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Tizennyolczadik évfolyam.

gazdagság hatalom
! lkl j k

, yssíte kocáázat nélkül nyerni,
már többször beteljesedS, t. megbizóiínak u2t alkalmat nyújtok gazdaggá, hatalmassá és koezkáztatás nélkül szereneséssé Unni, 8 pedig a magyar kir. kormány által

kibocsátott és biztositott

Magyar dijsorsjegyekW g y j j g y
által évenkénti 4 házassal, és 250,000: 200,000; 150,000; 50,000; 20,000; 10,000, stb. nyereményekkel, melyeknek legközelebbi húzásuk f. é. május 1-én l e « . -
Ezen sorsjegyek nálam kaphatók: 14 havi részletben 9.50 ltjával, 24 havi részletben 5 ftjával.

M T Török vasuli sorsjegyek (400 franc befizetve),
évenkénti 6 házassal és 600,000: 400.000; 300,000; 200,000 ftnyi főnyereményekkel aranyban, ezenkívül S»/„ kamat melyeknek szelvényei é g k é n t a torok
kormány által 12 franccal, aranyban beváltatnak, nálam olcsóbban kaphatók, mint bármely pe.ti vagy becsi valtohazn»l, a mi mellett azon jogot adom vevo.m-
nek az eredeti sorsjegyet akármikor kiváltani, mely esetben még 6° o a vevőnek leengedtetik. A török sorsjegy ennélfogva 12 /o-et hoz.

WtT 1 darab teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy
12 havi részletben 8 ft javai, 22 havi részletben 5 ftjával, kapható, mely esetben a vevő az első részlet lefizetésénél, a sorsjegy birtokába lép és minden nyeremény a
részlettulajdonos kétségbe vonhatlan tulajdouát képezi. A ki egy török sorsjegyet és egy magyar dijsorsjegyet vagy készpénzben vagy részletekben vesz, az egy magyar

honvéd-sorsjegyet 100,000 ftnyi s más nyereményekkel ingyen kap. i u o s *. >

ígérvények magyar dijsorsj egyre, a május 15-ki húzásra 2 ft. és 50 kr. bélyegért kaphatók.
é k k lMagyar honvéd-sorsjegyek, főnyeremény 100,000 frt. és sok más nyereményekkel 2 frt. 50 kr.

• j 4 TflQ váltóháasa P e s t e n
JLJXJL J \J O Dorottya-utcza 13. sz., a Lloyd me

Huzási sorozatok és sorsoláii naptárak ingyen.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek. mellett.

Legújabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

Híinihumer Adolf]
üzletiben

|l"EST, uri-utcza •$. sz.J
Minták kivánatraj

küldetnek minden-
Jelé i n g j e n és^

bérmentvr.

tlcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem utcza 4 dik szám)
meo-jelont és minden könyvkereskedésben kapható:

DÖNTVÉNYTÁR.
A üiagy. kir. curia semmitöszéki

legfőbb itélöszéki osztályának elvi jelentőségű

határozatai.
Gyűjtötték:

Dr. Dárday Sándor és Dr. íiallu József.
m. k. igazságügyminiszteri titkár. a m. k. semmitöszéki tanácsjegyzője.

I., I I . és III . folyam.
8 rét. Ára az I. folyam 1 frt. 50 kr., a II. folyam. 2 frt., a III. folyam 2 írt.

RÁTH MÓR kiadása.

A hires Döllinger legújabb művet

A PÁPA
és az egyetemes zsinat.

Irta Jánus (Döllinger.)
(Kémet eredetiből.)

Ára 2 forint osztr. órt.
1060 (2-2)

1062 (2-0) •ff
i-J

Legfinomabb <*;

^ f ' legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legújabb

ItfonogrAiiiinokbal
ellátva

színes nyomatban.
100'evélpapir legfinomabb ft. l—1.5''
100 ltvélp. legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
10<) le vél boritok monogramul, ft 1 —1.50
100 levél borit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboritdk finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélborifék kr. 30-80

Látogatási jegyek.
100 <lb. legfinom. dupla fényes papírra,

kőnyomat ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a J a minute . . . . kr. 50 — i-0

Pecsételő-markok.
1000 db. aranynyomat ft. 2.50
1000 » veres, fehér színes pecsétv. ft. 3
1000 » színes nyomott (legújabb) ft. 4

Nyomtatványok.
1000 db. postai száüitó-levél . . . ft. 3
1000 » vasúti szállitd-levél . . . ft. 6
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. S, 5 és 8

Kapható:

Löwinger A. és társa
papirkercskedésében Pesten,

hatvani-uteza fi. fZ., a nemzeti kaszinó-
val szemközt, a „Tanulóhoz."

5O,O©O; 25,000; 20,000 ftot nyerd sorsjegy ingyen, melynek j«2Lá/

legkisebb biztos nyereménye 10 ft.

Ajánlón) t. ez. vevőim figyelmébe a következő

előByős

SORSJÁTEKGSOPORTORAT.
Hitelíorsjegy,54-ki, Salm, török 400 frankos, magyar 1870-ki,

Braunschweigi, vasuti, Rudolf-féle, Svéd, Stanislói, 1860-ki, PálíTy,
St.-Genois és Budai sorsjegy.

Nyeremények összesre: 5 millió forint, 2 millió frank
arany és 200,000 ft. ezft-**, 50 huzas évenként, tehát h<-ten-
ként ejcy.

Első ráfizetés 10 ft; - továbbít 20 havi részlet 4 forinttal.
A társaság felosztásakor a forsjofjek eladatnak a bejött

n részvényesek közt osztatik fel.

j 20 db. 50 ftos magy. állainsorsjegy
Négy húzás évenként.
Fönyerök: 250.000; 200,000; 100,000 ft. stb.
Első ráfizetés 10 ft., 12 havi részlet 10 írttal.
A társaságfelosziilván,minden részvényes két db. sorsjegyet kap.

KÖNIG ZSIGMOND
váltóüzlete, Győrött, fehérvári utcza, saját házában.

Vidéki megbízások gyorsan teljesittetnek. Fizetés posta-utalvány
által történhetik, a mi csak 5 krba kerül.

Mindkét csoport részvényese 50,000 ; 25,000 ftot nyerő ;őrhe-
gyet kap Ingyen, melynek legkisebb nyereménye 10 ft. biztos.

3 ft. beküldése, mellett a tefjes húzás sorozatok bérmentve
küldetni k meg. 1057(3-3)
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Mellbetegeket
értesítem arról,

miszorint mell-betegségek, kü-
lönösen mcllfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszeiiTi orvos által sikercsen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután í-töl 4-ig.
Váczi-út, 24-ik szám, I. emelet.
1045(5-50) BRMST L.,

homSopath-orvos és szülész.

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, május 14-én 1871.

Klöli/.etcsi feltételek: a Vasárnapi Ljsag es Politikai Ijdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
SUT" t'supán Vnsnrnapi l;.jság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — ( snpnn Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. -^m

ujak, a Vnsíirnapi i;js»g és Politikai l ' jdon»áKok«t illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye,* egyszeri igtatásnál 10 krajezárba: háromszori vagy
7 krajcárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstrin és Vogler, Wollzeile Nr. 9 —
igtatás útin 30 kraiczár.

m^j^ Hirdetési díj
tSbbfzöri igtatásnál csak
Bélyeg-dij, külön minden igtatás útin 30 krajezár,

A közhasznú tevékenység egyik fárad-
hatlan munkását mutatjuk be ma e lap ol-
vasóinak, Keleti Károlyban, a földmivelés-,
ipar- és kereskedelmi minisztérium mellett
közelebbről állandóan szervezett statisztikai
osztály főnökében, ki a múlt évi népszám-
lálási munkálatok végrehajtásának s az
eredmények összeállításának vezetésével
szakértelmének és fáradhatlanságának egy-
iránt fényes bizonyítványát adta, s kinek
érdemeit méltányolni épen alkalomszerűnek
látjuk most, mikor a nagy mü befejezve s
eredményének összefoglalt kimutatása világ
elé bocsátva van.

• Keleti Károly Pozsonyban szü-
letett 1833-ban. Atyja művész
volt. Testvéröcscse Keleti Gusz-
táv, ki lapunk közönségének im-
már régi ismerőse.

Iskoláit Budán végezte volna,
de rá nem ért; mert 1849-ben
nem igen nézték a keresztlevele-
ket; a 16-ik évében levő ifjú fegy-
vert ragadott mint a többi, s a
hadjárat végén Bem tábornok
utolsó csapatjaival az erdélyi ha-
vasokban rekedt; a felkelő oláhok
fogságából szökés által menekült, .
s rongyokban, de ép egészségben
tért vissza a szülői házhoz, hol
már halottként siratták,-mert hire

• járt, hogy a szegedi löszertár fel-
robbanása alkalmával, társaival
együtt ö is "légbe repült. Budán
folytatta megszakadt tanulmá-
nyait; de megkezdődött a honvé-
dek felkutatása, besorozása, s szü-
lei jónak látták őt Alcsuthra
küldeni, hol a b. József nádor
örököseinek uradalmában 3 évig
gazdaságot tanult. E közben tölt
be 20-ik koréve, s a besorozás ve-
szélye elöl ezúttal csak a budai
főfizetö-hivatal egyik irodájában
talált menedéket. Hivatalnokká
lett az nap, mikor a városházánál
a katonai vizsgáló bizottság elé volt idézve.
Philosophiai tanulmányait, már mint hiva-
talnok, s felsőbb engedély mellett a jogi
tanfolyamokat is magán utón végezte, a
pozsonyi jogakadémián tévén le az állam-
vizsgákat. 1861-ben az országgyűlés adó-
megtagadási határozata után lemondott

K e l e t i K á r o l y .
hivataláról, melybe úgyis csak kényszerű-
ségből lépett volt. Először ecsetjével vélte
megkereshetni kenyerét, de kisérletei nem
voltak biztatók. Fölhagyott vele.

galma
és vas szor-Tudományos készültsége

több sikert látszottak jósolni szá-
mára a tudományos működés terén. Most
már különösen a nemzetgazdasági tudo-
mányágakat mivelé, s Baudrillart jeles
nemzetgazdasági kézikönyvét, a hazai vi-
szonyokra alkalmazva, ülteté át e részben
nagyon hézagos irodalmunkba. De hogy
időközben az élet anyagi követelményeit is
kielégítse, a főbb napi közlönyök szerkesz-

K E L E T I K Á R O L Y .
•

tőségében keresett foglalkozást, s ezekben
nemzetgazdasági, s mübirálati czikkeket
közölt, mindkét irányban figyelmet ébresz-
töleg.

