
janak. 

= (A magyar történelmi társulat,) márcz. 7-én 
Horváth Mihály elnöklete alatt tartott választ
mányi gyűlésén, jegyzőkönyvileg fejezte ki sajná
latát Eötvös Lajosnak, a társulat buzgó tagjának 
és szorgalmas munkatársának halála fölött. Érte
kezés e gyűlésen három volt. Az első Nagy Imréé 
„A Görgey-család levéltáráról." E levéltár nagy 
fontosságát bizonyítja az a körülmény, hogy az 
Árpádok korából összesen 120 darab okmányt 
ismerünk és ez archívum maga 33-at tartalmaz. 
Utána Deák Farkas olvasta fol Léhoczky Tivadar 
értekezését Beregmeg'ye keletkezéséről. A roppant 
erdőségekkel benőtt megye hajdani neve Borsóvá 
volt, lakói királyi vadászok voltak és területe Sáros 
és Ungvár felé terjedt. Végül Ivánffy értekezett a 
magyar állam czimeréről. Az erre vonatkozó tör
vényjavaslatot veszi birálat alá. A paízstartó an
gyalokat feleslegesnek tartja; azután vitatja, 
hogy a czimer balfelében levő négy pálya a ma
gyar czímer lényeges kiegészítő részét képezi és 
azok korántsem az Anjou-családtól erednek; or
szágos jellegűek és az apostoli keresztnek eléje 
teendők. 

** (Anemzeti múzeumnál)rendszeresített nép
rajzi osztály őrévé a közoktatási miniszter Xántus 
János m. akadémiai tagot nevezte ki. 

** (A múzeum megnyitása.) A nemzeti múzeum 
gyűjteményi termei szombaton f. bó 16-án nyit
tatnak meg ismét a nyilvános szemléletre, még 
pedig a következő rendben: minden hétfőn és csü
törtökön a természet- és néprajztár, minden ked
den és szombaton a képtár; vasárnapokon felváltva 
az egyik vagy a másik. Mihelyt az épen rendezés 
alatt levő fegyvertár elkészül, a régiségtár is meg 
fog nyittatni. 

** (A „Tironia" czimü gyorsiró-egylet) múlt 
héten tartá meg az országgyűlési gyorsirodában 
alakuló közgyűlését. Elnökül Fenyvessy Adolfot, 
alelnökül Gyurmán Andort és Tarkovits Józsefet, 
jegyzőkül Cserey Józsefet és Kállay Bertalant, 
pénztárnokul Egyessy Gézát, könyvtárnokul Stri-
cho Gyulát, aszaklap szerkesztőjéül Vándory Gusz
távot, a szerkesztő bizottság tagjaiul: dr. Günther 
Antalt és Bossány i Jánost, ellenőrül Pollák Sán
dort, a munkavállalási bizottság tagjaiul: Kónyi 
Manót (elnök), Antalik Károlyt és dr. Osváth Al
bertet választák. — A hozott határozatok közül 
megomlitendőnek tartjuk, hogy a közgyűlés kér
vényt terjeszt fel a vallás és közoktatási minisz
terhez, melyben kéri, hogy a gyorsirás tantárgyát 
a középtanodákban vegye pártolása alá, s a gyors
irás tanárainak fizetése s a tantárgynak bizonyos 
határok közt kötelezőnek kimondása által moz
dítsa elő a gyorsirás ügyét. 

Egyház és iskola. 
** (Kereskedelmi tanfolyam nők számára.) 

Pásztory Lászlóné első magyar kereskedelmi tan
folyamot nyitott meg Pesten nők számára. A tár
gyakat — melyek a német és franczia nyelven 
kivül — az egész kereskedelmi szakot magukban 
foglalják, ismert szakférfiak adják elő. A tanfo
lyam márcz. 12-től okt. végéig tart; hetenként 
24 tanóra lesz. Ezenkívül egy havi előkészítő 
tanfolyam nyittatik a magyar-német nyelvre, 
számtan és szépírásra. A havi dijak következők: a 
kereskedelmi tanfolyamra 8 frt, csupán a kereske
delmi tárgyakra 6 frt, az előkészítő folyamra 5 
frt. Beiratások a tanfolyam helyiségében Pásztory 
Lászlónénál kalap-utcza sarkán Ambrózy-ház 1. 
sz. első em. eszközöltetnek. 

** (A józsefvárosi stáceió-utczai tanodában) 
az ismétlő iskola f. hó 12-én tartotta meg vizsgáját, 
mely alkalommal Kern Gusztáv lovag több nö
vendéket jutalmazott meg, melyért a tanügy és a 
tanító testületet barátjának hálaköszönet fejez
tetik ki. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Szerencsétlenség.) A józsefvárosi kétnyul-

utczán épülő nagy háromemeletes ház előtti tér 
kedden délután szomorú baleset színhelye volt. 
Egy erős kőműves, ki egy még erősebb követ 
akart a kőemelő gépről leemelni, a kő által magá
val rántatott. A szerencsétlen a kővel együtt zu
hant a harmadik emeletről a földre s bár rögtön 
nem is halt meg, annyira megsérült, hogy fél
halva szállitották a kórházba. A lezuhant kő két 
nő-munkás mellett oly nagy szelet csapott, hogy 
a megrémült gyönge nembeliek alig tudtak alélt-
ságukból eszméletre térni. 

** (Szerencsétlen vadászat.) Gr. Keglevich Gá
bor pétervásári lakos az ottani határba vadászni 
ment és öt rókát vert fel, lovászával együtt azokat 
szerencsésen el is ejtvén. Az elesett vadból három 
a lovásznak s neki kettő jutott, melyeket lova 
nyergéhez kötött. Útközben a lovász egyszerre 
azon veszi észre magát, hogy ura paripája szenve
délyesen ugrándozni kezd, s neki iramodik, ugy 
hogy csakhamar eltűnik szemei elől. Utána vág
tat, de csak otthonn találta meg gazdáját, kinek 
féllába ekkor már hiányzott. Az egyik, csak köny-
nyü sebet kapott róka a lovaglás alatt csakhamar 
magához tért, s a lovat marczangolni kezdé. A ló 
kínnal telt rémületében rohanni kezdett árkon
bokron keresztül, a szerencsétlen gróf lába meg
akadt valahol s oda szakadt. Több lap közli e ször
nyű baleset leírását, noha alig lehet elhinni, 
hogy épen igy történt. 

}\i njság ? 
** (A képviselőház) hosszú viták után 

végre napirendre tért, s a márcz. 13-ki ülés
ben elfogadta az indítvány, mely szerint a 
gyűlések márcz. 14-től d. e. 10—2-ig, dél
után pedig, ha osztályülések nem lesznek, 
5_8-ig tartatnak. A választási törvény részletes 
tárgyalása a bűnvádi eljárásra vonatkozó javaslat 
tárgyalása után következik. A miniszterelnök 
Jókai határozati javaslatára, mely a főváros mi
előbbi rendezését sürgeti, kijelenté, hogy az erről 
szóló javaslat en bloc elfogadását fogja indítvá
nyozni, mire az ellenzék részéről heves ellennyi
latkozatok történtek. — A kedélyek pedig az 
utóbbi napokban mindkét oldalom valamivel nyu
godtabbak lettek, de azért czéljairól még egyik 
párt sem mondott le, t. i. a jobboldal arról, hogy 
a választási törvényeket, az inkompatibilitást és 
az országgyűlés öt éves tartamára vonatkozó tör
vényjavaslatot keresztülvigye, a baloldal pedig 
arról, hogy a kinálkozó helyzetet fölhasználja s a 
jobboldalt e törvényjavaslatok kivitelében meg
akadályozza. 

** (Főispáni kinevezések.) Bárczay János 
Tornamegye, Andrássy Manó gr. Zemplénmegye 
és Fáy Gusztáv Gömör és Kis-Hont t. e. megye 
főispánjává neveztettek ki. 

** (Rozsnyó hölgyei) Tompa síremlékére ápr. 
21-én a városház termében nagy bazárt rendeznek. 
Sziklay Szeréna úrhölgy fölkéri .a közönséget, 
hogy a bazárban áruba bocsátandó tárgyakat ápr. 
14-ig hozzá Rozsnyóra küldeni szíveskedjenek. 

** (Magyaroszági néprajzi kiállitás) van terv
ben. Mint a „Főv. L ." rrjn, a közoktatási minisz
ter fölkéretett a múzeum részéről, hogy a bécsi 
világtárlatra állíttasson össze ily néprajzi kiállí
tást, mely után az, a tárlat végével a múzeum 
birtokába menne át. E terv igen méltó a kivitelre. 
Először is meg kell ragadni a közeleső alkalmat, 
midőn népünk eredetiségét ily módon is bemutat
hatjuk a külföldnek. Továbbá maga a nemzeti 
múzeum is már rég érzi szükségét ily magyaror
szági etnographiai osztálynak, mert azonkívül, 
hogy ez a hazai isme egy lényeges részét képezné, 
a külföldi vendégek is muzeumunkban nem japáni 
és khinai tárgyakat keresnek, minőket láthatnak 
máshol is, hanem hazai népéletünk jellemző kel
lékeit. S ezek Összegyűjtésével annyival inkább si
etni kell, mert a gyors közlekedési eszközök ter-
jedtével az olcsó gyáripar nálunk is ép ugy ki 
fogja szorítani a házi ipart, az etnographiai saját
ságok forrását, mint a hogy kiszoritá más orszá
gokban. 

** (A Margit-szigeten) sok meglepetés várja 
a közönséget. A szigeten ugyanis számos uj épít-
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kezest vett tervbe Ybl, melyekre József főherczeg 
egy millióra rugó költséget szánt. Mindenekelőtt 
uj csőhálózattal boríttatott el a sziget, mely a je
lentkező por utolsó atomait is el fogja nyomni. A 
fölső szigetcsúcson emelkedő hotel garni mellék-
ópületekkel szélesedett, melyek 147 szobát foglal
nak magukban. A fürdővendóglőn is javítások 
történtek. A fürdő mellett a pesti part irányában 
pompás gyógy-ház készül társalgó és olvasó ter
mekkel; ennek megfelelőleg a túlsó parton nagy
szerű tükör-fürdők váró csarnokkal és mellékhe
lyiségekkel vannak tervben. A gyógyházon tul 
megint egy hotel garni terveztetik 150 szobával, 
átellenében pedig egy vendégfogadó, melynek tő
szomszédságában a lóvonatu vasút várócsarnoka 
készül. Gondoskodva lesz az artézi kut mellett 
pompás ivó- és zenecsarnokról is. 