A magyar földhitelintézet felállításával
annak előbb igtatója,majd tanácsjegy zöjelett,
s a „biztos állás" nem hogy megzsibbasz-

totta volna, de még nagyobb erőfeszítésre
ösztönzé az irodalom terén, miről a „Buda-
pesti Szemlé"-ben, majd a m. tud. akadémia
„Statisztikai s nemzetgazdasági közlemó-
nyei"-ben megjelent becses dolgozatai is ta-
núskodnak. Irodalmi működése reá vonta b.
Eötvös József figyelmét is s ez őt higgadt né-
zeteiért nagyra becsülte, s politikai átalaku-
lásunk korszakában 1865—66-ban megin-
dított közlönyének, a „Politikai Hetilapnak"
szerkesztését is reá bizta. E jelesen szer-
kesztett közlöny, a politika mellett a hazai
művészet és ipar érdekeinek is meleg szó-
szólója volt. — Utóbb is, midőn leginkább

b. Eötvös indítására, a forradalom
romjaiba temetkezett régi ipar-
egyesület phönixként feltámadt,
mellette, mint az uj életre keltett
egyesület elnöke mellett Keleti
mint az egyesület igazgató-titkára
hűségesen közreműködött a nem-
zeti gyarapodás e fontos tényező-
jének talpra állításában s fárado-
zásai azon elismerésben is része-
sültek, hogy közelebbről az alel-
nöki székbe őt választá meg a
gyarapodó egyesület.

Az iparos érdekeken kivül a
nemzetgazdasági föléledés másik
tényezője, a- kereskedelem emelése
ügyében is érvényesítette gyakor-
lati irányú munkásságát a keres-
kedelmi ifjak virágzó társulata
körül, mely az imént egyhangú-
lag harmadizben választotta meg
elnökének.

Társadalmi téren szerzett érde-
mei közt nem utolsó az, hogy va-
lamint régebben a volt müegye-
sület, ugy most is, és évek óta
a képzőművészeti társulat ügyei-
nek intézése körül, mint választ-
mányi tag buzgón közreműködik;
s a hazai művészet fontos kér-
dése és lendülete ügyében nem-
csak a képzőművészeti társaság-

ban, hanem a tudomány csarnokában is
felszólalt, s a tud. akadémia múlt évi ün-
nepélyes közülésén eszmegazdag értekezést
tartott „a művészetről, mint nemzetgazda-
sági tényezőröl."

. A tud. akadémia őt már 1868 elején
választotta meg a nemzetgazdasági tudo-meg

20-ik szám.



mány terén szerzett érdemeiért levelező
tagjául a történelmi és államtudományok
osztályába. Az elismerés ezen tényét ujab-
ban igazolta „Kataszter és földadó" czim
alatt megjelent munkája.

Már előbb, midőn a magyar minisz-
térium megalakult, osztálytanácsosnak ne-
veztetett ki az ipar - és kereskedelmi mi-
nisztériumba, melynek kebelében az ál-
tala szervezett országos statisztikai hiva-
tal vezetésével lön megbízva, s ugyanazon
hivatalnak, legújabban történt önálló és
tágabb keretű szervezése után, ma is élén
áll.

1869-ben Hunfalvy Jánossal ö képvi-
selte Magyarországot Hágában a nemzet-
közi kongresszuson, s ugyanott ők vívták
ki a fiatal magyar statisztikai intézet egyen-
jogúságát a külföld hasonnemü intézetei-
vel szemben, minek jeléül a kongresszus
egész Európa szőlészeti statisztikájának ki-
dolgozását a magyar statisztikai hivatalra
bízta.

A pesti tud. egyetemnél általa megin-
dított statisztikai tanfolyam alatt 1B67 — 68
és 1868—6í)-ben Keleti két rendbeli elő-
adások sorában, a népesedési viszonyokról
s a gazdaságtanról értekezett, mely előadá-
sok két külön füzetben nyomtatva is meg-
jelentek.

1869-ben Gorove minisztersége alatt
megindította, az imént pedig Szlávy minisz-
tersége alatt fényes sikerrel fejezte be a
magyarországi népszámlálásnak szakértel-
met, erélyt és gondot igénylő nagy munká-
ját, mely eredménye és az eredményt létesítő
módszer tekintetében mintaszerűnek mond-
ható, s a hazában nyert méltó elismerésen ki-
vüTkülföldi szakférfiak figyelmét is magára
vonta. Keleti Károlyt e siker érdeméből
igen nagy, bátran mondhatni, hogy a leg-
nagyobb rész illeti meg, s munkássága és
munka biró ereje biztosítékul szolgál arra
is, hogy tőle még sok közhasznú ügy sike-
res végrehajtását várhatjuk.

A zászló-tartó.
Mogesküdött — s kezébe adták
Az uj, íolszentelt lobogót;
A csata-kürtök megharsannak,
Dobok verik a riadót.
Előre! hangzik a kiáltás,
A zászló fris széltől dagad.
— Megesküdött a zászló-tartó,
És esküjéhez hű marad.

A kardok csengnek, vér patakzik,
A kis csapat bátran rohan.
De az ellen sűrű sorától
Fogyvást fogy száma úntalan.
El vérzenek mind, — még csak ő áll,
Kör ülte bőszen zúg a had.
De megesküdt a zászló-tartó,
És esküjéhez hű marad.

Kardot ránt s vív kétségbe-esve;
Baljába fogja zászlaját.
Köblén, fején csapás találja,
De kincsét még sem adja át.
J5s harezol és küzd, mig végtére
Ledől egy vég-döfés alatt. . .
— Mert megesküdt a zászló-tartó,
És esküjéhez hű mafad.

Még zászlaját keblére vonja,
És forró csókja éri azt,
Sebére rá Wjtja, nyomja,
Mint balzsamos mentő tapaszt.
„Tudjátok meg," — a z ól gyönge hangon,
Melyet vonagló ajka ad, —
„Megesküszik a zászló-tartó,
Es esküjéhez hű marad!"

P. Tóth Kálmán.
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Európa asszonyság ntiveldéjc
(vagy: hogy verte mpg, és zsákmányolta ki a német a fran-

cziát az angol jelenlétében, a ki közönbösen nézte.*)

Európa asszonyság kitűnő fi-nevelő-
intézetet tartott; az ujabb nyelveket, az erő-
ditvények tudományát s a földgömbismét a
tanulók nála tanulták. Érdemét mindenütt
elismerték, mert nem volt tanintézet, hol
a tanítást oly bökezüleg és mindenre kiter-
jedő gonddal vezették volna, azért az intézet
átalános elismerésben is részesült.

Régi növendékei közül többen utóbb
más nagy tekintélyű nevelő-intézetekben
tiszteletre méltó helyeket foglaltak el. Ez
intézetek közül kettőben **) csak barna
arczbörii és meglehetősen buta suhanczok
voltak, kik igen kevésre haladtak; a har-
madik intézet meg önhitt víg czimborákból
állott, kik az intézetökben nyert tanulmá-
nyaikkal nagyra voltak, igen hangosan s
többnyire selypitve vagy az orrukból be-
széltek.

Az Európa asszonyság tanítványai egész
más öntetü, bár szintén különböző jelle-
müek voltak. Köztük is voltak jó, rósz, —
eszes, igyekező és rest fiuk, némelyek sze-
lidek, békeszeretők, mások ismét veszeke-
dök ; a legnagyobb rész helyes magaviseletü,
de néhányan vásott rósz modoruak voltak.

Szegény öreg asszonyság már nem tu-
dott mindnyájokra felügyelni; a legnagyob-
bak, s bizalomra legméltóbbak közül öt fel-
ügyelőt választott ki, ezeknek a többi tanu-
lók fölött teljhatalmuk, s a rakonczátlanab-
bakat eszökre téríteni kötelességök volt.

E sorok irása idejében a felügyelőkezek
voltak: Lajos, Vilmos, Sándor, József és
János.

Ha a kis fiuk között valami szóváltás
vagy perpatvar támadt, az ok megvizsgá-
lása, s ha lehetséges , a baj lecsillapítása
az ö dolgok volt. Ellenben, ha az volt elha-
tározva, hogy a veszekedést fegyver által
döntik el, az igazság kiszolgáltatása, s a két
ellenfél túlkapása fölötti őrködés, és átalá-
ban s minden időben, az elnyomás meggá-
tolása szintén az ő kötelességök volt.

E felügyelök kezébe letett hatalom ren-
desen igazságosan, és az Európa asszonyság
intézetének legnagyobb előnyére alkalmaz-
tatott ; a csekélyebb veszekedéseket hamar
lecsillapították, s ez által a töréseket és
zúzásokat elkerülték. Gyakran megtörtént,
hogy ha két fiu valami semmiség felett ösz-
szekoczczant, s az udvar hátterébe ment
megverekedni, a Lajos — vagy a János ur
hirtelen megjelenése elég volt arra, hogy a
két harczos kezet szorítson s elfusson. Fáj-
dalom, az is megtörtént néha, hogy néme-
lyik a felügyelők közül is czivakodásba el-
egyedett. A többieknek a közvetítés ilyen-
kor még inkább kötelességök volt mint
máskor. így történt például, hogy egyszer
egy bizonyos Miklós nevű felügyelő egy

*) Közolebbről Angliában egy kis füzetke
jolent meg, mely csakhamar százezer példányban
terjedt el. Azt mondják, hogy szerzője Disraeli,
a hires államférfi, a tory-párt (a mostani ellenzék)
vezére.

E mű a franczia-német háborút, a nemzetközi
politika e nagy kérdését az Angliában igen ked-
volt humoros allogoriai alakban tárgyálja.

Európa asszonyság nevolő-intézetének növen-
dékei az európai hatalmakat képviselik; könnyen
kitalálhatni, hogy Lajos: Francziaország; János
(John): Anglia; József: Ausztria; Sándor: Orosz-
ország; Konstantin: Törökország; György:Görög-
ország; Márk: Bismarck; Bili vagy Bobbtj: Glad-
stone.

Közöljük o rövid s érdekes rajzot egész
terjedelmében. Azon tanúság szólal meg belőle,
mit a közérzület nálunk is tolmácsol.

•*) Kelet-Indiát és Ausztráliát, a harmadik
alatt Amerikát érti; megaDnyi európai gyarmat.

igen szelíd, de nagyon piszkos kis fiút, a
kit Konstantinnak hivtak, — minden elöle-
ges ingerlés nélkül — megtámadott; János
és Lajos a gyermek pártjára álltak, s Miklóst
ugy megrakták, hogy soha sem felejtette
el, és a tanintézetből kevés idő múlva ki-
lépett.

Európa asszonyságnál mindenik tekin-
télyesebb növendéknek volt egy kis kertje.
Igen nagy gondot fordítottak reá. Egyik
a virágokban gyönyörködött, a másik gyü-
mölcsöket termelt, némelyik salátát, zsázsát
vagy hónapos retket növelt, s az ifjú ter-
melők ezeket egymásnak eladták, vagy az
ebédlő terembe vitték, mi által vacsorájo-
kat fűszerezték.

Mindeniknek a kertjében volt egy zöld
lugas, melyet saját ízlése és módja szerint
rendezett be. Tagadhatlan, hogy a Lajos
lugasa volt a legszebb; tündéri szépsége
minden szomszédját elbájolta. Csoda-bar-
langhoz hasonlított, a legszebb virágokkal
s a legritkább bozótokkal volt tele, egy
szölötő ékesítette, melynek indái felkusz-.
tak a lugas tetejére, s a bejárásnál ismét le-
hajlottak, ezt körül vették, s a lugas belsejébe
virág füzér alakjában tűntek el; a lugas kö-
zepén forrás bugyogott, moraja megélénkí-
tett mindent s e varázslaknak kimondhat-
lan bájt kölcsönzött.

A János kertje is elég szép volt, és sok-
kal termékenyebb mint a többié. Legna-
gyobb szépsége abban állott, hogy egy szi-
getben volt, s egy húsz vagy harmincz láb
nagysága kis folyó viz a többiek kertjétől
elválasztotta. Az ö lugasa valóságos műhely
volt, szabad óráiban ide zárkózott, eszter-
gályozott, hálót kötött, szőtt, késeket fent,
vagy kis hajókat készített, hogy a folyóvízen
úszkáljanak. — De János is szeretett néha
magának mulatságot csinálni, s ha munká-
jában kifáradt, át-átment a folyón Lajos
szomszédjához, a ki mindig szivesen látta s
örült, hogy vendégszeretetét kimutathatta.

A barátja lugasában mily sok boldog
perczeket töltött János, lefeküdt a zöld bár-
sony pázsitra, s szomszédja felséges szölő-
fürtjeit s kitűnő limonádéját élvezte, s
magában megvallotta, hogy itten sokkal
kellemesebb órákat tölt az ember, mint az
ö piszkos — nyirkos mühelyében, a gyalu-
forgácsok, kötelek halmaza s az örökös
kátrányszag között! „Nem tesz semmit, —
monda magában János, — én több hasznot
húzok a kertemből, mint a többi pajtá-
saim, s a rósz szagra nem szabad oly ké-
nyesnek lennem."

Európa asszonyság, hogy növendékei
vállalkozó szellemét fokozza, megengedte,
hogy olyan üzletet folytassanak, a milyen
nekik tetszik; azt mondták, hogy János ur
az utolsó időkben nagyon keményen dolgo-
zott, s az apró élvezetekre adott zsebpénzét
műhelye termékéből megháromszorozta, sőt
néha meg is négyszerezte.

A Lajos birtoka mellett terült el Vil-
mosé is; ez volt a felügyelők közt a legna-
gyobb és legerősebb, s a legszorgalmasabb
és békességesebb fiúnak látszott. Folytono-
san azt mondta, s a többi növendékekkel azt
hitette el, hogy soha egész életében egy
veszekedést sem idézett elő. Legnagyobb
élvezetét a zsoltárok éneklésében találta, s
az uj testamentumot mindig magánál hor-
dozta. De többen azt monták, hogy Vilmos
ur alattomos.— kétszínű legény ám!

Ö is épen oly büszke volt a kertjére,
mint akármelyik, de soha sem dolgozhatott
ugy benne, hogy a Lajos kertjének két ágya-
sára irigy szemeket ne vetett volna, ö sze-
rinte — ez ágyások az ö birtokához tartoz-
tak. Annyi igaz, hogy ezelőtt nagyon régen,
midőn Vilmos és Lajos még iskolába sem
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jártak, a Lajos elődjeinek egyike a kert ha-
tárát jelölő léczeket kihúzta, s a szomszédja
földjének egy részét magának elfoglalta.
Már régóta táplálta Vilmos azt az óhajtá-
sát, hogy ezt visszaszerezze; de titkát sen-
kivel sem közölte. S egy ily jó és kegyes
tanulóról ki merészelte volna feltenni, hogy
a má"s birtokát kívánja?

Csak egy fiúval közölte: egy Mark nevű
kedvencz inasával; ez értelmes, ügyes és
vig ficzkó volt, a ki vállalataiban kevés lel-
kiismeretességet mutatott, s csalárdsággal
és ravaszsággal volt telve, de álnokságát
oly jól tudta álezázni, hogy az öreg asszony-
ság sólyom tekintete sem kaphatta rajta.

Vilmos egyszer, lugasában ülve, do-
hányzás közben s a sörös kancsóból iddo-
gálva, elmondta inasának hóditási vágyát.
(Sajnálom, de meg kell vallanom, hogy sza-
bad óráikban mind a ketten dohányoztak
és ittak, bár oz az intézet szabályaival el-
lenkezett.)

— Óhajtása teljesülésének csak egy
módja van, — válaszolá Márk, — miután
gazdája bizalmas beszédét végig hallgatta.
Ha ön a Lajos két ágyasát el akarja sajátí-
tani, meg kell verekednie Lajossal, s azt
hiszem, derekasan meg is fogja rakni; —
de egyedül csak vele szabad megverekednie.

— Mit akarsz ezzel mondani? — kérdé
Vilmos.

— Csak azt, hogy vigyázzon, ne-
hogy a többi felügyelök a czivódásba
közbe vessék magukat. Mert ha közvetitöül
lépnek fel, akkor ön ellen fordulnak. Ön
kevéssel ezelőtt jól megpüfölte Józsefet,
emlékezik, hogy ö az óta mily gyűlöletet táp-
lál ön iránt? Sándor szintén haragszik. S |
ámbár Lajos pártját fogta a kis Konstan-
tinnak, midőn a szegény gyermekre Sándor
oly gorombán rárontott, de az ön befolyását
az intézetben Sándor irigyleni kezdi. Lássa,
kedves öregem, ön az utolsó időkben oly
sokat nőtt, s ugy megtestesedett, hogy nem
sokára mindenki félni fog öntől. Nagyon jól
emlékszem arra az időre, midőn ön még kis !
gyermek volt.

— Igen, —válaszolá Vilmos szemeit áhí-
tattal az égre emelve, — igen, az isteni gond-
viselésnek tetszett engem megizmositani.

— Azt meghiszem, — monda Márk, —
de a többi felügyelöknek ez ugyan nem tet-
szett ám. Hiszen emlékezhetik, mily elége-
detlenek voltak, midőn ön ezt a kis föld-
szintet a gyermekektől elvette, s a saját
kertjéhez csatolta. *)

— De hiszen, édes Márk, én azt egészen
az ön tanácsa szerint tettem.

— Ertem, tudom, és azt igen helyesen
cselekedte. Ezek a szegény kis koldusok ugy
is gyengék voltak, sokkal előnyösebb, ha
kertjök müvelését valaki magára vállalja,
s a terményéből nekik is juttat valamit. Ez
által ön a többi felügyelöket féltékenyekké
tette, s épen nem vagyok bizonyos benne,
hogy az ön lovagias tettét az öreg asszony-
ság is helyeselte volna.

— Márk, — kérdezé Vilmos, bal szemével
hunyoritva s ujjával a kis sziget felé mu-
tatva, —vette-e észre, hogy ható' mit gondolt?

— Oh! — válaszolá Márk megvetöleg,
— azon ne aggódjék. János semmibe sem
elegyedik, a sokféle tárgyak gyártásával,
melyeket a többi fiuknak elad, piszkos bolt-
jában sokkal inkább elfoglalja magát. Piha!
Elég ha rágondolok, hogy milyen rósz szag
van a mühelyében, s már felémelyedik a
gyomrom.

S erre hosszú kortyot ivott, a kelleme-
sebb érzéseket az által reménylte leikébe
visszahozni.

— János rendkívül bátor, — monda Vil-
mos egy darab ideig tartó hallgatás és do-
hányzás után, — bátor és oly erős, mint
egy oroszlán.

— Akármilyen bátor és akármilyen
erős, de oly lomha — mint itt Márk
megakadt, jó hasonlatot nem tudván találni,
a sörös kancsó fenekén kereste azt. — De
különben is — folytatá szomjusága ki-
elégítése után, — ö soha sincs készen.
A Miklóssal való ügyben is, tudja mily
kellemetlen helyzetbe jutott. Tudja, ez
még előbb történt, mint ön az intézetbe
lépett, de én jól emlékszem reá. Szegény
Jánosnak még czipöi sem voltak, s mi-
után a hareztéren az ö földje volt a kö-
vecsesebb, lábai egészen összeroncsolódtak
és feltörtek. És mégis oly hideg vérrel vette
az egészet, hogy másnap reggel későn jött
reggelizni, s üres gyomorral kellett meg-
verekednie. Elismerem, hogy bátornak és
erősnek lenni szép, de az evés és ivás fődo-
log, s legalább egy pár tisztességes lábbelije
is legyen az embernek az ilyen alkalmakra.

— Miért nem tudott magának egy pár
tisztességes lábbelit venni? — kérdezé Vil-
mos. — Hisz egész halmaz pénze volt.

— A pénzt halomról halomra gyüjté,
de másra zsugorgatta: egy uj nyársat akart
venni; igen,ez volt az igazi oka, s csúf mü-
helyében még sokkal erélyesebben eszter-
gályozott, köszörült, mint azelőtt, nem
gondolt semmivel^ csak hogy a pennyket
és shillingeket szaporítsa.

— De, kedves Márk, hát aztán mit ta-
nácsol ön nekem?

— Ah! azt nem oly könnyű megmondani.
Adjon egy kis időt a gondolkozásra, s ha ki-
találom, közölni fogom önnel. De bármit csi-
náljon, ugy igazítsa, hogy Lajost találják
hibásnak. Ne kössön bele, hanem vigye ügye-
sen oda a dolgot, hogy ő kössön ki önnel. Igye-
kezzék azt a jó véleményt fentartani, hogy j
ön, mint mindig, ugy most is a legszelídebb
s békeszeretöbb hajlammal van; arra is
ügyeljen, hogy az uj testamentumát szokása
szerint mindig a zsebében hordja. Ha mind-
ezekre ügyel, akkor az öreg Európa asz-
szonyság gyanúját nem ébreszti fel, s oly
bizalommal lesz ön iránt, mind eddig. A
többivel majd elbánok én. De addig is, mig
eljö az idő, tartsa jó állapotban és készen
magát, s ha ismer ön itt a városban egy
hires boxirozót, keresse fel s ujabb fogáso-
kat tanuljon el tőle. Annyit tudok, hogy
mióta ön Józsefet oly borzasztóan megverte,
Lajos az öklözésben meglehetősen begya-
korolta magát.

Az intézet csengetyüje délutáni tanórára
hivta a növendékeket. Urfi és inas sietve
oltá el szivarját, s a sör maradékot felhör-
pentették. Márk a kúthoz szaladt, hogy a
kezeit megmossa; de bármennyire mosta és
dörgölte, soha se tudta elég tisztára mosni....
Vilmos ezalatt más ruhát öltött s komolyan
ment az udvaron keresztül, hamis hangon
a százkettedik zsoltárt dudorászva.

'Sámi Lászlőné.
(Folyt, követk.)

Angolból

*) Schleswig-Holstein.

A bécs-njhelyi és bécsi vértanuk.
(1671. ápril 30.)

(Vége.)

Zrínyi, midőn Nádasdyval meghason-
lott, saját tervével nem hagyott fel. Még
mindig i'ranczia, lengyel szövetségen, török
háborún járt esze, és vejét Rákóczi Feren-
czet a protestánsokkal kibékitvén, ezeknek
egész erejét magához csatolá. A felvidé-
kiekkel való szövetségnek azonban az a
következménye lön, hogy Zrínyi-— kivált mi-

dőn más külföldi segélynek reménye ele-
nyészett — szintén kénytelen volt a török-
höz is közelíteni, s igy 1669. novemberén
Bukovaczky Ferencz nevű kapitányát a
portára küldé, tapogatódzni a porta szán-

! dékai iránt, a mire már korábban az ud-
| vartól felhatalmazást nyert.
! Bukovaczky 1670. márczius elején tért
i vissza, azon hirrel, hogy a porta 12,000
tallér évi adóért kész Magyarhont szabadsá-
gainak megtartása mellett oltalmába venni,
Zrínyit Horvátország fejedelmévé tenni,
ha előbb Zrínyi és a magyarok fegyvert
ragadnak az osztrák ház ellen. E szóbe-
széd, melyet semmi írott okmány nem
támogatott, jónak látszott Zrínyi szemében,
pressiót gyakorolni az udvarra, engedmé-

j nyék elnyerése végett, s azért mig Rákóczi
Í Ferenczet és a felvidéket e hirrel segélyre
I szólitá, a horvátokat megnyerni igyekezett.

a zágrábi püspök, majd Forstall Márk
gyontatója- által megüzente Bécsbe, hogy
ha az udvar hathatós eszközöket nyújt a
haza védelmére, hazafiakat alkalmaz a ha-
ditisztségekre, Zrínyinek némi kedvezmé-
nyeket nyújt, általános bünbocsánatot ád,
és e szerződést a szász és bajor fejedelmek,
vagy a német birodalom, vagy a pápa biz-
tosítják: ő kész felhagyni minden ellenséges
szándékkal.