** (József föherczeg) egy általa gyönyörűen 
esztergályozott, s alcsuti czeltisz-fából készített 
áldozati kehelylyel lepte meg egykori tanárát: dr. 
Roiner Flórist. 

** (A múzeum régiségiára) egy érdekes római 
•darabbal szaporodott ismét. Ez egy fogadalmi 
oltár, melyet — fölírat szerint Patasio ajánlott 
valaha Gea istenasszonynak: a földnek. E régi 
emlék vagy tizenhét századon át feküdt a Duna 
ágyában Ó-Buda mellett. Évek előtt egy kotró
géppel találtak rá, de ismét visszaereszték, míg
nem közelebb egy malom-horgonya kapta meg. 
Három molnárlegény ekkor neki-fogott, hogy ki
emelje, a mi sikerült is nagy fáradsággal. Kiemel
vén, Kren vendéglős udvarába helyezték, ki azt a 
múzeumnak ajándékozta. 

** {A Vaskapu-szoros) szabályozása ügyében 
irják, hogy a munkálatokat az osztrák dunagőz
hajózási társaság fogja elvállalni 9 millió frt díj 
fejében. A költségek az érdekelt ezomszédos álla
mok közt lesznek megosztandók; e bonyolult kér
dés még függőben van s aligha egyhamar elintéz
tetik. 

** (Gül Baba sírjának restaurálása.) A török 
kormány meghagyásából egy magasabb rangú 
dervis érkezett Budára, kinek feladata a rózsahe
gyen fekvő mecset kijavítása és csinosítása tár
gyában szakértővel értekezni, és ezután a költség
vetéstkormányához beterjeszteni. Egy rajz szerint, 
melyet a dervis magával hozott, különös tekintet 
lesz a kupolára és s minaretekre, melyek meg fog
nak aranyoztatni. 

** (Langrand - Dumonceau,) ki g'acuáftelé-
sei által hazánkban is hírhedtté lett, a rá bizonyult 
hamis csőd miatt a brabanti esküdtszék által 10 
évi fogságra Ítéltetett. 

** {Öngyilkossági kísérlet.) Gulyás Mária 
gyöngyösi születésű nő, magát s másfél éves leány
káját nyomor és életuntság miatt kőszéngőzzel 
akarta kivégezni, de az ablakon kitörő füstöt 
egy rendőrbiztos észrevevén, a már önkívületben 
levőket a fris levegőre hozták, s a Rókus-korházba 
szállították. 

** {Az Apraxin-Figdor-féle bünper) márczius 
11-én tárgyalta a legfelsőbb törvényszék. A dolog 
lényege a következő: Apraxin Demeter gróf, ki 
gr. Eszterházy Ilona első házasságából származik, 
Bécsben született és Sz.-Pétervárott nevelkedett. 
Nyolcz-tiz évig igen boldogan élt, nejével Bat
thyány grófnővel; egyszerre azonban pazarló 
életre adta magát és végre nemcsak anyja, hanem 
neje és nyolcz serdületlen gyermeke vagyouát is 
koczkáztatta. Bizonyos Figdor Ármin, gazdag 
pozsonyi uzsoráskodóval állott pénzügyi viszo
nyokban, és miután anyjának jogügyekben kép
viselője volt, ennek rovására tetemes összegeket 
vett föl. Többi közt 1867. febr. hóban 14,000 frtot 
vett kölcsön Figdortól, de ezen összeget saját 
czéljaira használta föl. Ugy szintén kiállított egy 
50,000 frtos kötelezvényt Figdor részére, mely 
azonban sohasem lett értékesítve. Végre egy 
5300 frtos váltót hamisított nejének neve aláírá
sával. A panaszt anyja maga adta fia ellen be 
azon okból, hogy önmagát és fia családját végké-
peni vagyoni romlástól megóvja. A pozsonyi tör

vényszék gróf Apraxin Demetert hamis okirat 
által okozott sikkasztásban, csalásban és váltóha
misításban bűnösnek találta és ezért befogatásától 
számítva négy évi börtönre itélte, hasonlókép 
Figdor Anhint, a ki részint mint bünszerző, ré
szint mint bűnrészes szerepelt. A királyi tábla, s 
most a legfelsőbb törvényszék is, a vizsgálati fog
ság betudásával, 3 évi börtönre szabták ki bün
tetésüket. 

— (Eötvös Lajos temetése) f. hó 9-kén ment 
végba szülőföldén Mező-Szentgyörgyön. Halom 
Ádám helybeli ref. lelkész tartott fölötte halotti 
beszédet, az egyházmegyei tanitói ének-kar pedig 
gyászdalokat zengett, özvegy édes anyja, test
vérei s nagyszámú gyászoló sokaság kisérte örök 
nyugalomra a korán hunyt derék ifjú hamvait. 

— (Halálozások.) Bodnár Lajos gyula-fehér
vári székesegyházi kanonok, e hó 5-én hunyt el 
75 éves korában, áldozárságának 48-ik évében. — 
Basch Lőrincz, Nagybecskerek egyik derék pol
gára, s az ottani Deák-klubb elnöke, e hó 1-én 
hunyt el. — Török Károly fiatal szinész alig 27 
éves korában halt el Hátszegen. — Vattemaux-
Meczner Charitás asszony, M.-Sziget egyik köz-
tiszteletü hölgye, 72 éves korában hunyt el. — 
Veres László a debreczení iskola jeles tanára, s a 
tanirodalom egyik művelője, meghalt. — Hanzélyi 
Mihály, kegyesrendi áldozár és nyitrai főgymná-
ziumi rendes tanár, tevékeny életének 66-dik, ál
dozárságának 38-dik és tanárkodásának 39-dik 
évében márcz. 12-én elhunyt. — Kolozsvárról 
Mikó Lőrincz, unitárius főiskolai rendes tanár, az 
unitárius vallás-közönség .pénztárnoka s városi 
képviselő, életének 66 évében történt elhunytáról 
veszünk tudósítást; a köztiszteletben állott férfi 
temetése márcz. 12-kén nagy részvét mellett ment 
végbe. — A külföldről Mazzini József,a. szabadság 
és a köztársasági eszme egyik legbuzgóbb apos
tola, az olasz egység fáradhatlan bajnoka halálát 
jelentik. Márcz. 10-én halt meg 67 éves korában. 
Viszontagságos életpályáját lapunk részletesen is
mertette az 1868. évfolyam 48-ik számában. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1872-ik ápr.—júniusi folyamára. 

£MF"" Márczius hő végével az évnegyedes előfizetések 
ideje lejárván, — április l-tfll az előfizetés mielőbbi meg
újítására hívjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap kül
désében fennakadás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva 

A Vasárnapi Ujsag és Poli t ikai Újdonságok 
együtt: 

Évnegyedre (ápr. —janius) í ft. 5 0 kr. 
Félévre (ápr.—szeptember) 5 p — „ 
Háromnegyed évre (ápr.— deczember) . . 1 » 5 0 » 

Csupán a Yasárnapi Újság: 
Évnegyedre (ápr.—jnnius) 1 ft. 5 0 kr. 
Félévre (ápr.—szeptember) 3 » — » 
Háromnegyed évre (ápr.—deczember) . . . 4 » 5 0 » 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Évnegyedre (ápr. —június) 1 ft. 2 5 kr. 
Félévre (ápr.—szeptember) t » 5 0 » 
Háromnegyed évre (ápr.—deczember) . . 3 >• <5 » 

Í V * A Vasárnapi Újság es Politikai Újdonságok 
1 8 7 2 . január marczinsi évnegyed! folyamából még 
néhány teljesszámo pé ldányúval szolgálhatunk. 

9 V Az előfizetési pénzek beküldése legczélszerüb-
ben postai utalványnyal eszközölhető. 

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiadó-hivatala (Fest, egyetem-utcza 4. sz.a.) 

Nemzeti színház. 
Pintek, márcz. 8. „Színre »zint." Eredeti vígjáték 5 

felv. Irta Rákosi Jenő. 
Szombat, márcz. 9. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. 
Vasárnap, márcz. 10. „A nb'k az alkotmányban." Víg

játék 3 felv. Irta Tóth Kálmán. 
Bétfö, márcz. 11. „Macbeth." Tragédia 5 felv. Irta Sha

kespeare; ford. Szász Károly. — (Jókainé assz. felléptéül.) 
Kedd, márcz. 12. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. 
Szerda, márcz. 13. „Egy millió." Vigj. 4 felv. írták La-

biche és Delacour; ford. Szerdahelyi. 
Csütörtök, márcz. 14. „A windtori vig nők." Vig opera 

3 felv. Zenéjét szerzetté Nicolai. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— N.-Várad. M. B. Sem a novella, sem a költemények 

nem közölhetők. Ez utóbbiak közül csak a „Visegrád rom
jain" czimü közelíti meg a középszerűséget; a többi azon 
is alul marad. Szapáry Péter balladája pedig mindnyája 
közt a leggyöngébb, hosszadalmas, lapos, merő próza. Ehhez 
képest kivánatát teljesítettük. 

— Str. Ad. „Mit csináljak?" — A gondolat nem épen 
rósz; de kivitele nagyon gyönge. 

— M -Varad. Sz. L. A jó öreg pap bizonyosan igen 
derék ember; de a hozzá irt vers épen nem derék. 

— Kolozsvár. A—a. A megbízatásban szívesen eljá
runk. Ha sikerül eredményt eszközölnünk : azonnal érte
sítjük. 

— Paks. Magunk is igen illetlennek s megróvandónak 
tartjuk az amolyan „a Krisztusát!" féle hirlapi-stylt; de a 
czáfolat sem elég ügyes arra, hogy közölhetnők. Különben 
az ilyen kortesfogások mostanában napirenden lesznek; ki 
győzné mindnyáját visszatorolni? 

SAKKJÁTÉK. 
642-ik sz. f. — Kovács A l b e r t t ő l 

(Nagy-Szalontán.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 636-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 
VII. Söt . 