Bécsben a császár, a miniszterek rettentő
haragra gyultak Zrínyi javithatlanságán,
és elhatározák, hogy csellel, erővel, a mint
lehet, megsemmisítik, mert a mig ő él, nem
lesz békesség. Lehetőleg gyorsan katonasá-
got vontak össze, más részt nyájas szavakkal
biztositák a császár kegyelméről, csakhogy
— irá a főuelvarmester Lobkovitz — nem
illik urának feltételeket szabni. Ha azonban
meghódol, charta biancat küld fel, melyre
az udvar feltételeit Írhatja, fiát kezesül adja:
minden meg lesz bocsátva, sőt még nagy
ember lesz belőle.

Zrínyi mindezt megtevé, annál is inkább,
mert Horvátország nem csatlakozott hozzá,
harezra elkészülve nem volt, s egyedüli ne-
vesebb szövetségese oldalánál sógora Fran-
gepánFerencz vala, Orfeus rokonával, utolsó
sarja hires családjának. E fiatal 26 éves
ember szintén elégületlen volt a vasvári bé-
kével, de eddig semmiféle összeesküvésbe
nem elegyedett, sőt Péterrel, kivel gyakorta*
összezörrent, hideg, majdnem ellenséges vi-
szonybanélt. Testvére, Zrínyi grófné, avatta
volt őt be 1670 elején Bukovaczky tudósí-
tásaiba, és ő örömmel kapott az alkalmon
összetűzni a gyűlölt németekkel.

A siker azonban nem" kedvezett neki, s
a helyett, hogy Horvátországot megnyerte
volna, a németek elöl Csáktornyára volt
kénytelen menekülni, a honnan szintén
Forstall által meghódolását jelenteté a csá-
szárnak. Mivel azonban — mielőtt Bécsből
üzenet érkezett volna, a német hadak a
Muraközre törtek, Zrinyi, nehogy ellentál-
lással az alkudozásokat kompromittálja,
Frangepánnal Csáktornyát a németek elől
elhagyá és önként Bécsbe az udvarhoz
sietett.

A bécsi kormányférfiak alig hittek sze-
müknek, midőn veszélyes ellenségök önként
eljött; őrizet alá helyezek a két magyar
urat, de nem bántak velük, mint foglyok-
kal, mig Rákóczinak fölkelt hada, Zrínyi-
nek levelére és elfogatásának hirére,élnem
oszlott; akkor aztán rövidebbre fogták a
gyeplöt, s mig Zrinyi és Frangepán javait
elfoglalták, elkobozták, őket magukat kez-
dek inquirálni tetteik felöl. Midőn pedig
Magyarország teljesen leveretett, váraiba
német őrség szállott, Nádasdyra is ráke-
rült a sor (szeptember 3-kán 1670.), ki
eddig majdnem teljes tétlenül nézte az



eseményeket, éscsak akkor jött magánkiviil
dühében, midőn a hirt hallá, hogy a porta
Zrínyi Pétert fogja magyar királylyá tenni.

Nádasdyt Bécsbe vitték foglyul, Zrinyi
és Frangepánt Bécs-ljhelybe szálliták, és
elhatározák, hogy rendes pert indítanak el-
lenük, német törvények szerint, német bi-
rák előtt, mert — mint a titkos tanácsban
mondák — ha a magyar törvény szerint az
országgyűlés elé viszik az ügyet, Zrinyi és
Frangepánnak annyi ügyvédje lesz, a hány
tagja csak van a karok és rendeknek, az
egyedül talán megbízható egyházi rend fő-
ben járó perben biró nem lehetvén. Egy kü-
lön bizottság neveztetett ki a per bírálására,
mely az alsó-ausztriai kamarai ügyésznek
Frey Györgynek felperessége alatt a három
magyar föur, mint katonatisztek, császári
tanácsosok, ausztriai nemesek, Ausztriában
és Ausztria irányában vétkezők ellen indít-
tatott meg.
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rom szavazat pedig Zrinyi Pétert nem
akarta halálra Ítélni, mert készséggel meg-
hódolt, de Lobkovitz, ki Zrínyit lépre csalta,
minden ellenkezést elnémított. A felség el-
engedvén a kézcsonkitást, helyben hagyá az
Ítéleteket s a foglyoknak ápril 28-kán, mi-
után még mindnyáját egyszer kinpaddal
való fenyegetés mellett kihallgaták, a halá-
los ítéletet tudtul adák azzal, hogy két nap
múlva fognak kivégeztetni.

A rémitő hír váratlanul jött, s kivált
Frangepánt lepte meg, ki kiáltá, hogy ő

! nem akar meghalni, ily rövid idő alatt a ha-
lálra el sem készülhet. Zrinyi is elsápadt,
de semmit sem szólt, csak vállat vonitott.
Nádasdy néhány önmegadó szót rebegett:
„Minden hatalom Istentől van, ki ellene
szegül, Isten ellen szegül."

Nádasdy utolsó napjait imádságban tölté,
gyermekeitől búcsúzott, kiket minden gaz-
dálkodása daczára koldusokul volt kénytelen

melyet csatáiban viselt; nejétől, ki Grácz-
ban ült fogva, egy rövidke, horvát levél-
ben búcsúzott, megírván neki, hogy test-
vérével Frangepánnal kibékült, és kérte
ne sirjon a felett, minek meg kell tör-
ténni.

A vérpadra Zrínyi ápr. 30. d. e. 9 ó., egy
időben Nádasdyval, Frangepán előtt lépett,
feszülettel kezében, büszkén, bátran — egy
szemtanúnak megjegyzése szerint — mint a
katona, ki rohamra megy. Bizonyos vagyok
benne — monda kísérőinek, — hogy sokan
vannak most itt, kik jobban félnek mint én,
kinek meg kell halnom."*) A vérpadon le-
dobá hosszú palástját, kigombolta dolmá-
nyát, s megigazítván haját, apródja által egy
zsebkendővel szemet bekötteté, azután le-
térdepelt, és halkan monda: Uram!kezedbe
ajánlom lelkemet. A hóhér hozzá vágott, s a
második csapásra levált a fej a testtől. Holt-
testére fekete posztót takartak, hogy Fran-

Zrinyi eleve maga védte magát, csak
viszonválaszát szerkeszté védő ügyvéde,
dr. Strelle. Tagadott minden rósz aka-
ratot ; hivatkozott a császárnak mega-
dott, megígért kegyelmére és magyar bi-
rákat , magyar törvényes eljárást kért.
Frangepán, ki csakugyan nem sokat vé-
tett — mindent Zrínyire hárított, magá-
nak és őseinek érdemeire hivatkozott, mire
a vádló megjegyzé, hogy az ö érdemei egé-
szen ismeretlenek. Nádasdy mint tapasztalt
férfi látta, hogy hiába védi magát. A vizs-
gáló biró, Hochernak lábaihoz borult, kö-
nyos szemekkel igért őszinte vallomást,
átkozta nagyravágyását, mely őt a nádor-
ság végett ily örvénybe vitte és határozot-
tan lemondott minden védelemről.

A bíróság mindhármukra halált mon-
dott, ugy hogy előbb jobb kezük, és aztán
fejük vágassék le. A titkos tanácsban (ápr.
25. 1671.) emelkedett hang, hogy Frange-
pánnak engedtessék el a kézcsonkitás, há-

Issy erőd Paris melleit.

hátrahagyni, és ápril 30-án megtörve, fásult
nyugalommal ült a vesztő székbe, mely a
bécsi városház egyik teremében volt felál-
lítva. Feje egy csapásra porba hullott.

Frangepán hevesen hánykolódott sorsa
ellen, kegyelemért irt a császárnak, majd
nagynehezen vallási gyakorlatokra adta
magát. Halála előtt való napon szólni ki-
vánt Zrínyivel, bocsánatot kért tőle és Zri-
nyi megbocsátott neki; megölelve, meg-
csókolva egymást búcsúztak e\ hogy —
mint Frangepán monda — tgy jobb világ-
ban ismét találkozzanak.

Zrinyi nyugodtan végzé vallásos köte-
lességeit. Néhány kis czédulara — melyek
még most is megvannak — végakaratát irá,
kérte a császárt, gondoskodjék apródjárói
Tarrody Györgyről, ki vele a fogságot
megosztá, Lahn Rudolf lovászáról, ki mi-
atta börtönt szenvedett. Fiának kardját
hagyta, mely egykor Szolimán császáré,
aztán Báthory István lengyel királyé volt,

gepán ne lássa, ki szintén feszülettel kezé-
ben a vallásos áhítat szembeszökő jeleivel
lepett a vesztőhelyre.

Frangepán mielőtt letérdepelt volna,
egy negyedóráig beszélt deákul a népnek:
tanuljon szomorú példáján és legyen min-
dig hu felkent fejedelméhez. Szavait általá-
no°s megindulás és zokogás követte, mely
általános lázadássá fajult, midőn a hóhér
első csapásával csak vállába vágott s a sze-
rencsétlen a földre bukva, vérében fetrengve
fölemelt kezekkel e szavakat kiáltá :„Jesus!
Mária, mein einziger Trost." A megzavaro-
dott hóhér második csapását is elhibázta, és
csak a harmadik vágásra vált el a fej törzsö-
kétől.

Nádasdy holttestét Lékára vitték, a csa-
ládi sírboltba, Zrínyit és Frangepánt közö-

f *) Caprara Albert levele máj. 3. 1671. „Ma venne col
; Christo in manó, in modo piű nero e piü bravó e quasi da

soldato, ehe vada all' assalto di qualche fortezza." (Máso-
latja a magy. akad. birtokában.)
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sen egy sirba tették a bécs-ujhelyi székes-
egyház melletti temetőbe, mely ujabb idő-
ben megszüntettetvén, sirlapjuk a templom
oldalába falaztatott, mig a helyet, hol
fejük porba hullott, a régi városi fegyver-
tár,most sörház ud-
varában szinte már-
ványtábla jelöli. " ~ ~

Pauler Gyula.

egy része is látszik a képiiaköa feltüntetett hely-
ről. Meudon magaslatait nem lehetett rajzunk
keretébe vonni, mert azok a jobbfelől emelkedni
kezdő földhátnak távolabbi folytatásai valamivel
magasabban is feküsznek, s igy az Issy- és Vanves-
erődök felett uralkodnak. S. L.

Issy-crőd.
Ama sajnálatra-

méltó testvér-harcz-
ban, melyet a francziák
egymás közt folytat-
nak, egy idő óta igen
szomorú nevezetesség-
re tett szert az Issy-
erőd, mely mind a pá-
risiaknak, mind a ver-
saillesiaknak számta-
lan ember-áldozatába
került, A versaillesiak
ostrommüvelete és a
commune-isták védel-
mi harcza mostanában,
itt van összpontosulva
Issy körül a Szajna
balpartján. A kormány
hívei minden áron ha-
talmukba igyekeztek
keríteni ezt az erődöt,
hogy aztán e kitűnő
hadállásból annál si-
keresebben működhes-
senek Paris ellen.

Képünk az Issy-
erődöt mutatja, mikor
még a főikelők kezén
volt, a meudoni had-
állás előretolt őrhe-
lyeiről nézve. Mint-
hogy e fontos erődöt a poroszok is keményen
bombázták, innen messziről nem igen látszik
egyéb az egész váracsból, mint a belsejében állott
katonai laktanyák összeomladozott falai. A véd-
sánczok alaktalan földtömeggé hulltak összo; de
a lőrések azért helyre
vannak állítva és foly-
tonosan szórták a tü-
zot az ostromlókra. Az
előtérben ogy nagy
védgát van, melyről a
„párisiak" — miként
a versaillesi kormány
katonái a fölkelőket
nevezik, — szakadat-
lanul tüzeltek elleneik-
re. Ily esetekben az ost-
romlók ritkán viszo-
nozták a lövöldözést,
hanem csöndesen ma-
radtak s készen álltak
védsánczaik mögött,
ugy hogy a párisiak
nagy biztonsággal jár-
kálhattak föl s alá s
tisztán ki lehetett ven-
ni mozdulataikat, mi-
kor az erődből a nagy
sánczhoz jöttek.

A magaslat, melyen
az erőd áll, a mint a
tulnan fekvő falucská-
hoz alá bocsátkozik,
ugy néz ki, mintha
négyszögü fensik vol-
na; mindenütt kőra-
kások vannak fölhal-
mozva, melyek jó men-
helyet és biztos lőállo-
másokat képeztek az
ostromlottak számára.
A faluban egy szép
nagy uj gyár van, mely
azonban most egészen
szünetel. Az őrállo-
másokon, mikor az angol rajzoló, kinek az erőd
rajzát köszönhetjük, ott járt, a tisztek kár-
tyával igyekeztek elölni az unalmas időt, mig a
legénység körültök a földön hoverészett pipázva
vagy aludva. A Paris körfala körüli vaspályának

Huszárok megérkezése egy alföldi helységbe.— (Frigyes rajza)

Hazatérő huszárok,
Mily mennyei varázs lehet abban az édes szülő-

földben, hogy messzetávozott fiának szive dobban
meg bele, ha csak nevét is hallja s gyötrőn édes

Beszállásolt huszárok. — (Frigyes rajza.)

vágy kél benne visszatérni az anyaföld, az édes
otthon szeretett keblére!

Itthon egész lelkeddel beleszeretsz gyermek-
korod játszótársaiba, a ragyogó délibábba, mely
tündérországot varázsol az aszú homoko3 puszta-

ság fölé, szivedbe belevési magát a csendes tanya,
zöld lombok alól kifehérlő falaival, elandologsz a
távol falu kis harangjának kongásán az esti csend-
bon, kedvteléssel nézed a kolompolva legelésző
gulyát, ráveted migad szilaj C3Íkó hátára a ferge-
tegként keresed, hol a világ vége; egy fehér ház

ablakából piruló leány -
arcz mosolyg feléd, sze-
retnél a szellő lenni,
mely hajával, kendőjé-
vel játszik; ide vagy
nőve, ide vagy tapadva
lelkeddel, sziveddel,
szereted a verőfényt,
mely végig aranyozza,
szereted az esőt, mely
gyöngygyei, gyémánt-
tal végig hinti a virág-
gal himes mezőt, sze-
reted még azt a Bodrit
is, mely ott gunnyaszt
a kapu alatt—s akkor
«gyszerre kiragadnak
abból a világból, mely-
hez vágyad és érzeted
minden szála kötve

tart, elvisznek messze,
messze, atávol határra,
szeretteid helyett ide-
genek közé,kiknek be-
szédét nem érted, szo-
kásait nem ismered,
az emberek szive nem
egyszerre dobban a
tieddel, egészen más
vágyaik vannak, mint
a melyek előtted ked-
vesek, más gyönyöreik,
a miket te utálsz, a
kik nem értik meg, tán
kinevetik érzelmeidet
s arra vagy hárhoztat-
va, hogy ezek között
töltsd el életednek leg-
szebb éveit s délibáb,
csendes tanya, esti ha-

rang, szilaj csikó, mosolygó leány, gyöngyös, virá-
gos mező, s a Bodri — mind, mind csak emléke-
zetedben van közel, de a valóságban távol,
messze, s te nem mehetsz oda!

Oh erről a kinról a hatalmas uraknak, kiköt
fölsőbb parancs nem
köt, kik előtt a távol-
ságot megsemmisíti a
gőz-ereje, kik ma itt,
holnap ott lehetnek, a
mint szeszélyök hozza
magával, s kik nem
vágynak állandó me-
leg tűzhely után, kik-
nek ,,otthon" az egész
világ, özeknek agyötrő
kinról fogalmuk sincs.
Ezt csak te érzed, a
nép egyszerű fia, mint-
ha sejtelmed volna ar-
ról, hogy annak a föld-
nek a porából vagy al-
kotva, a melyen szü-
lettél, a melyet ugy
szeretsz, s a melytől
elszakítottak.

A honvágy csak
téged epeszt igazán,
üzensz a felhőktől, sze-
retnél a madár szár-
nyára kelni, mely ke-
letre repül, az édes
haza felé fordítod ar-
ezod, ha nyugovóra
térsz, és haza álmodod
magad.

De álmodat nem
valósithatod, — ott áll
fejed fölött a tiltó go-

Es az igy megy
év-év után, örökös
vágyban, örök epedés-
ben, fájó kin között.

S egyszer, mikor
legkevésbbé várnád, mikor nem is hinnéd, meg-
csendül füledben a megváltó szó: „Fiuk, indu-
lunk h'iza!" . . . .

Ez n megváltó szó csendült meg közelebb az
idogen országokban állomásozó magyar husz^rnuK
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fűkben s vígan kötözték kis mot)ójokat a nyereg
kapára, vígan vetek magukat a kedves Muczira s
nem hitzszük, hogy lett volna közte egy is, a ki
szárnyat ne kívánt volna lovának, hogy vágtatás
helyett repülni tudna a rég nem látott, a kedves
táj felé.

A most hazatérő huszárezredek történetéből
egy adat sokkal meghatóbb, sem hogy föl ne je-
gyeznők.

A Tarnowban (Galiczia) állomásozó huszárok
ezredese nem mondta meg fiainak, hogy hová ve-
zeti őket, csak kiadta az „ordrét" az indulásra.
Azt hitték, viszik őket a németre, a mit talán nem
is igen bántak volna. Megindult a derék csapat
falvakon, erdőkön keresztül, míg harmadnapra
megállitja őket az ezredes egy helyütt, leszállitá
őket lovaikról, és így szólt hozzájok:

— Hát íiaim, tudjátok-e hol vagyunk most?
A huszárok egymásra néztek. Már hogy tud-

nák? hisz nem tanítják nekik a geográfiát.
— Látjátok — szólt az ezredes — látjátok

amott azt a nagy követ és a sánezot hosszában —
az fiuk: n magyar határ.

Határtalanná tette a huszárok örömét ez a
határ, egymásra boiultnk örömükben, ott sírtak;
egyik-másik megölelé még a lova nyakát is, hogy
örüljön vele az is; aztán a határnál letérdeltek
arra az édes, arra a forrón szeretett hazai földre.

Azzal hátra sem tekintve többé az elhagyott
ország felé, vig danaszó, jóizü nevetés közt indul-
tak tovább, mintha uj lelket öntött volna

A nőkérdés különböző knltnrorszá-
gokban.

(Vége.)

Amerikában különösen az orvosi pálya az,
melyre a nők kiváló hivatást mutatnak. Hogy pe-
dig az e pályát választó hölgyek kórházi gyakor-
latot szerezhessenek, Uj-Yorkban magánosok ada-
kozásából 1853-ban kórházat építettek, mely
Blackwell és Zakrzewska tudornők vezetése és
felügyelete alatt áll. 1865-ben már 3700 beteg
asszony és leánygyermek vétetett oda föl ápolásra
8 gyógykezelésre.

1868-ban a gyakorló orvosnők száma Amerika-

Ausztriában a bécsi női ipar-egylet vonja ma-
gára a figyelmet, mely 1867 óta áll, s oda törek-
szik, hogy a női munkák gyorsan értékesíttessenek.
Az államnyomdában a levélboritékok gyártását,
melyet eddig férfiak végeztek, a nő-egylet eszköz
lése folytán, most a nők végezik. 1868-ban 47
munkásnő volt alkalmazva, kik naponként 110,000
darab levélboritékot készítettek.

A gépvarrást, keztyükészitést is folyvást ta-
nulják az egylet pártfogoltjai; többen a kereske-
delmi szakban is képeztetnek.

Magyarországban az utóbbi pár évtized alatt
gyorsan alakultak a nő-egyletek egymás után,
még a kisebb városokban is — és e tekintetben
viszonylag Németországot messze felülmúlják. De
a mi e részben hazánkban történt s történőbontörténőbon

részletesen

az éltető hazai levegő. Még a ló is vígabban tánczolt
alattok.

Hát az alatt mit csináltak a jó otthoniak?
Meghallották, hogy jönnek a várva várt fiuk,
nyalka sujtásos huszárruhában, viczkándozó pari-
pákon, és lett nagy öröm a faluban. Kiment apraja-
nagyja a falu elé, ellátva bőségesen sonkával, ka-
kastejbtn sült kaláescsal, paprikás szalonnával,
jó erős papramorgóval, öblös kulacsokkal s min-
denféle jóval, a mi szegény embertől telik. Hadd
éljenek jól a szegény fiuk, ugy is rég lehetett mód-
juk benne. S mikor aztán előbontakoztak a fölvert
porfellegből a sujtásos kék menték és dolmányok,
oda állították a ház elé a barna czigányokat s rá
huzalták azt a, nótát:

„Huszár vagyok, édes babám
Az is maradok . . .

Szemed-szinü dolmányomon
Sárga gom\> ragyog.

Utczu! peng a sarkantyúm,
Kevés gondom, semmi búm,

Mindig vigadok!''

Aztán meg, mikor beérkeztek a faluba, hogy
kinálgatta,hogy marasztalta mindegyik: ,,Ebből a
jó friss kolbászból, huszár bácsi!" „No még egy
huszárkortyot ebből a bikavérből!" „Hozzám
szállj, öcsém, leány van ám a háznál" stb. stb.
Csak hogy le nem szedték lovaikról.