1. B a 8 - d 3 Fc2—d3: 
2. V c l - c4 Fd3—c4: 
3. Fel - c 3 t Ke5—dó 
4. Fh7—e4 matt 

Helyesen fejtették men : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Homon-
nán: Farkas Bertalan. — N.-Szalontán: Kovács Albert.— 
Pesten: Szerényi Béla.— A pesti sakk-kör. 

Röv id értesítések. Miskolcz. P. D. Kivánatát csak 
júliusban teljesíthetjük, miután e tekintetben mindig a fél
év elején kell intézkedést tennünk. 

Pest. Sz. B. Jelen körülményeink között nem tehetünk 
eleget kivánatának. 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-és 

hetinap 
Katholikas és protestáns 

naptár 

13 Vasár 
18 Hétfő 
19 Kedd 
201 Szerda 
21 Caöt. 
22 Viat. 
Mi Szóm. 

Márczius 
F 5 Fekete vas. 
Sándor, Ede 
József 
Joakim patriar. 
Benedek apát 
Fájdalmas szűz 
V'ictoria. Ottó 

F 5 Jndica 
Sándor, Ede 
József 
Hubert 
Bene 
Lea 
Victoria 

Görög-orosz 
naptar 

Márcz. (ó) 
5 A 1 Böjtben 
6 42 vértanú 
7 Cherson. 
8 Theophil 
9 4 0 vértana 

10 Kodrat 
11 Sophron 

Izraeliták 
naptára 

VeadR. 
7 
8 
9 

IjlO 
U Eszterről 

|12 nev. böjt. 
• 13 S. Zahor 

N a p 
hossz* kél nyűg. 

t. p. ó. 
367 12!6 
358 11:6 
359 11!6 

0 10 6 
1 10 6 
2 9'6 
3 9 6 

H o l d 
hosaxa 

L 
90 

102 

Hold v.Hozásai. 9 Első negyed 17-én 3 óra 41 perczkor reggel 

6 10 114 
6 12,126 
6 14*138 
6 15 151 
6 16 163 

kél 

6. p. 
10 22 
11 9 
este 
0 59 
2 5 
3 Hl 
4 32 

nyng. 

ó. p, 
2 0 
2 54 
3 42 
4 22 
4 55 
5 22 
5 46 

T A R T A L O M . 
Eötvös Lajos és Varró Sándor (arczképek). — Szent 

sir. — Hamupipőke (folyt.). — IKépek Jeruzsálemből (há
rom képpel). - - A londoni hála-ünnep (képpel). — Az ember 
bőr. — Fekete pontok. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom 
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és is
kola. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujsag? — Nem
zeti szinhái. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. 
— Heti-naptár. 

Felelős szerkeaztő: N a g y Mikié*. (L. magrar-ntca* 21. sz.) 
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HIRDETÉSEK. 

Legújabb kombindeziém 
r é s z v é n y i v e k b e n , melylyel most a t. ez. közönség elé lépek, 2 csoportból, négy-négy legjobbnak ismert sorsjegygyei áll, 
melyeknek évenkint 32 húzásuk van és a befizetés t a r t ama alatt 48 ft. kamatot hoznak. Ez oly összeállítás, mely minden eddi
gieket felülmúl és még semminemű intézet-, bank- vagy vál tóháztól nemnyuj ta to t t ; miu tán még a nagyszerű nyeremény-chance-ok 
és óriási kamatélvezet mel le t t kötelezem magam a B. csoportban foglalt 1860-iki sorsjegyet, ha t sorozata kihuzatik, 450 fttal 
visszaváltani. í g y tehá t minden résztvevőnek minden esetben 100 ft. készpénze és külön 3 eredeti sorsjegye marad tiszta hasznúi . 

A i 1 magyar dijsorsjegy, évenkint 4 húzás, főnyeremény 250,000 ft. o. é. 

PQnnnrt I teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy, évenkint 6 húzás 000,000 frc. 
i VOUUUI l 1 braunschweigi 20 talléros sorsjegy, évenkint, 4 húzás 80,000 tallér. 

1 1 szász-meiningeni sorsjegy, évenkint 3 húzás, 25,000 ft. ezüstben. 
E csoport évenkint 6 ft. kamatot hoz és 17 húzása van, fizetendő' 16 részletben 20 ftjával 

33 „ 10 „ 
• 11860-ki államsorsjegy, évenkint 2 húzás, főnyerera. 200,000 ft. 60,000 ft. 

P ^ í i n n r T * teUese11 befizetett 400 frcos török sorsjegy, évenkint 0 húzás. 
v O l r U U l l 1 braunschwegi 20 talléros sorsjegy, évenkint 4 húzás. 

1 szász-meiningeni sorsjegy, évenkint 3 húzás. 
Ezen csoportnak évenkint 10 ft. kamatja van és 15 húzása 17 részletben 20 ftjával 

35 „ 10 „ 
Mindkét csoportnak évenkint 32 húzása és a befizetés a la t t 48 ft. kamatja van. 
Még meg kell jegyeznem, hogy mind a két csoportnál a résztvevő az első részlet lefizetése u t án egyedül játszik az egész 

nyereményre s nem kell ez u tóbbi t mással megosztani. 
Huzási sorozatok ingyen küldetnek és minden nagyobb nyerő távi ra t i lag értesít tet ik. 
Vidéki megrendelések u tánvé t te l eszközöltetnek. 

B. 

1261 (3—10) 

Fischer M. L 
váltóháza a „Fortunához,^ hatvani-uteza 16. szám Pesten. 

foiztositó-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. 
I I . Szállítmányi á ruk , utoni elkárosodás ellen. 

I I I . Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 

ív. az ember életére, 
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 

Életbiztosítási példák: 
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 

1000 ft. tökét biztosítani 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 » 39 » 10 » » 60 » 75 » 60 » 
» 86 » 27 » 20 » » 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 biztosítani 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 » 36 » 70 » 26 » 50 » 
» 3 » » 48 » 50 » 40 » 10 • 28 » 80 » 

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

túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztosítani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt. 
Ezenkívül elfogadja a 

túlélési csoportok (issotiatio) 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 

szolgainak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

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

| V > utánnyomás nem dijaitatik. < p « 1189 (9-26) 

Kir. szabadalm. 

AZIENDA ASSICURATRICE 
T r i e s z t b e n . 

az osztrák-magyar bir. legidósb biztosítási intézete, 
fenáll az 1822-dik év óta, 

jótállási tőke nyolczmillió ft., 
teljesít mindennemű biztosításokat 

a) tűzkár ellen: épületekre, ingóságokra, gyárakra, mindennemű 
készletekre, gabna- és takarmány-kazalokra; 

b) j égká r ellen: a biztosított összeg teljes megtérítése mellett a 
kár becslése után; 

c) az ember életere: minden gondolható módozatok és előnyös 
csoportosítások szerint, a. m.: halálozási biztositások, moly szerint 
a biztositott tőke, a biztosítottnak bármikor bokövetkező halála után 
kifizettetik. Kölcsönös biztositások — közönségesen férj és nő között 
— miután a biztositott tőke, az egyik vagy másik résznek bármikor 
bekövetkező halálakor a túlélőnek azonnal kifizettetik; gyermek-kihá-
zasitások, valamint gyermekek és az aggkor j a v á r a történő bizto
sitások és életjáradékok; 

d) kölcsönös túlélési egyesületekre"; 
e) balesetek ellen, melyek az ember testét és életét érhetik. 
Az Azienda jutalék-dijai 50 éves üzleti tapasztalaton alapulnak, 

és az esetleges veszélyeknek megfelolőleg a legolcsóbban állapitattak 
meg, oly módon, hogy oly tárgyak, melyek semmi vagy csak igen cse
kély mérvben vannak tűzveszélyeknek kitéve, külön rovat alá esnek és 
vétetnek tekintetbe; ezenkívül nagyobb mezei gazdák és birtokosok 
különös kedvezményben részesülnek. 

Az életbiztosítási dijak eleitől fogva, a biztosító-felek kora szerint 
5—6 száztólival olcsóbbak voltak, mint bármely más társulatnál. 

Előforduló károk haladéktalanul liquidáltatnak és azonnal kifi
zettetnek. 

Másnemű tudósításokat az „Azienda" minden nagyobb helységben 
létező ügynökségei adnak. Oly helyeken, hol az Azienda ügynökségek
kel még nem bírna, szinte szerveztetni fognak azok is, ezek elnyerésére 
czélzó ajánlatok az Azienda magyarországi képviselőségéhez Pestre 
irányzandók. ^ ^ ^ ^ „ ^ f o 

magyarországi képviselősége 
^ (5.5) LICHTENBERGER. THALY. 
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A több tekintélyes orvos által ajánlott, 
f fényes eredményekkel alkalmazásba vett 

sérvkenóes 

altesti sérvek ellen 
S t u r z e n e g g e r <>ot<lieb-től 

Herisauban (Svájcz), 
nemcsak magánál a készítőnél rendelhető 
meg, hanem az alábbirt raktárból is. Az, 
egyátalában semmi káros anyagokat nem 
foglal magában s meggyógyít még elévült 
sérveket is, — s legtöbb esetben tökéletesen. 

Egy tégely ára 3 ft. 1 0 kr. a. é. 

• n ^ " R a k t á r Pesten: Formait}I F. 
gyógyszerésznél. 1278 (1—6) 

A legjutányosb, vi lághirü és czélszerü szerkezetű 

VIDlTS-féle ekék 
különfélekép alkalmazható j á r g á n y n y a l , szecskavágó-gépek, r épavágók , knkoricza* 

morzsolok, vágó- és földtnró-ekék s vető-gépek folyvást jutányosán kaphatók 

a Yidats-féle gépgyárban Pesten, 
két nyul-utcza 8-dik szám. 

1259 ( 2 - 8 ) 

Szepes-kárpáti 

növény-kivonat 
dr. F á y k i s s K.-tól Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység 

Flórájából a leggondosabban 
gyűjtött és kitűnőn alkalmas 
növényekből készitve, mint je
les hatású és a legjobb ered
ményektói kisért szer köhö
gés, rekedtség, a nyelő- és! 
légző-szerek könnyebb huru-! 
TOS ingereinél, görcsös, ideges,' 
fullasztó köhögési rohamok
nál, szúkmellüség, oldalnyi-
lalás, időszaki tüdő-hurutnál,1 

a tüdő-betegek gyöngítő izza-
dásainál; sőt a táp-működés' 
nedveinek halmozódása által! 
előidézett betegségekben ugy-! 
szintén gyomor- és a test áta-
lánós elgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással, birnak a 
dr. Fáykiss-féle kárpáti nö-
vény-thea és a szepes-kárpáti 
növény-czukorkák. Árak: 1 

• üveg kivonat 75 kr.; 1 csomag 
thea 25 kr.; 1 doboz czu-
korka 35 kr. 