Ezt a jelenetet ábrázolja első képünk.
S mily boldog volt aztán, a ki szállásra kap-

hatott az operenczián tul járt nyalka legényekből.
Leszedték, kikefélték poros mentéiket, leültették
;i tulipántos székre, az almáriom alá, a főhelyre,
kínálták tyúkkal, kalácscsal, — s mire .kipihente,
kényelembe helyezte magát, akkor aztán elkezdő-
dött a „huszártörténetek" elbeszélése. Egész iro-
dalmunk van ilyenekből, pedig századrésze nincs
leírva. Látni kell azt, mily áhítattal lesi ilyenkor
mindenki a sokat tapasztalt huszár minden elleb-
bent szavát, mily szentül elhiszik legképtelenebb
állításait, mily érdekeltséggel nézik a hátultöltő
karabélyt, a mint magyarázza, hogy mik*ép kell
azzal bánni, a gyerek hogy cseni el a huszár-
kucsmát s illesztgeti a maga fejére, mig a másik
huszár kardját tisztogatja s meséli a hallgatók-
nak, hogy milyen Eldorádó van abban nz or-
szágban, a melyből jönnek, kolbászból font kerí-
tések, szalonna-palánkok, czipó-termő gyümölcs-
tuk, hátukban késsel szaladgáló sült malaczok
stb. De mikor aztán a hallgató atyafi is megso-
kallja azt a sok jót s azt találja kérdezni: „hát
<nért nem maradt huszár bácsi ott, ha olyan jó
dolga volt ottan ?" — ilyenkor a huszár megdöb-
benve néz a kérdezőre, s aztán mintha szégyelné
megdöbbenését, egyet csavarint bajuszán s aztán
sóhajtva mondja:

Hej bátyám! nem tudnám én mi az, a mi ide
huz, de már én csak amondó vagyok, hogy legjobb
itthon 1"

Erre aztán elkomolyodik a beszédes vitéz,
s nem dicséri többé Eldorádót, — lelke ott van
újra a délibábos rónán s a zöld lomb alól, ablak
mögül ott látja magára mosolyogni azt a piros
leányarezot....

ban 300-ra ment. Uj-Yorkban egy-egy tudornőnek
évi jövedelme 10 — 15,000 dollárra megy. Ezek leg-
inkább a női és gyermekbetegségeket orvosolják,
mely térről mindinkább leszorítják a férfiakut.

Amerikában különben az iparszabadság a nők
számára rég biztosítva van, a honnan tömegesen
adják magukat ugy a kereskedés mint az iparágak
tanulására. Azonkívül a vasúti és távirdai hiva-
talra szükséges képzettséget is sokan igyekeznek
megszerezni, ugyagyorsirászatotissokan tanulják,
miután minden nehézség nélkül alkalmazást nyer-
hetnek, nem a nemet, hanem a munkaképességet
vovén Amerika tekintetbe. Massaehusetsben Lovell
gyáraiban 9000 munkásnő nyer alkalmazást, kik
oly jól fizettetnek, mikép keresményeik fele részét j szunnyad, de mindamellett is van női lapja, mely
megtakaríthatják, úgyhogy egy-egy leány 5—6 j azonban inkább csak szórakozásukul szolgál a nők-
év alatt a kiházasitására szükséges összeget képos í nek,mint társadalmi érdekeik képviselésére. Olasz-
megkeresni, országban DonnaGual1)ertaBeccarinaJc„Ij3L~DoTm&u

E munkásnők tisztességes nők őrködése alatt
állanak, s az erkölcsi viszonyok e gyárakban oly
kitűnőek, hogy a Lovoll gyáraiban dolgozni nem-
csak nem szégyen, de érdem. Van e gyárnak egy-
háza és akadémiája, melyhez jeles tanárok alkal-
mazvák, kik lapot is szerkesztenek a gyári mun-
kásnők szellemi élvezetére. Az Amerikában fekvő
Manchesterben levő szövőgyárakban is 5000 fiatal
leány nyer alkalmazást.

Amerikában ép oly erélylyel küzdenek a nők
politikai szavazatjogának kérdése mellett mint
Angliában, sakülönbÖző államokban e joguk mind-
inkább érvényre kezd jutni.

Németországban még csak most foglalkoznak
ama munkakörnek kivívásával, a melyben az ame-
rikai nők már rég háboritlanul mozognak. E kér-
dés Németországban még most csupán mint ne-
velési- és iparkérdés nyilvánul.

A nevelés terén nagy érdemeket szerzett
Németországban a többi közt Marenholtz-Büloiv
asszony, kinek agyermekkertok létrehozásakörüli
buzgalma különösebb figyelmet és elismerést ér-
demel.

Fröbel Frigyes a Fröbel- rendszert alapitá
meg, a mely szerint a 3—6 éves gyermekek alap-
nevelése állapittatik meg- Fröbel 1852-ben be-
következetthaláláig 18 gyermekkertetrendezettbe.

JBüloiv asszony e rendszernek lett buzgó kö-
vetője, ki a leánykáknak már a zsenge gyermek-
korban józan nevelési irányt igyekezik adni, hogy
annak idejében a gyakorlati életben mindannyian
sikerrel léphessenek föl s a társadalom hasznos
tagjaivá válhassanak.

Huszonkét évvel ezelőtt alakult meg az első
német nő-egylet, mint a lipcsei női értekezlet kifo-
lyásn, melynek programmja a következő: „Az
átalános német nő-egylet a munkát, melynek az uj
társadalom alapját kell képeznie, a női nemnek
is bocsületére váló kötelességéül és hivatásául nyi-
latkoztatja ki; a munka-jogosultságot igénybe

hazánkban történt s
van, sokkal ismeretesebb mint sem
elsorolnunk szükség volna.

Rövid átnézetét adtuk itt az irányadó kul-
turországok mozgalmainak, a nőkérdést illetőleg.
Habár nem oly élénk mozgalmak észlelhetők a
még megomlitendőkben, épugy mutatkoznak azok
Oroszországban, mint Svéczia és Norvégiában;
Olaszországban szintúgy mint Svájczban és Spa-
nyolországban, sőt el lehet mondani, hogy a női
iparkérdés sehol sincs okszerűbben, gyakorlatiasabb
módon megoldva, mint épén Svédországban, hol a,
nő iparosok már korántsem tartoznak a ritkaságok
közé. Törökországban a női kérdés még" folyvást

czimü közlönye, — Portugáliában a Sennora Fran-
cisca a"Assisi lapja küzd a női társadalmi egyen-
jogúság mellett. Genfben Goegg Mária egy nem-
zetközi női szövetség eszméjét akarja gyakorlati
érvényre emelni.

Á nőkérdést, mint az előadottakból mindenki
láthatja, bátran sorozhatjuk az uj harcz társa-
dalmi kérdései közé, melyek az emberi erély, to-
vékenység kifejtésére irányulvák s részben az
egyéni önrendolkezés jogosultságát vitatják.

Egyik jeles német nemzetgazda egy he-
lyen ezt mondja: „az egyes, család nélkül ma-
radt nők, a jövő államférfiainak több gondot okoz-
nak, mint bármely más társadalmi kérdés/'És iga-
zat adhatunk neki, ha tekintjük csupán a poroszor-
szági 1864. évi népszámitást, melyből kiviláglik,
hogy 24 éven felül levő nőtlenek száma 976 ezerre,
a 16 évon felüli hajadonok száma pedig 1.827,441- r©
mont; azonkívül az özvegyek száma 700 ezerre
rúgott, mig az özvegyasszonyoké 25P,486-ra
ment. E számítás a két nagy hadjárat alatt történt.
Mily egészen máskép állanak ott a viszonyok az
1866-iki és 70-iki hadjáratok óta, miután a két
óriási háború alatt legalább is 120 ezer harezos.
maradt a csatatéren!

A két nem közötti aránytalanság, mely pél-
dául mostanában ugy Német- mint Francziaor-
szágban mutatkozni fog, leghatalmasabb tényezőül
szolgáland kétségkívül arra, hogy a nőkérdés;
mielőbb átalánossá váljék a kontinensen s az égető
ügy közegyetértéssel oldassék meg. U—ú

voszi és azt is szükségesnek tartja,, hogy minden a
női munkálkodás elé gördülő akadályok elhárit-
tassanak." E programmnak megvalósítása czéljá-
ból alapittatott az „Uj pályák" czimű cgyleti lap,
mely hatodik évfolyamába lépett ez évvel.

.Jellemző, hogy a női ügyet Németországban _,
egyetlen egy főrangú nő sem karolta föl, mint ezt | meg, s nem érlelheti
Franczia- és Angölországban tapasztalhattuk; a
polgári osztály igénytelen női álltak a németeknél
az ügy élére, kiknek azonban nem volt módjukban
intézeteket alapítani.

A női kérdés Szászországból jelesen Lipcséből
vette kiindulási pontját a német népnél, hol Gold-
schmidt tudornő erélyes közrehatása folytán több
nőnövelde alakult, melyben a leány-növendékek a
távirászathoz, postakezeléshez stb. való előismere-
teket megszerezhetik, miután 1866 óta a szász
kormány emiitett hivatalokra a nők alkalmazását
is megengedi, ha ezek kellő képességet tanúsítanak.

Az egész Németországban összesen négy nő-
egylotet lehet fölmutatni, u. m.: Lipcsében, Braun-
schweigban, Kasselben és Berlinben, melyeknek

| irányzata: nőképzés.

A szabadság befolyása a szellemre.
Az emberiség nemesebb része semmiért sem-

eped oly lelkesült vágygyal, semmiért sem küzd
oly törhetlen bátorsággal, mint a szabadságért. S
méltán, már csak azon befolyásnál fogva is, melyet
a szabadság a szellemi életre s annak kifejlődé-
sére gyakorol.

A szabadság és szellem közötti szoros kap-
csolat nem erőszakolt vagy képzelt. Nem szónok-
lati virág ez az igazság rovására. A napfény nem
szükségesebb a virágnak, mint a szabadság a szol-
lem fejlődésére. E nélkül az értelmi erő nem érik

g azon gyümölcsét, mit
szellemnek — genius — nevezünk.

Az összes történelem igazolja, hogy nemzeti
szabadság a szellem egyik lényeges alkatrésze, s
ez csak ott ébred tevékeny életre, hol honszere-
lem s a szabad ember önérzete lakozik. Menjünk
vissza csak két ezredévvel, s képzeljük magunk
elébe Görögországot. Igyekezzünk bár halvány
vonásokban vázolui a művészetnek azon isteni
fönségét, mely halhatlanná varázsolta Homér és
Phidias hazáját, s vizsgáljuk meg, honnan táplál-
kozott az, s miként enyészett el.

Felhőtlen ég alatt, aranysugároktól körül-
ragyogva látjuk Athént számos templomai s szob-
raival alámosolyogni az Akropolis tetejéről a
salamisi tengeröböl hullámzó habjaira. A tem-
plomkoronás béreztetőn a Pantheon falain belől

Aspázia s Athén előkelő férfiai csodálva bámul-
ják Minerva páratlan szobrát, mellettök áll Phi-
dias, nyugodtan merengve szemléli most bevégzott
mesterművét, a világhirü Parthenont. Ez volt a
szobrászat s építészet aranykora.

Alant a szinkörből fényes délben jő ki a nép-
sereg, lélekben és szivben megindulva Aoskhylus
és Sophokles felülmúlhatatlan szomorujátékai fö-
lött. A mint e tömeg szétoszlik a piaczon: Zeuxls
fostő mesterműve ismét egy rakásra gyűjti őket.
Egy fiút s szőlőfiirtöket ábrázoló festmény van
kitéve nyilvános szemlére s bírálatra. A rege
szerint oly bámulatos tökélyre van vive a művé-
szet, hogy a madarak lo-leszállanak, csipkoJni
akarván a kedvelt gyümölcsöt. A verseny itt sem
marad ki, a polgároknak kell eldönteni, kié legyen
ÍI jutalom. A tömeg kiváncsian néz a szőnyegre,
mely a másik fostő művét rejti. ,,Vond félre hát
a függönyt!" kiált föl Zeuxís, előre örvendve a
jutalomnak, melyet még a lég vándorai is az ő
szellemének ítéltek. Parrhasius, vetélytársa, győ-
zelmesen mosolyog. „Zeuxis megcsalta a madara-
kat, és én megcsaltam Zeuxist." A szőnyeg volt a
festmény! A festészet ekkor érte el tetőpontját.

Nagy néptömeg forrong az Agorán. A külön-
böző öltönyök vegyülete mutatja, hogy itt a tár-
sadalom minden rétegéből gyülekeztek össze olya-
nok, kik az ifjúság lánghevével követelték, hogy
Athén elnöke a béke olajága helyett Mars kardját
dobja Görögország lába elé. De, im a forrongó
tömeg láza hirtelen lecsillapul. A kiáltások elné-
mulnak. Periklos áll a szószékre. Kitűnő szép
alak, rendkívüli értelmi fonség sugárzik homloká-
ról, nyugodt, mintha a szenvedélyt nem ismerő
istenek békéje honolna szivében, ki ez önuralmá-
val a vészes szándékra hajló sziveket le tudja
io-ázni még akkor is, midőn a nép lázas dühben
tör ki. Keresztül dörgött szózata a tömegen, és az
meghódolt.

Hallgatósága azt monda, hogy dörgött és
villámlott, midőn e férfi szónokolt. Ez volt a szó-
noklat diadala.

Görögország szelleme bájlóan terjeszté ki
szárnyait vizén és szárazon, Jónia virányos part-
jain, hol a narancserdők diszlenek, s a viz mellott
drága bor folyik, ott ül a vidor Anakreon, bort és
szerelmet zengve halhatlan dalaiban. Csak dalolj
jó öreg! dalod tul él tégedet, hárfád húrjai elpat-
tantak, életed megszűnt, s te még sem haltál meg!
Az aegei partok viszhangozzák a zsarnok hatalom
iránti rettenetes gyűlöletet; a lesbosi szigeten
pedig a boldogtalan Sappho, megunva a bort, sze-
relem nélkül, a tengerben leli sirját, de hazája
emlékezetében mint tizedik múzsa él.

Mi tette ily virágzóvá a görög szellőmet
Perikies korában? A persák legyőzettek, Ázsia
fennhéjázó lovagjait letörte a maroknyi görög-
nép, a marathoni s plataeai mennydörgés a görög
partokról visszariasztá a betörők millióit. Lelke-
sedés és öröm magasztos hangja riadt végig Gö-
rögország téréin. Szabadok voltak . . . . nemzet
voltak! Egy nemzedék alatt a görög szellem tető-
pontját érte el, de egy másik század, és lehanyat-
lott, fénye elhalványult, világa kialudt. Maczedo-
niai Filep törte meg először a görög szabadságot,
s csapás csapásra jött, kimarczangolva az életet
egy nemzet szivéből, mignem aztán betörtek a
hatalmas rómaiak, bevésve éles körmeiket az ele-
venbe.

Az idegen hóditás minden korban nagy be-
folyást gyakorolt a nemzeti szellem, elfojtására.
Nézzük a szerencsétlen Francziaország sorsát. Az
ellenség elárasztotta mindenütt, nem kímélve a
művészet remekeit. Mihelyt az első ágyú meg-
dördült, a szellem képviselői is egyenruhába
öltöztök; s maga a szellem az ágyufüst sötét köde
miatt nem láthatá az eszményt. A nemzeti meg-
gyaláztatás keserű napjain az ágyuk hangja mel-
lett csak a hazaszeretet szózata volt hallható, de
ez is dühös orditássá válik, ha a féktelenségig
fajul el. S ha végleg elfoglalja az ellenség azon
részt, mely már szivvel és lélekkel franczia: az
építészet nem örömest díszíti azon helyet, melyet
az építész nem nevezhet hazájának; a szobrász
inkább összetöri vésőjét, hogysem a zsarnok képét
örökítse. A költészet csak elégiákban busong, vagy
lealjasodva dicsőíti a győzelmes zsarnok diadalát.
Az önérzet el van nyomva a nemzet szivében.

A megvert rabszolga kebelében nincs szállása
a függetlenség nemes érzetének, mely minden va-
lódi szellem kisérő társa. A nemzőt hőskorszakára
való visszaemlékezés, a dicsteljos századok örök-
sége lassanként penészessé válik. A meggyalázta-
tás sötét felhő, mely elborítja a múlt fénysugarait.
Foszd meg az embert méltóságától, önérzetétől, s
kiapasztod a forrást, honnan a szellem áradoz. A
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kitűnőség le van verve, csak a középszerűség
úszik a fölszinen. A rabszolga hiven elvégzi dol-
gait, izzad és fárad; itt ne keresd a szellemet,
mert az egyedül a szabadság isteni sarja.

A nemzeti büszkeség, nemzeti önzés erősebb
volt hajdan, mint korunkban. Az ős nemzetek alig
kölcsönöztek valamit szomszédaiktól, mindegyik
elkülönzötton működött saját magáért. S mind-
egyik magát tartotta a világ világosságának, a
többi előtte vad barbár volt; gyűlölték egymást,
s ha mégis legyőzettek az idegen által, látják di-
esőségöket, büszkeségöket porba zúzva, szemlélni
az ellenséget hajlókukban, keresztül száguldozni
városaikon, — az ily látvány megtörte szivöket.

Ninivé, melynek hatalmas romjait háromezer
év múlva is bámulják a fold tudósai, nem épült
föl, miután az irigy Babilon zászlói lengettek;
falain, s a nagy Babilon bukása onnan kezdődik,
mikor Cyrus persa seregével oda éjjel berontott.
Azon a napon, midőn az arbelai csata a második
Darius homlokáról leütötte a koronát, s Persepolis
utczáin a görögök győzelem zsivaja hangzott, a
művészet és szellem elköltözött Zoroaszter orszá-
gából, s Persia királyi városai lassanként eltör-
pültek, s ott, hol egykor pompás emlékszobrok
állottak, most kietlen pusztaság minden.

Vagy tekintsünk aNilu3 csodás völgyére, két
ezredévi pusztítás után mit láthatunk ott? Eomok
birodalmát. Emlékek halmazát, melyet a szollem
örök időkre emelt, de ezek C3ak addig álltak fenn
fenyőkben, mig ott a szabadság élt. Silsily kőhe-
gyei méhszorgalmu szobrászokat teremtenek, kik
a szilárd, sziklából sphinxeket, memnonokat fa-
ragtak. Éjjelre nyugodni monnek, hogy másnap
újult erővel lássanak munkához; de már a másik
napon betör a telhetlen persa, és művészet, szel-
lem, az egész nemzet, mintegy varázsütésre meg-
kövül. Minden ugy áll ott, mintha két ezredéves
éj után még a hajnal derültére várna. Láthatni a
szerszámokat, melyekkel a szellem működött, lát-
hatni a félbehagyott remekeket, itt egy félig ki-
faragott ápis, ott egy bevégzett memnon, mely
csak arra vár, hogy elválasztassék anyjától, a
sziklától. Mikor a diadalmas Cambyzes saját ke-
zeivel szúrta le a szentelt Apis bikát, s a farahók
csontjait megvesszőztette, ugyanakkor szivén ta-
lálta a Nilus szellemét. Nem diszesithette tovább
építészetével országát s isteneit, mert az istensé-
gek száműzettek, s országát idegen bitorolta. A
nemzőt szive rögtön megszűnt dobogni. A szabad-
ság nem támadt föl többé, s vele együtt meghalt
a szellem is.

Még Róma is, a világ vaskezü királynéja,
mely elődeinek minden életerőjét s hatalmát össz-
pontosítani látszott, a Capitolium bukásánál utol-
sót lélegzett. Kétezer márványszobor, gyönyörű
paloták büszkélkedtek utczáin azon rémes éjjelen,
midőn a szendergő várost álmából, a góthok trom-
bitája verte föl, hogy olpuhult lakosai járomba
görnyedjenek. Az ősrómai művészet utolsó órája
ekkor ütött. Nem véstek több szobrot, nem épí-
tettek diszes palotát. A góthok tanyáztak a Capi-
toliumban, a római genius elhagyta ősi székhelyét.

Idegen uralom elnyomhatja a nemzeti szelle-
met: a társadalmi rabszolgaság pedig meggyilkolja
a szellemet az egyénekben. A kasztrendszer,
mely a népot bizonyos osztályokra akként különzi
el, hogy mindegyiknek szigorúan bizonyos pályát
jelöl ki, a világ minden részében kisebb-nagyobb
mértékben uralkodott. E rendszer kizárólag a
művészetre való tekintetből a polgárisultság kora
hajnalán előnyös volt. A nyomtatást még akkor
nem ismerték, s a tudományt titok zára rejté. Az
eszmecsere, mely most átjárja a társadalom min-
den rétegét, még akkor nem létezett. A láthatár
alig terjedt tul a szomszéd házán. Ily körülmé-
nyek közt a kasztrendszer meggátolta a művészet
ismeretének terjedését, de az ősök felfedezései s
találmányai közvetlenül utódaik tudomására ju-
tottak, s ezeket könnyen javíthatta egy oly osz-
tály, melynek tagjai pálya és munkaközösség által
egymáshoz valának forrva. De midőn az ismeret-
közlés megkönnyebbült, ez a rendszer veszedel-
messé válhatnék. A szellem tápnedve az ismeret,
s a mennyire lehetséges, azon kell lennünk, hogy
az minél szélesebben ágazzék szét. A kaszt kor-
látai közt a szellem elsatnyul. A szellem magasra
tör, de a kaszt bilincsei lekötve tartják. A szellem:
ösztön, cselekvés, s bilincsekbon nem képes mo-
zogni; lehelletét csak a tiszta szabadság légköré-
ből merítheti.

A hóditás s társa a zsarnokuralom csak rö-
vidéletü. A szabad állam túléli a despotismust
Emez csak egy osztályra támaszkodik, amabban
mind vérré vált. Még a vérfürdőben született
mészárszékben nevelt szabadság is táplálja a szel-

lemet. Valóban páratlan a történetben, hogy az
első franczia forradalom mily rendkívüli tehetsé-
geket hozott létre. Bár rettenetes és vérengző volt
is, de minden francziát erőkifejtésre ösztönzött;
mig egyfelől a nyaktiló lépcsői vértől áztak, utat
nyitott az érdemnek is, s ez útra ezerén léptek. Az
az ember, ki tüzérkáplárból fÖlküzdötte magát a
császári trónig, ki jogara árnyéka alatt tartotta
fél Európát, ki caesarok leányával kelt egybo, s
maga körül a világtörténetboa páratlan^ lovag-
serget alakított, szintén a szabadság sarja volt,
azon szabadságé, mely a szellemet varázsf'énynyel
ragyogtatja, de csak kevesekben tünteti ki, a töb-
biek boldogságának hátrányára.