E czikkek megrendelhetők 
magánál a készitőnél Fáy-
klss József gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felsö-Magyaror-j 
szag). Pesten: Török József 
gyógyszertaniban, kíráiv-uí-
eza 7" sz., Thallinayer Á. és 
társánál és Kochineister 
Frigyesnél. 1229 ( 9 - l Q ) | |l. 

D í s z e s 

jások. 
Húsvéti öntözéshez alkalmas 

csalódtató újdonságok, 
niat: fMikendó-bokréták, ibolyák, rózsák , gjürilk, 

fintorok, izinrok, üregesek, itV 
ét aémtalm egyéb 

i húsvéti meglepetési csikkek j 
dús választékit 

Í O krtól 2 5 forintig 
ajánlják 

Kertész és Eisert 
Pea t en 

D o r o t t j » - u t c i » 
1-dik o im. 

1272 ( 1 - S ) 

T a v a s z i l e g y e z ő k 
fik. papír, vászon és selyemből, kiállitá-
«ui:mik »e),'Wel51egl2 krtól 7 ft. 50 krig. 

T a v a s z i f a e r n y ö e s k é k 
legyező gyanánt is használhatók 1 fttol 

G forintig. 

K i s t a v a s z i s e l y e m -
n a p e r n y ő k , 

félrehajthatok ft. 1.70—6.20. 

N a g y o b b n a p e r n y ő k , 
bot s egyéb legújabb divatszerinti er
nyők különnemű kelmékkel bevonva 1 ft. 

80 krtól 15 ftig. 

E s e r n y ő k 
pamntkelrae ft. 1.50, 2.50. alpacca-szővet 
8.75—4.50, Tafota- és selyemből 5.60—11 

ftig, 12 és 16 bordásak ft. 12—15, 
\^ legujabbak pára. mganyból ft. 18.50 A 

k I ¥ 
rtpraí 
P Í J £ . O 

g B a B 

s& 8 
« • » 03 

B> o 

ft. 
fu 

Fi 
te 

I ne 

V í z m e n t e s 
r u g a n y e s ő - ö l t ö n y ö k 
feketék ujakkal és fejfedővel ft. 10.75— 
18.—, szint* ilyen lovagló- és kocsizó-
kópenyek ft. 15.— 19.—, elegáns drapp-

szinti öltönyök ft. 16.—. 21.— 
J ó n i i n ö s é g ü p l a i d e k 

9-18 ftig. 
P l a i d - s z f j j a k 

gyermekek részére 40—70 kr,' nagyok 80 
kr, finom angolfajta ft. 1.15, vállbafüg-

geszthetők ft. 1.50,1.80. 

Rugany labdák és ballonok 
rttindeu nagyságban, szűrkék 10 krtól 1 
ft. 20 krig, színesek 12 krtól 2 ftig. fel
fújható zsebbeli ballonok 60 kr—1.40 kiig. 

S é t a - b o t o k . 
Fiuk ós gyermekek részére 15—50 krig, 
természetes fabotok 25—80 krig, flnom-
neműek, igen elegánsak 1—8 ftig, do-

hányzó-(eBÍbuk)-Dotok ft. 2.50—10.50 
T ő r ö s ( s t i l é t e s ) b o t o k 1 ft. 

50 krtól 12 ftig. /, 

Tavaszi idény-czikkek 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

négyszögletűét. (8 éri jótállás mellett). 
Morderó: 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

Ára: 

Horderő: 
Ára: 

IS 21 25 35 45 55 7i> 80 90 100 
Su l> te j en-merleBt-k (5 évi jótállás mellett) 
1 2 4 10 20 80 40 50 

110 forint. 

60 70 80 font. 
27.»0 30 forint. 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 

Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett). 
Horderö; 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

170 200 230 300 350 forint. 

Horderő: 

Ára: X50 

Hid-mérlegek (10 évi jótállás mellett). 
50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa. 

A r f l : 3 5 0 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint'.' 
Továbbá minden más mérlegek és sulyok, j/tf Megrendelések, a pénzösszeg 

beküldése vagy utánvét mellett aionnal foganatosíttatnak j 1202 (15 50) 

Bugányi L. és társa, 
méi leg- és sülj -gyárosok Bécsben. 

Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám. 
éyár: Margaretken, Griesgasse 26-dik szám Bécsben. 

I meri 

Itazó-szerek. 
K é i l - o n d O k 16-22* 2.75-15 ftig, 

nagyobbak 24-30" 5.60-36 ftig. 
F a - ö n d ö k 24—42" bosszú kőzónsége-

6ek ft. 3.80—6.50, finomabbak osztá
lyokkal 6.50—19 ftig. legfinomabb nagy 
fa-öndök hölgyek részére 31—35 ftig. 

rii-!.'isk.1K 10—24" 2.90—18 ftig. 
I ' i t - táskák finom"DeTenaeieBtíel 21— 

65 ftig. 
t ' t i - t o i l l e t t e k , berendezve 5.50— 

40 forintig. 
Vállba függeszthető t á s k á k , s minden 

egvéb uti-eszközók, melyekről külön 
r a j z o k k a l e l l á t o t t ' á r j e g y z é 
k e k k e l szolgálunk. 

A n g o l s z i v a r t á r a k , 
Tállbafüggeszthetők 8.50—9 ftig. 

I fö i k é z i - t á s k á k 

\ 

mmden nagyságnak , aus viluz-
tékban 1—15 ftig. 
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L o v a g l ó - s z e r e l t . 
Angol d l s z n ó k ö r - n y e r g e k 15 fttól 

kezdve a legfiuomabbakig. 
Angol k a n t á r a k , egyszerftek ft. 2.65, 

3.30, kettősek 4—10 ftig. 
Angol k e n g y e l v a s - s z l i j a k ft. 2.50, 

3.30. 
Nyereg- s kőtél-terbelők ft. 2.40,8.50. 
Nyereg-takarók (izzasztók) ft. 3, 5.— 
I t e n s y e l v a s a k , nyerges és kocs-íó-

z a b l á k , feszitő-zablak, 8 minden 
egyéb szükséges a e z é l n e m u e k leg
jobb minőségben. 

Lovagló-sarkantyúk, felcsatolok ft. 
1.40. felsrófolok ft. 1.80, Barokgépesek 
ft. 2.— párja. 

l íOvag-16-ostorok dns választékban 
60 krtól 10 ftig. 

T i r á g r - a s z t a l k a k 
különnemű kiállításnak 9—30 ftig. 

K e r t i g y e r t y a t a r t ó k . 
Gyertyáknak ívegfedővel ft. 1.— Petró

leumnak Bzélellenzővel ft. 1.70 
\ darabja. /. 

RuinhuiKi, i r landi , e r t a s - és hollandi vásznak. 

Mőssmer József 
a „Menyasszonyhoz" czimzett 

rumburgi vászonraktára 
nri-atcza és zsibárus-nteza sarkán, 10-dik sz, a. Pesten, 

ajánlja 

dús választékú v á s z n a i t minden minőségben 
a lehető legjutányosabb meghatározott árakon. 

fl»»r Megrendelések legpontosabban teljesíttetnek. *•« 
Árjegyzékek kívánságra beküld«tnek. 1270 (1—6) 
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Ágy- <•» asztalaemüek, kávé- és csemege-kendők. 

.Mindennemű 

veteménymagvak, 
úgymint: gazdasági-, főzelék-, fa- és v i rág-magvak , a csiraképesség 
biztosítása msllett a legjobb minőségben s legolcsóbb árakért kaphatók: 

HofTmann ,1.. 
magkensskedésében Pesten, a „vetAhOx" kishid-uteza 
sarkán, az „angol királynőhez" czimzett szállodában. 

Árjegyzékek kiy&natra bérinentesen kQldetnek meg. 

1256 ( 4 - 4 ) 
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Egri legjobb szőlővesmők. 
1000 kétéves töves Jcék kadarka . . . 12 forint, oszt. ért. 
1000 kétéves töves fehér francos . . . 15 » » » 
1000 sima » .•> . . . 6 » » » 
1000 » kék kadarka 4 » » » 

100 koránérő kék Oportó . . . . 1 » » » 
100 különféle asztali csemege fajok 2 » » •> 

Kendelményeket vagy egyenesen, vagy Liedemann J. S. Frigyes 
nagykereskedő háshos Pesten kérem ezimezni. Megrendeléseknél 30n/0-tóli 
mint előleg beküldendő. Különösen megjegyzendő, hogy a küldemény 
gyorsáru (Eilguf)-ként vagy csak közönségesen eszközöltessék. Vasút
állomás Füzes-Mony. 

Eger, február l-jén 1872. S i r A n t a l , 
1237 (11 - 1 2 ) . szőlőbirtokos. 

'oll Seidl i tz-pora. M 
Ezen porok, rendkívüli s legváltozatosabb esetekben megpróbált hat 

• " ^ • h a t ó s s á g u k által, minden az eddig ismert házi gyógyszerek felett elvitázhat 
lanul az első helyet vivták ki maguknak; melyet ugyanis, ezer meg ezer, a nagy 
császári birodalom minden részeiből előttünk fekvő köszönó-iratok részleges bizony
latai igazolják, — hogy szokványos hnsdugalások, emészthetetlenség s gyomor-
égetés ; továbbá: görcsök, vesebetegségek, idegbántalmak, szívdobogás, ide
ges fejfájdalmak, vért-tintások, köszvényes tag-s ienvelgések, a méhgörcs-
rei bajiam, lépkór, folytontarló bány-inger stb. eseteiben a legjobb sikerrel 
használtattak, s a legtartósabb gyógyeredményeket nyújtottak. 
Ára egy eredeti katnlyának, használati utasítással együtt 1 ft. o. é. s 
f«Ü, 
bok 

Ó S b o r S Z e S Z (Franzbranntwein). 
A legmegbízhatóbb önorvos a szenvedő emberiség segítségére, minden 

bel- s külső loboknál, legtöbb betegségek, és sebesülések minden nemei ellen, 
fül- s fogfájdalmak, régi sérvek, a nyilt sebek, rákfene, fltzök, szemlo-
bénaság s a sérülések minden nemei ellen stb. 

Egy üveg ára, használati ntasitással együtt 80 kr. o. é. 

D orsch-májha lzs i r -o la j 
(Dorsch-Leberthran-Oel). 

A legtisztább s leghathatAsb győgy-olaj Bergenből, Norvégiában (fel nem cse
rélendő a mesterségesen tisztitott máj-olajjal). 

A valódi dorsch-máj-olaj a legjobb sikerrel használtatik: mell- s tüdőbe
tegségekben, KÖrvély (Scropheln) s angol-kór (Rhachitis) ellen. Meggyógyítja a 
legmakacsabb köszvény s csúzos fájdalmakat, valamint idült bőrkütegeket. 

Egy üveg ára, használati utasítással együtt 1 ft. o. é. 

Raktárak a következő városokban léteznek: 
Pesten} T Ö I Í O K JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-ueza 7-ik szám alatt. 

UHL JÓZSEF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében,granátos-uteza, 
Aradon: Tones T.és Társa, 

Reinhard ésBendik.Prin-
ner V. S., Bistritzky J. 

Baján: Michitsch István. 
B.-Gyarmaton: Milován és 

Isakovits testv. 
Beregszászban: 

Cajet. 
Beszterczén: Soltész A. 

gyógy sz. 
Besterczebányán: Göll-

ner Fr. 
Boldogasszonyban: Mer-

sits F. 
Bonyhádon: Traiber A. V. 
Brassóban: Jekelius F., 

Scheider F. és Eremias 
Döme. 

B.-Csabán: Biener B. 
Csaezán: Bentsath F. 
Csáktornyán: Karass. 
Debreczenben: Göltl F. 
Dettán: Braumüller J. és 

fiai. 
Déván: Lengyel G. 
Danaföld váron: Nadhera 

Pál. 
Eszéken: Argirovits G., 

Lekitsch Illés, Thürner 
J. S. fia. 

Egerben: Köllner Lőrinc* 
és Schuttag János. 

Eperjesen: MakovitzkyE. 
Esztergomban: Schalk-
. ház F. 

Ersek-Ujvaron: Fogd A. 
Fehérgyarmaton: Báli 

ka K. gysz. 
Győrben: Kindermann J. 

és Némethy P. 
Gyöngyösön: Koeiáno-

vich T. 
Gyulán: Ferentzy A. és 

Oerley István. 
Hatszeg: Schnur F. J. 
Homonnán: Szekerák A 

gyógysz. 1242 (4—0) 

Högyészen: Rausz J t özv, 
I l lókon: Kempner L. özv 
Jolsván: Maleter Béla. 
Kaposváron: Kohn Jak. 
K»"san • Novelly és He

gedűs L. 
Buzáth Kézsmárkon: GenersichA. 

Kis Várdán: Balkányi F. 
Kolozsvárott: WolfT J., 

Binder C. H. és Dr. 
Hintz G. 

Komáromban: Grötschel 
Zsig és Belloni A 

KÖrmöczön: Forstcrlmrc 
gyógysz. 

Kőszegen: Csacsinovits 
Istv. és Bründl J. 

Léván: Boleman E. 
Losonezon: Gedaly Alb 
Lúgoson: Schieszler A. 
Magyar-Ó váron: Antoni. 
M.-lJjvártt: Ujváry S. 
Marosvásárhelyen: Bu-

cher M. 
Miskolezon: Pasleiner F., 

Forly és Tömlő. 
Mltrovitzon: Kerstono-

sics A 
Mohácson: Pyrker L 
Monoron: Felföldy Kálm. 
Moórott: Kranzel özvegye. 
Munkácson: Gottier L. és 

Köstenbaum N. 
Xagybáayán:Haracsek J. 
Nagyváradon: Kiss Samu 

és Jánky A. 
K.-Becskereken: Böhm 

Izrael és Weisz Hermann. 
K.-Kanlssán: Lowák Ká

roly, Rosenberg Fr., Be-
lus és Fesselhofer. 

K. Károlyban:SchöberlC. 
X.-Kiklndá-i: Kisslinger 

M. és Damjanovits T. 
X.-Szebenben: Müller C. 
.V-Szombatb.: StanzelH. 
Xyltran: Ottó Gusztáv. 

Papán : ifj. Tscheppen J. 
Pancsován: Graff W. H. 
Pécsett: Neumann M., Si-

pöcz F. és Spitzer Sánd 
Perjámoson: Neumann 

testvérek. 
Pétervaradon: Junginger. 

Pozsonyban i Sóltz Ru
dolf, Pisztóry F. és Fi
scher J 

Rozsnyón: Posch J. 
Rimaszombaton: Hamal-

liár K 
Selmcczbányán : Vitko-

vits J. 
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch 

J. iposa. 
Segesvárott: Teutsch J. B 
•ieloieczen: Vitkovits J. 

gyógyszerész 
Sopronban: Mezey A. 
Szabadkan: Brenner J. 
Szarvason: Réthy W. 
Szegeden: Kovács A. 
Szegszárdon: Brassay M 
Sz.-Fejérvárott: Leg-

man A 
Szolnokon: Horanszky I. 
Szombathe lyen: Pillich 

Ferencz 
Tatában: Széth Antal 
Temesváron: Uhrmann H. 
Th.-Szt.-Mártonban: To-

perczer L. 
Tokajban: Juhasz Pál és 

Brzezánj-i Ernő. 
Trencsénben: Groag Zs. 
Lj vidéken : Steffanovite L. 

és Brammer Mór. 
Cughváren: Krauss Adolf. 
Vaczon: Reichenhaller L. 

ésHufnagel József. 
Veszprémben: Feren-

czy G. 
Ziláhon: Harmáth S. F. 
Zólyomban: Thomka L. 
Zomborban: Weidinger. ' 

1 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitök 
1269 ( 1 - 5 2 ) 

New-York. 
140 Broadway. 

Üditő-nedv lovak számára, 
kVizria Ferenci 4.-tól Korneubur«ban. 

Az egyetlen, mely a magas cs. kir. egészségügyi hatóság által megvizs^ 
gáltatván, ő felsége I. Ferencz József császár által egy kizárólagos 

szabadalommal tüntettetett ki. 
Ugyanaz, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is egész a leg 

magasb korig kitartóvá teszi s vidámságban taitja, s különösen erősítőül szolgál 
fárasztóbb mnnka előtt s után; kitűnőnek bizonyult be továbbá az itt alább köz1 

lőtt elismerőiratok szerint: csúzos fájdalmak, bénaság, ivhnr daganatok, Hcza 
modások, megrándnlas és rokkantság eseteiben; az elismerőiratok közül czél 
szerűnek tartunk még néhányat közhirré tenni: 

Kwizda Ferencz J. nrnak Kornenborgban. 
A flditő-nedv küldeményt megkaptam, melynek egy részét azonnal az 1-ső 

gárda-ezred század parancsnokának, s a kir. udvari istállók igazgatójának adtam 
át. Azon számtalan közlések, melyeket ez idő óta ön cs. kir. szab. OditA-nedvének 
használata tárgyában kaptam, — az elismerések egész sorozatát képezik, melyek ön 
készítménye hasznosságát s kitűnő hathatósságát állapítják meg, a melyekről önt 
még részletesebben tudósítani fogom. 

Oefver Jürsa, decz 16. 1871. O. Demirglan Habib Bey, 
Svéd s Norvégia király ő felsége lovászmestere. 

Kwizda Ferencz J. nrnak Kornenburgban. 
Midőn mi, ezennel ujolag 500 üveg Aditö-nedvct rendelnénk meg, — kedves' 

kötelességünknek ismerjük önnel közöUietni, hogy a cs. kir szab. ttditö-nedvének 
minden oldalróli sikerdús használata következtében fokozatos utánkérdezósködések 
történnek, — melyek folytán a szer itt átalános hírnevet vivott ki magának. 

Livorno, decz. 12. 1871. Dunn R. át Malatesta. 

Kwizda Ferencz J. árnak Kornenborgban. 
Midőn hónapok előtt tyúkjaim közt egy ragálynemü betegség ütött ki, ön 

győgyporát (házi szárnyasállatok számára) vettem alkalmazásba, s a betegség azon
nal megszűnt s a tyúkokat sajátomnak nevezhettem. S minthogy most szárnyasaim 
közt ujolag igen jelentékeny hullás állott be, kérem önt gyógyporából haladékta 
lanul C csomagot küldeni 50 krval. Wlsn iewsky J , 

Ciemierzynce, posta Dunajow, decz. 14. 1871. jóazágbérlő. 
E g y Oveg Aditő-nedv ára 1 ft. 4 0 kr. 

A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben megszerezhetők: 
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thal-

mayer A. s társa; Halbaner testvérek; RakodczayA. ; Frommer 11. BUDÁN 
az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem minden városa- és me
zóvárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként 
közzététetnek. 1265 (1) 

Á y á g Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a 
W « » . Kwizda Ferencz J.-fcle ü.litö nedv (Reslitutions-Fluid), 

mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más 
hasonnemü s ha^onnevezettt készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik 
azt szíves figyelemre méltatni, hogy a kornenbnrgi marhapor minden függvénye, 
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva, s kötelességemnek 
tartom ezúttal közhirré tenni, hogy hamisítványok fordulnak elő, melyek egészen 
hatásnélküli, 8 mi több, ártalmas alkatrészekből vannak összeállítva, melyek megvé
telétől ezennel mindenkit nyomatékosan óvok. 

. 

A változékony időjárás a hízi állatok egészségi állapotára nézve már jelezi 
hátrányos befolyását. Marhabetegségek tünedeznek mo»t i-inét gyakrabban fel, me-| 
lyek mindinkább veszedelmes szin! öltenek magukra, ez esetben nem eléggó ajánla
tos, — hogy már a betegségek elsó megjelenésekor oly szerek vétessenek alkalma
zásba, melyek a tovább fejlődésnek gátot vetnek. Minélfogva figyelmeztetjük a t. ez. I 
gazdaközönséget, hogy egy oly szer beszerzéséről gondoskodjék, — melynek hátha 
tóátága már eléggé meg van próbálva. 

Ez irányban ajánljuk a cs. osztrák birodalom, Porosz- és Szászországra nézvél 
engedményezett s több érmek által kitüntetett kornenbnrgi marhaport; továbbá! 
az ó felsége I. Ferencz József császár által kizáróL szabadalmazott üditő-nedvet I 
lovak számára Kwizda Ferencz J.-tól Kornenburgban; mindkét készitménynyel a 
házi állatoknál leggyakrabban előforduló betegségi esetekben a legkedvezőbb ered-J 
ménvek érettek el. — E gyógyszerek megrendelési forrásait illetőleg: l i s d a mai I 
számban megjelent hirdetményben. 1366 (1) 



138 

Egy db. ára 
használati uta
sítással együtt] 

25 kr. 

LEDÉR TESTVEREK 
balzsamos föld-dióolaj-szappana 

a bör szépség- s egészségének ápolására. 

4 darab 

egy 
csomagban 

80 kr. 

A testig egészség és szépségének lényeges feltétele s mulhatlan kívánalma az egészséges, gyengéd s puha bör, azok gondos 
fentartása tehát joggal sorozható a pipere egyik legfontosabb részéhez; s igy semmiesetre nem mindegy az, hogy váljon a haszná
landó szappanok jók-e vagy rósz minőségűek. 

Ledér testvérek, technikai vegyész- és elsőrendű gyógyszerészek Berlinben, támaszkodva a tudomány s tapasztalatokra, 
fófeladatul tűzték ki maguknak tiszta olajak, balzsamok s növényi anyagokból — a balzsamosföld-dióolaj-szappant, mely 
a pipere minden kívánalmainak tökéletesen megfelel — eléállitani: e szappan egyátalában minden káros vegyüléktől ment, neve
zetesen: az alkáli tartalomtól, mely legtöbbnyire másnemű kokusz-szappanoknál használtatik fel a legnagyobb mértékben, — s 
igy a balzsamosffi ld-dióolaj-szappan méltán a leggyengédebb, s leghathatósbnak nevezhető különféle befolyások, úgymint: hö-
mérsék-változás , fagy s m e l e g s é g stb. ellen; minélfogva puha-, gyengéd- s fehér arcz- s kéz-bőr elnyerésére a leg
nyomatékosabban ajánlható. 

W A Ledér testvérek balzsamosföld-dióolaj-szappana, rózsaszin papírba csomagolvák, s az itt 
látható bélyeggel zárvák; s kaphatók a fentebbi gyáriárakon 

Tőrök József Jezovitz H. Scholz J. Kiss E. SztupaC 

W Cbr:V 
LEDÉR, 

gysztár a „sz. lélekhez" 
király-utcza 7. sz.; 

gyógysztár a szé
natéren. PESTEN: 

BUDÁN: " M ^ í i Ó-BUDÁN: ™£f Pr(^J-
gysztár a „Magyar 

királyhoz"; 
városi gyógysztár; gyógyszertár 

a „kígyóhoz"; 

valamint a következő magyarországi t. ez . czégekné l , és a hozzá kapcsolt részekben 
A.-Kabin: Tyroler és Schle- I Hogy ész: Raosz W. és fiai. 

singer. IH.-M.-Vásárhely: BraunJ. 
Koby Beck. | Hommona: Feuermann S. A l m á l í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Altsohl: Lange Károly. 
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer 

gysz., Éliás Ármin és Jul. de 
Schwellengreber. 

Baan: Ochs Samu. 
Baja: Klenancz és Babocs. 
Bártfa: Waniek és társa. 
B.-Gyarmat: Havas Gyula gysz. 
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich 

és Fleischer. 
Besztereze-Bánya: Göller F. 

gyógyszerész. 
Bonyhád: Straicher B. 
Breznóbánya: Göllner és fia. 
B ö s z ö r m é n y : Lányi M. 

(
Baz in : Nagl L. 
Brassó: Stenner F-, Jefcelius 

F. gysz. és Fabik Ed. gysz. 
Csáktornya: Kárász A. 
Csongrád: Bányai Antal. 
Csákvár: Lukács Gyula gyógy

szerész. 
Debreczen: Czanak József, 

Rothschneck Em. gysz., Ge
rébi és Hannig. 

D é v a : Bosnyák A. 
D.-Földvar: NádheraP 
D e é s : Krémer S. 
D. -Bogsán: Brayer Ad. 
Érsekújvár : Latzko F. és fia. 
Eperjes : Pap J. S. és Holenia 

Gyula. 
E s z é k : Czurda Rudolf gyógysz. 
E g e r : Pillér J. 
Esz tergom: Rudolf M. F. 
Facse t : Hirschl D. 
Fehértemplom (Bánát): Sie-

gel J. H. 
Fogaras: Megay G. A. gysz. 
Gyöngyös: Koczianovich J. 
Géorgenberg: Hensch Ed. 
Gölnicz : Fischer C. E. 
Győr: Némethy Pál. 
G y . - S z t . - M i k l ó s : FröhlichE. 
Gyula: Oerley Iatv. gysz. és 

Winkler F. E. 

Heves : Blau J 
I g l ó : Tirscher G. gysz. és 

Hajts János. 
Ipolyság : Winter Alex. 
Jolsva : Maleter A. gyógysz. 
Kalocsa: Behr LipótB. és Brú

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

feld K.. Münster Gyula és 
Megay G. A. gysz. 

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

Kecskemét: Milhofler J.gysz. 
Komárom: Belloni A. 
Kisújszál lás: Nagy S. 
Kolozsvár : Wolf J. gysz. és 

Engel J. gysz. 
K ö r m ö c z : Ritter J. özvegye. 
Kun-Szt .•Miklós: Csappó G. 
K ő s z e g : Bründl J . gysz. 
Kézdivásárhely * Fejér L. 
Lippa : Csordán A. 
Losoncz : Plichta L. gysz. 
Lőcsén: Zeller István gysz. 
Lublo : Glatz J. 
TjUgos : Schieszler A. fiai 
Léva: Boleman E. gyógysz. 
Makó : Nagy Adolf gyógysz. 
Magyar-Óvár : Czeh S. 
Marrzal i : Isztl Nándor. 
Marosvásárhely: Fogarassy J. 
Mező-Kövesd: Klein Józs. és 

t á r t i g 
M i s k o l c i : Medveczky F. gysz. 

Forty és Tömlő és Pasteiner F. 
Munkács : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S. 
Malaczka: Röhrich J. gysz. 
Mohács: Deutsch Ant. 
Nagy-Bánya: Haracsek J. 
Nagy-Abony: Lukács A. gysz. 
Nftgy-Károly: Schöberl C. 
X.-Halmagy: Neubauer J. 
Nagy-Mihály: Brenning F. és 

Albrecht Ede. 

Nyírbátor: Legányi E. 
Nagy-Varad: Huzella M. és 

Janky A. 
Nagy-Kanizsa: Rosenfeld A., 

Schwarz Ad. és Rosenberg F. 
Nagykik inda: Manójlowitz P. 
Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és 

Lurz J. 
Nyíregyháza: B. Reich és Pav-

lovitz Imre. 
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

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

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

Pétervárad: Junginger L. C. 
P o z s o n y : Grossmann A. T., Fi

scher János és Kiss Clerus ir
galmas rendi gysz., HenriciF. 
gysz. és Kesztler Gy. 

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

és Imre István. 
Rózsahegy: Jureczky gysz. 
Rozsnyó: Feymann Antal. 
Rom.-Lugos: Popovits J. 
Sassin: Müke A. gysz. 
Segesvár: Miszelbacher és fiai. 
Se lmeez: Dimák J. C. 
S z o m b a t h e l y : Tempel F. 

és Pillich F. gysz. 
Székes fehérvár: Deutsch R., 

Légmán A. és Braun J. gysz. 
Szamosa]vár: Placsintár G. 

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

Szarvas: Réthy V. 
Szathmár: Weisz J. 
Sza ba dka : Farkas J. és Sí-

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

Burger és Dörner. 
Sz . -Udvarhe ly : Kauntz J. A. 
Szentes: Várady Lajos gyógy

szerész. 
Szereda: Gozsy A. 
Szep.-Váralja: Steller Nándor. 
Sz . -Keresztár: Binder M. 
Szász -Régen: Kinn Ján. G. 

és Wachner T. 
Siklós : Holmik F. gy. 
Sz ige th : Tyrnauer G. és Beér 

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

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

Szolnok: Horánszky Istv. gysz. 
8 . Sz t . -György: Sigmond és 

Bogdán. 
Temesvár: Quiriny A. gysz. 

Pecher J . E . gysz., Jahner K. 
gysz. és Kuttn M. 

T.-Sz.-Márton: Soltész L. 
Thorda: Rigó J. Friedr. 
Trencsén : Kulka Izid. 
Topo lya : Sárkány L. gysz. 
Unghvár: Liszkay J. 
Uj-Becse: Weliacha jun. 
Újv idék: Brammer M., Stefa-

novicz L. és Ratkovits Istv. 
V á g u j h e l y : Löwinger S. 
V e r s e c z : Fuchs J. 
Várasd : Halter A. gysz. 
V e s z p r é m : Guthard fiai. 
Vukovár: KraicsovicsA. gysz. 
Zenta: Waits testv. 
Z o m b o l y : Schnur Fer. Józs. 
Zombor: Popits J. és Falcione 

Gyula. 
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz. 

és Hegedús Gyula. 
Z imony: Joannovicz A D. 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ patkány- és egér-
irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft. 6 
doboz 5 ft. o. é. 

ú^^^£ i Cs. és kir. szab. gyökere-
£ ^ f / s e n ható poloska-irtószer. 
^ J H f ^ l bútorok számára. Egy üveg 
V ^ t . ^ ára 4 0 kr. 6 üveg 2 ft. o. é. 

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

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

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

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

9 9 " Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek 

JPST* Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete által a nevezett férgektóli 
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik. 1152 ( 2 3 - 2 4 ) 

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

Számos megrendelést vár: 

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

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

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá
ban (Pesten, egyetem-uteza 4. sz.) megjeleni 

és minden könyvárusnál kapható: 

KOMÁROMI NAPOK 
1849-ben 

Klapka György honvédtábornok alatt. 

Irta HAMARY DÁNIEL. 
(8-rét, VIII, 136 lap) fűzve 1 forint. 

Mairay Aladár. 

Kossuth Lajos levelei 
Bem altábornagyhoz 

1840-dik évi márcz iustó l jún ius ig . 
(8-rét, 91 lap) fűzve 80 kr. 

[ffasy készlet _ _ ^ ^ _ 
a legczélszerübb szabadalmazott 

SZOBA-ÜBSZBKEKBÖL, 
anglés és ürszékzárakból, 

továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott ^ ™ 

kémény-fedélzetekből, 
•mcAv ATT melyek 

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára 

W Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak 
ülo- és mhanyfürdö-késaülékek. ' 

MiksitS Károly, bádogos-mester. 
1232 ( 5 - 6 ) B a k t á p : B Ö M J l t é r s M a l a t t 
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Löwinger A. és Társa 

B | 
papir-

kereskedése 
\fMpf Pesten, 

% 'Mrj fíVjLjf hatvani-uteza 6. sz.,' 
^J^pj^- a „tanalóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 

Levélpapírok. 
100 db. névvel dombornyomat 60 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo-

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

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

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr. 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
V 100 levél és borítékhoz diszes? 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-jegyek 
a la Minifte. 

Szines nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom szines karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfényü papíron 

l f t . 
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü 

vagy bristol papíron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 i> domborbetükkel két szinben 

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

W Na«cy választok minden tele 
üzleti, j egyzéki és másoló könyvek
ben. — Nyomdai munkák niegrende 
lés szerint a lehető legolcsóbb ára
kon. — Levélbeli megrendelések 
utánvét mellett teljesíttetnek. 

M F " A Sennt elősorolt mennyi
ségeken kívül —kevesebb nem ren
delhető meg. 1258 ( 3 - 4 ) 

Börbajokat, 
titkos betegségeket 

és 

tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

még makacs és üdült bajokat is, ugy ko
ródában, mint magán gyakorlat folytán 
több ezer betegen legjobbnak bizo
nyult mód szerint, sokszor a nélkül, 
hogy a beteg hivatásában vagy élet 
módjában gátoltatnék, gyökeresen, 
biztosan és gyorsan gyógyít, és csak 
teljesen bevégzett és fényesen sikerült 
gyógyítás iránt tiszteletdijt elfogad 

Med. dr. Helfer Vilmos 
Pest,király-utcza 27. szám, Medetz-náz, 
1-ső emelet, bemenet a lépcsőn, délelőtt 

7—9-ig, délután 1—4 óráig 
vaST" Levelekre azonnal válaszol-

tatik, s kívánatra a gyógyszerek is 
megkfildetnek. 1190 (4 - 1 2 ) 

Mellbetegeket 
értesítem arról. 

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

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
delntan Z-tól 4-ig. 

Baltaay-Htcia 6. SZÁM, 2. e«tflet 
(ezelőtt varzl-ot Í4-Ik szám.) 

ERIST L , 
homaopath-orros és azülész. 

Rock István gépgyára 
Pesten, soroksári-uteza 20-dik szám alatt 

ajánlja a készletben levő 

hordozható cséplőgépeit tisztító és zsákoló szerkezettel, 
hozzá tartozó 6 lovas, erős szerkezetű hordozható könnyű járatú Járgányait, 

továbbá 

Hentzmann és amerikai cséplőgépeit 2,3,4 lóerőre járgánynyal együtt. 
Különböző ekéit, Tető- és aratógépeit, szénagyojtott. 

Szecskavágó-gépeit, kéz- vagy lóerő után, répavágóit, knkorlcza-morzsolóit, minden 
nagyságú zuzó-gépeit, bor-, olaj- és töpórtö-sajtóit, sóörlóit; 

valamint 

loooxaaolDiljeit os^pl«3grö!Pi>©l, 
fekvő g g » 2 E g É < g ^ J»C*> Í m ̂  l^L 2 * » £ * / • » . B j l _ a J L együtt; 

ŐRLŐMALMAIT ló- és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül, valamint minden nagyságú viz 
szivatyuit . Gyártmányai szilárdsága és czélszerüségeért kezeskedik. 

R O C K I S T V Á N , gyartulajd 1257 ( 3 - 6 ) Ionos. 

.1046 (47 -60 ) 

Folyó évi 1. májusi ól kezdve a ffirdő-utezában 1. szám alatt. 
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KOHN PHILIPPE 
P a t e k P h i l í p p e é s t á r s a genfi hirnevesóragyárosok tanitványa, dicséretesen ismert 

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. ajánlja legkitűnőbb jó és olcsó órákkal gazdagon 
ellátott raktárát 2 évi jótállás mellett, az alábbi árjegyzék szerint. 

I V " Minden tőlem vásárolt óra, vagy bármely állásban levő általam a legpontosabban 8 a 
legszorgalmasabban van kipróbálva. 

I V Egy általam kiadott könyvecske, melyben lcirva 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 
10—11 
1 2 - 1 3 
1 3 - 1 4 
14 T 16 
16—17 
16—17 
17—19 
1 9 - 2 0 

Ezüst henger-órák, emel. fed. 4 kóré 
» » » ugró » 4 » . . . . 
» » » emel. » 4 » krist.-üvegg 
» » » ugró » 4 » v V 
» » v » » 8 » » » 
» » » kett. fed. 4 » ugró fed. 
» horgony-órák, krist.-üv. 15 köre emel. fed. 
» » » v » 15 » ugró-fed. 
» » » fin. krist.-üv. 15 kóré ugró

fedéllel 22, 2 4 - 2 6 
» » » kettős föd. 15 kőre ugró

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

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

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

armée ^40—45 
» hölgy-órák (henger) 4 kőre . . . 1 4 , 15, 16—17 
» » » » kettős fedéllel . . 1 8 , 1 9 - 2 0 

Ezüst lánczok, rövidek . . . . 3 ft. 50 kr. 4, 5, 6—7 
» » valódi párisiak8,10,12ft.60 kr. egész löft. 

Nyak lánczok 7 ft. 50 kr., 8, 9, 10 ft., egész 15 ftig. 
Órák 3-mas aranyból 18 karát. 

Arany horgony-órák 15 kőre 36—40' 
» » » 15 » kristály-üv. . . 40, 45—50! 
» i » 15 i arany fedéllel 5 0 , 5 5 - 6 5 
» » » 15 » kettős fedéllel 55,58—60 
v » v 15 v kett. fed. krist.-üv. 65,70—75 
» » » 15 » kettős fedéllel krist.-

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

kettős fedéllel 95, 100, 120 -200 
kettős födéllel . . . . 3 0 0 - 5 0 0 

_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 325 - 7 0 0 
hölgy-órák, henger, 4 kőre 2 5 , 2 8 - 3 0 

» » v 8 » 30,32—35 
» » > 8 » kett. fed. . 4 0 , 4 2 - 4 5 

krist.-üv , 4 kőre . 3 0 - 3 6 | 

chronometre, 
ismétlő órák, 

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

» » » » zománezos . . 82, 85,38—40 
v v » » v kett. fed. 50 ,55 ,60 -65 
» v v horgony, 15 kőre . . . . 38,45—50 
» » » » 15 » kett. fed. 50,55—60 
v » » » 16 kőre kettős fedéllel 

zoraánczal 60,65,70, 80—100 
» » » 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, 120-150 
| T üöUy-óra l i 5 0 fttól kezdve, gyé

mánttal vaunak kirakva, és feketén, kéken 
vagy lejjel zománcEozva. 
Inga-órák, melyek csak minden 8 nap húzandó fel, 

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

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

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

óra ütéssel, ismétlő órák, sötét szek
rénykékben 50, 55—60 

» » ugyanazok dió-fában faragott vagy si-
kárlott szekrényben . . . . 60, 70—80 

> » minden hóban felhuzandók, szabályozó
val, sötét szekrényben 32—85 

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

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

Iroda-órák világos vagy fekete szekrényben, minden 
14 nap felhuzandók . . . . . . . 1 8 - 2 0 

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

Párisi borított órák szobák és termek számára min
den 14 napban felhuzandók . . 20, 22, 2 5 - 2 3 

Ugyanazok ütéssel 30,35,40,45,60, 60,80-150ft ig . 
Párisi ébresztők 6 - 7 ft. 

» » aranyozott szekrénykékben 11,12—14 ft. 
m*~ Etrv inea-óra pakolásáért 1 forint 60 krajerfr. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges bekül-

Ai<» vairvntánvét mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek. — Órák cserében is elfogadtatnak, 
dése v a g y ^ v ^ m e u e t ^ g j o r ^ ^ l ^ , , ^ , , . _ K é r e t n e k , 2 o k j k i k r é g i M t ujért becserélni óhajtanak, hogy 

mfckereséseikkel csak hozzám sziveskedjenek fordulni 
Figyelemreméltó, hogy ' " k <*« P e í t e n f e n n á 

meeuiuló megrendelések bizony 
javításokat, f 

1224 (8—12) 

Fiírvelemreméltó hoer évek óta Pesten fennálló üzletem a legnagyobb elismerésnek örvend, a mit a mindig 
megrendelések bizonyítanak. Eddigi törekvésem jövőben is irányadó te«,».szer,nt a ^ l W ^ £ g ™ > * 

horr csak jól szabályzón órákat juttassak t. vevőim kezei koaé. Azért a t. közönség pártfogását kén 
Mélytisateletul R p h l l P h Ü J p p e , óra-gyáros. 

Folyó évi 1. májastól kezdve a ffirdő-ntezában 1. szám alatt 
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H e c k e n a s t G u s i t á v könyvkiadó-hivatalában (Pes ten , egyetem-utcza 4-ik sz. a la t t ) megjelent és minden hiteles 
könyvkereskedésben k a p h a t ó : 

A törvénykezési rendtartáshoz tartozó 

IROMÁNYPÉLDÁK GYŰJTEMÉNYE. 
Közzéteszi 

a „Jogtudományi Közlöny" szerkesztősége. 
A törvénykezési rendtar tásnak szükséges kiegészítéséül szolgál ezen i románypélda-gyüj temény, mely a törv. 

rendtar tás fejezeteinek és szakaszainak sorát követve, leggyakorlat ibb és czélszerübb a lakban nyújtja mindazt a mi 
a pe r rend ta r tás szabályainak példákkal való felvilágosítására s megértésére szükséges. 

Ezen példánytár ajánlatára elégségesnek ta r tom annak felemlitését, hogy ugyanazon módszer t köve t t e a volt 
e p e r j e s i cs. kir. orsz. főtörvényszék által, — az oszt. cs. kir. igazságügyminiszterium jóváhagyásával közzéte t t 
i románypéldák-gyüjteménye. — Á r a 2 ft. 5 0 k r . 

1238 Dr. Pattison köszvényvattája, (4-7) 

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csuzok minden nemei ellen, u.m.: arci- , 
mell-, torok- és foirfajdalmak; továbbá fej- , kéz- e's térdköszvény, tagszaggatás, 
hatgerincz és á g y é k stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 30 kr, félcsomagé 4 0 kr., 
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: 
Bokor Antal gyógyszerész; Pozsonyban: Henrici F. gyógyszerész uraknál. 

1268 

Az első 

selyem-és nemezkalap 

(2-3) 

magyar 

gyári raktárából 

KR1VAN VINCII 
PESTEN, 

főraktár: kígyó-tér. 

Nagy választékú 
raktár mindennemű selyt'tn-
és nemez- kalapokból urak, 
hölgyek és gyermekek szá
mára, saját és külföldi gyárt
mányok; kelme-vadaszka-
lapok, háai- és vadász-sip
kák, kucsmák, nyakken
dők, utazási nemez-topán-
kák, úgyszintén hölgy i ne
mez-czipők bortalppal, pa
pucsok és egészségi nemez
talpak. 

Az összes formák az alanti 
számok szerint kaphatók. Vi
déki megrendeléseknél a mel-i 
lette álló számok pontos kité
tele mellett, még a kalapok 
árát, szinét és a fej nagyságát 
kérjük megjelölni. 

Kalapok, festés, tisztítás 
vagy divatositás végett a leg
nagyobb készséggel elfo
gadtatnak és gyorsan elké
szíttetnek. 
Nagybani ^ g g * és dara-
bonkiuti flj H eladás. 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos sza

badalommal kitüntetett 

patkányméreg által, 
m e l y v a l ó d i m i n ő s é g b e n k a p h a t ó : 

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám. — 
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 1245 (7—9) 

Ára egy darabnak 50 kr. a. é. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik 
szám) megjelent és kapható: 

Orvosi tanácsadó városon és falun. 
Szerkesztette 

L e n g y e l D á n i e l . 
orvostudor. 

Második kiadás. (464 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 50 kr. 

• ^ Törvénykönyvek 
k ö n n y ű e l ő a d á s b a n 

Heektn.T-t Gusztáv könyvkiadó-hivatalá
ban (Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.) megje

lent és minden könyvárusnál kapható: 

Sze niczey Gusztáv. A magyar váltótör
vény (1840 . X V . t. ez . ) kérdések és 
fe le letekben, tek ntettel az 1844. VI. 
törvényezikkre, a váltó utasitásra, ideig
lenes törvénykezési szabályokra és váltói 
végrehajtásokra; vonatkozólag a m. kir. 
igazságüg) miniszter által 1869. ápril 18-án 
kiadott rendeletre, s végre a váltóügyek
ben a felsőbb, illetőleg legfelsőbb bírósá
gok által hozott elvi határozatokra s 
egyéb még hatályban lévő legfelsőbb ren
deletekre. Tanulók és váltó-ügyvédi vizs
gára készülők számára. (8-rét, VIII , 200 
lap) fűzve i ft. 40 kr. 

A polgárt törvénykezési rendtartás 
kérdések- és feleletekben. Szerkesztette 
Xnorr Alajos. (8-adrét, 204 lap) fűzve 

1 ft. 20 kr. 

A bírói ügyvitel és átmeneti Intézke
dések kérdések- és feleletekben. Szer
kesztette Knorr Alajos. (8-adrét Í12 lsp) 
fűzve 80 kr. 

Vuchetlch Endre. Az oeztrák polgári 
törvények rövid s o m m á s kivonatai, 
(8-adrét, VI, 88 lap) fűzve 60 kr 

§&* Csak alapos gyógy í tás bizto
sit utobajok e l len . 

T i t k o s 

betegségeket, 
s tehetetlenséget, 

elgyengült férfierőt, 
gyakori magömlések, sőt 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 bámulatot 
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
W e l s s J. gyek orvos és szülész, az 
itteni cs. kir. garoison fokórházban 
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min* 
den alkalmatos-ággal agy a titoktartás, 
mint a giógyczélokhoz jól beosztott 
rendelA-lntézctében Pest, Sebestyén
tér 4-dik szám l-ső emelet, (a „2huszár
hoz" czimzelt kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4 
óráig. 

Férfiak és h ö U y e k részére külön-
külön várószoba van 

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is 
gondoskodik. 1096 (12—12) 

Kkdo-tnlajdonos Heckenast Go«ztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

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

g p f Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsig és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy nagyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezirba; háromszori vagy 
többszöri igtatasnál csak 7 krajezirba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Opptlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasensteln és Voglrr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtataa útin 30 krajezár. 

Bármily nagy szerepet játszik is a poli
tika és diplomátia még napjainkban is, s 
bár minden érdeklődést igénybe venni és 
mintegy elnyelni látszik, e látszatot csak 
azzal a magyarázattal mondhatjuk valónak, 
hogy a politika alatt ma sok tekintetben 
mást értünk, mint azelőtt. A folyvást feléje 
forduló érdek egy igen tetemes részét nem 
a tulajdonképi politika, hanem a társadalmi 
reform veszi igénybe. Nem az államszerke
zetnek s a különböző államok egymáshoz 
való viszonyának kérdése az, a mi fő, a mi 
milliókat érdekel s izgatottságban ta r t ; s 
maga a politika, ha érvénye
sülni akar, nem mellőzheti, 
hogy a társadalom sebeinek 
s nyomorának orvoslását, a 
munka és a töke kérdésének 
megoldását, s a mi ezekkel ösz-
szefügg, ne vallja feladatául. 
Magánosok és egyletek verse
nyeznek egymással a társa
dalmi reform előkészítésében, 
a sajtó és a közvélemény me
leg érdeklődéssel kisér minden 
lépést, mely a nép nagy töme
gének anyagi és szellemi jobb
létére irányul. 

Az a nagy mozgalom, me
lyet szoczialismus néven is
merünk, szintén e törekvési 
irányok egyike. Helyese az 
ösvény, melyen ez iskola ha
lad? mi benne az örök igazság? 
mi a tévedés? ez iránt nemcsak 
elágaznak, de homlokegye
nestellenkeznek a vélemények. 
Azonban senki sincs, a ki eme, 
kivált a legújabb időben oly 
nagy mérveket öltött mozga
lomjelentőségét el ne ismerné, 
s akár rokonszenvveLakár gyű
lölettel — de mindenesetre 
érdekeltséggel ne kisérné azt. 
A párisi Commune, az egész 
világon elágazott Internatio
nale, a mindenütt — s nálunk 
is fölmerült munkásmozgalmak, mind 'al
kalmasak a felköltött figyelmet csaknem 
lázas érdekeltségig fokozni. 

Közelebbről egy nagy pör vonta magára 
a világ figyelmét, mely —az e mozgalmak 
irányában azelőtt leghiggadtabbnak mu-

Bebel Ferdinánd Ágost. 
tatkozott nép, a philosoph németek között, 
a német szoczialisták ellen e hó 11-én kez
detett meg Lipcsében, ö t vastag kötetre 
megy csak maga a vádirat, melyben felség
sértés, a vallásfelekezetek kigunyolása, lá
zadás minden fenálló állami rend s felsőség 
ellen, az Internationale és a Commune di
csőítése stb. váltják föl egymást. A politi
kai lapok nagy érdekeltséggel kisérik a pör 
folyamatát, s bár hazánkban a szoczialis 
mozgalmaknak tulajdonképi talaja, még 
eddig legalább, nincs: mi sem zárkózhatunk 
el ez érdek elöl. 

B E B E L F E R D I N Á N D Á G O S T . 

A lipcsei nagy pörben vádlottakul sze
replők legkitünöbbike Bebel, a német szo
czialisták elismert vezére; ifjú, tudományo
san nem képzett egyén, ismeretlen szegény 
család sarja, ki híressége daczára szerény 
kézműves munka által keresi kenyerét. 

Két másik társa Liebknecht és Hepner, 
bár szintoly buzgók ügyök érdekében, ha
tásban s népszerűségben nem versenyezhet
nek vele. 

Ez érdekes férfiú arczképét mutatjuk 
be ezennel olvasóinknak. Eletére s műkö
désére vonatkozólag a következő jegyzete
ket vettük György Aladár tollából, ki vele 
személyes ismeretségben is áll. 

Bebel 1840-ben született Kölnben, szü
leit korán elvesztette s a legszükségesb 
ismereteket is csak a brauweileri és wetzlari 
népiskolákban nyerte. 14 éves korában 

megtanulta az esztergályos 
mesterséget, beutazta Délné-
metors^ágot s Ausztriát, s 
1860-ban Lipcsében telepedett 
le, a hol 1864 óta önálló üzle
tet folytat. Ez egyszerű sze
rény élettörténete, a melyet 
azonban az eszméért küzdelme 
sokkal változatosabbá s érde
kesebbé tesz. 1863. őszén Las-
salle lelkes szavai őt is maguk
kal ragadták, teljes odaadással 
igyekezett közreműködni az 
eszme létesítésén; 1867 óta 
a Liebknecht által szerkesz
tett „DemokratischesWochen-
blatt"-ban megkísértette az 
irói működést s már 1868. 
augusztusban a neuenburgi 
szocziál-demokrata gyűlés el
nöke lön, s ott a munkások 
nemzetközi egyesületéhez csat
lakozást indítványozta a je
lenlevő tagok zajos éljenzése 
között. Bebel neve ekkor lett 
először ismeretes a nagy kö
zönség előtt, s azóta fokoza
tosan emelkedett hírnevében, 
ő volt az, a ki indítványozta, 
és csaknem mesés szorgalma 
folytán keresztül is vitte, hogy 
a német szoczialisták nagy ré
sze az 1869-ki eisenachi kon
gresszuson véglegesen elvált 

a Bismarck zsoldjába esett régi lassalleánu-
soktól s ugyancsak azon év októberétől 
fogva szerkesztője s mai napig főmunkatársa 
volt Németország legradikálisabb lapjának, 
a „Volkstaat"-nak. 1870-ben a birodalmi 
gyűlésbe képviselőnek választatott be, s 