Hála az égnek, a kasztrendszer bilincsei közül
nálunk is kezel kiemelkedni a magasra törő szel-
lem, mióta a legdiszesebb polezon oly egyéneket
látunk ülni, kiket nem rang, nem családi fa,hanem
az értelem és polgári érdem emolt oda. Az iparos
fia előtt is meg van nyitva az érdem útja. A pór
gyermeke nincs lekötve a porhoz, teremtő szelleme
a szabadság szárnyain magasra emelheti őt.

De nem rekeszthetem be e rövid czikket a
nélkül, hogy írójának az ifjakhoz intézett zársza-
vait ide ne függeszszem. ,,Ön megtagadás nélkül
még egy ember sem tűnt még ki. E járatlan utón
törhettek előre mindazok, kik hírnévre tettek
szert. Az igazi szabadság, minőt a szellem igényel,
nemcsak a kül-, hanem a belrabszolgaságtól való
felszabadulásban áll. Vegyék fontolóra ifjaink,
hogy mindaz, mi az emberi természetet nemesbiti,
mindaz, mi őt a földi korlátok alól fölmenti, s
közelebb emeli az éghez, aránylagosan nemesbiti
szellemét is; ellenkezőleg mindon mértéktelen
szenvedély a rabszolgaság egy lánczszeme az ő
értelmén. A jelen és jövő egymás vetélytársai, s
a ki egyik előtt hódol meg, le kell mondania a
másikról," K- T. K.

A bazárban.
(Tárczalevél.)

Ezt a pár sort, a mit ido irok, olyan papírra
írom, a miből egy iv egy forint, olyan réztollal
irom. a miből egy darab egy forint, s oly gondo-
latokkal írom tele, a mikből egy-egy egy forint.

Nem csoda! mindenki el fogja hinni állításo-
mat, ha elmondom, hogy valamennyit a bazárban
szereztem.

Koldus vagyok, testben lélekben. Könnyű
szivvel és nehéz tárczával mentem a bazárba s
könnyű tárczával és nehéz szivvel jöttöm ki onnan.
Agyvolőmet összezavarták a bazár ifjú árusnőinek
szép szemei, s ha most össze-visszazavart dolgokat
beszélek össze: nem én vagyok, de ők az oka.

De hát mi az a bazár, hogy ennyire veszedel-
mes hely? Hát, édes olvasóm, azt én mindjárt
megmagyarázom neked s áldani fogod a sorsot,
mely nem vezetett arra a helyre, hol leégetted
volna lelked szárnyait, mint a lepke leégeti, ha
belerepül a gyertya lángjába.

Ha enneka veszedelmes holynekleirásábabocsát-
kozom, fájdalom, szomorú dolgon kell kezdenem: az
árvizén. Ez idén megerodtek az ég csatornái, a
vizek elhagyták medröket, mérhetlen terjedelmű
térségeket, egész vidékeket elboritva árjaikkal.
Sok száz családnak elsöpörte az áradat hajlékát,
élelmét, mindenét, igen sok ember kenyér nélkül
maradt s nem volt hova lehajtsa árva fejét.

Az emberi szivben vannak érzelmek, a mik
soha sem veszhetnek ki egészen. Ilyen a könyö-
rület. Azok, a kiket Isten ama csapása nem lá-
togatott meg, segíteni siettek szerencsétlen ember-
társaikon. Mindegyik a maga módja szerint. A
közel lakók, a kormány élelmi szereket küldtek
az éhezőknek, mások ruhával látták el a fázókat,
újra mások pénzadakozást nyitottak aláirás utján
a szükölködők javára, a fővárosi társaskörök, ki-
vált pedig a hangadó főúri körök megnyitották
a, bazárt.

Ilyen bazárt már rendeztek egyszer az 1863-i
inség által sújtottak javára, s ez jól is jövedel-
mezett, aztán meg a kik rendezték, maguk, a
könyörület munkájának gyakorlata közben, igen
jól mulattak. Ki tudja, vájjon főuraink és magas
hölgyeink a bazár e kellemes oldala nélkül is
rendeztek volna-e bazárt? Az is igaz, hogy a
bazár eszméje nem igen felel meg a szent iras
azon mondásának: „nem tudja a balkéz, a mi jot
a jobb tesz;" sőt még az is áll, hogy ha a mi
a külső díszre fordittatott ez alkalommal, egyene-
sen a vizkárosultaknak küldetik: talán nagyobb
mérvű jótéteményben részesülnek, mint igy- No
de nom vonunk le semmit a szép samaritánusnok
érdeméből s készséggel elismerjük, hogy » o a z a



megteremtésében és a szép eredmény elérésébon
az emberszeretet, a könyörület fő szerepet ját-
szott.

Május 6-án megnyíltak a városi vigadó ter-
mei. Tündérlátvány tárult az elé, a ki belépett.
Már a lépcsőház díszesen be volt rendezve, fel-
ékesitve keleti és déli növényekkel, s ezek lombjai
közt vezetett az imposans előcsarnok lépcsőzete a
termekbe.

Itt voltak aztán az ízléssel felállított veres éa
fehér csikós áru-sátrak, gyönyörű csoportozatbun,
számra nézve összesen huszonnégy. Mindegyikben
gyönyörű nők árultak sok apró csecsebecsét.
Vehettél itt szivart, gyermeksipot, papirnemüt.
czukroa süteménjt, fényképest, illatszert, megsza-
bott árut, aranyhalat, poharat, játékszert, pipere-
czikkket s a mi szemednek szádnak tetszett. A
ezukrász-terem egész kis paradicsomkertté át-
alakitva, a legszebb, a legritkább növényekből,
melyekből ékes virágcsokrokat kötöttek mosolygó
arczu ifjú kisasszonyok.

A terem egyik részében étkező hely volt be-
rendezve. Kaphattál itt mindenféle hideg'sültet,
de már a kenyérért a sütemények páholyához, egy
pohár sörért az italok bódéjához kellett folyamod-
nod. Mind itt, mind a ezukrászdában, mind pedig
a meleg italok páholyában grófnők, bárónők és fő-
úri kisasszonyok voltak a pinezérek, azok kérdek
mosolyogva, hogy mit parancsolsz 8 készséggel
hozták el a mit rendeltél. Annyira igazi pinezérek
voltak, hogy még a borravalót is elfogadták, nem
járván a bankódból vissza semmi.
Borsos volt biz itt a sonkaszelet 8
csak az a tudat vigasztalhatott,
hogy a mit itt ettél, attól egyné-
hány szegény vizkárosult lakik jól.

Étkezés után útba kellé ejte-
ned a szivaros boltot, hol a mi-
niszterelnök neje volt a trafikásnő.
Hogy mennyire kelendő volna Ktr-
kapoly rcsz szivarja, ha ily trafi-
kásnők árulnák, mutatja az az esőt,
hogy egy szegényebb kinézésü vi-
déki ur oda áll a bódé elé s kér
szivart, de abból a legolcsóbból, a
kétkrajczárosból, mert neki a drá-
gább drága. Adnak neki olyant,
mert az is volt. 0 pedig kihúz zse-
béből egy ötven forintos bankje-
gyet, leteszi és elmegy. Kern kért
belőle vissza semmit. Forinyákné
pedig egy szivart száz forinton
adott el, a vevő nem kötvén ki
egyebet, mint hogy a szép árusne
sajátfogulng harapja le a szivar
végét.

Ellátván magadat szivarral, el-
mentél a meleg italok páholyába
egy fekete kávéra. Hogy ne unat-
kozzál, oda hozták a „Bazár-Ujsá-
got," melyből egy szám egy forint,
pedig ingven írták s ingyen nyom-
tatták. De ez még nem elég. Eléjött
egy szép gróf kisasszony is, vi-
aszgyufát árulva, gyönyörű kis dobozokban. A
bazárszivarhoz, bazárkávéhoz és bazárujsághoz
bazárgyufa dukál. Más gyufa itt nem érvényes.
Aztán inog, hogy teljes legyen a mulatság, egy
szép nő-kucséber is előjött, megsarczolva tárczá-
dat egy forintig, a miért kosarából szabadon
választhattál valamit. Ha fölkeltél, elődbe jöttek
a szép virágárus leánykák, ellenállhatlanul kí-
nálva, apró csokraikat s betűzve azokat gomb-
lyukadba.

S ha ennyi csábításra, ennyi széditő mosolyra
nem ment el az eszed: az annak a jele, hogy soha
nem ia volt.

Mikor aztán megraktad a zsebedet minden-
féle csecsebecsével, édességgel, illatszerről: akkor
elvittek — lutrizni. Még a hazárdjátékon is vesz-
tettél. Duplán szerencsétlenné tettek: tárczában
és szívben. Pedig azt tartja a közmondás, hogy a
ki ezek közül egyben szerencsétlen : szerencsés a
másikban.

A bazár négy napon keresztül volt nyitva.
Vasárnap még este is, s a különben is gyönyörű
látvány még kábitóbb volt a száz meg száz gáz-
láng világözönében.

A részvét és könyörület e mulatságát szerdán
este zárták be. Végeladást hirdettek a még el
nem kelt holmira, mint a bukott kereskedők.
Pedig a bazár nem bukott meg: hamis bulcás az
egész, do azért még som tartozik a kriminalitá-
sok közzé.

Végül — more patrio — táncz rekeszté be
az egészet, mely eltartott éjfél utánig.
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Mindenki vitt valamit haza a bazárból, de
maguk az eladók vitték el a legértékesebbet: a
jótétemény édes emlékét.

A bazár szépen jövedelmezett. Első nap 4000,
második nap 12,000 ft. gyűlt be. Az egész jöve-
delem, a költségek levonása után, rá fog menni
25 — 30,000 f'rt.

E szép összeggel az ínségnek, a nyomornak
nem egy keserű könyét lehet letörülni s a hálának
nem egy édes könyét lehet helyette felfakasztani.

Kis Péter.

A londoni állakcrtből.
(A zsiráfok.)

A kinek egy egészen uj és eddig nem ismert
mulatsághoz jönne kedve, irja egy londoni lap,
menjen el az állatkertbe. Nem azért, hogy a kü-
lönböző kaliczkák előtt gondatlanul kószálgasson
s csak ugy elvétve vessen, egy-egy futó pillantást
azok lakóira, s nemis azért, hogy föl s alá bolyong-
jon a szebbnél szebb sétányokon, vagy hogy a
padokra leüljön , csupán azzal az egyszerű szán-
dékkal, hogy lásson és láttassák, hanem, ha szeret
és tud a természet nagyszerűségében gyönyör-
ködni, menjen el azzal a határozott föltétellel,
hogy némely állatok sajátságos szokásait tanulmá-
nyozni fogja. Mert e tekintetben az állatkertnek
nincs párja és az ott levő állatoknak rendszerint
elegendő helyök éz terök van arra, hogy megkü-
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Ilyenkor vége szakad e „magas" lény minden ko«
moly hatásának s az egész állat szörnyű komi-
kussá válik.

A zsiráf ügetése leginkább a békák ugrálá-
sához hasonlít s meg sem közeliti a ló pompás
galoppját vagy az agár csinosan szökdécselő moz-
dulatait. A hátulsó lábak minden lépésre vadul
szétvetődnek s jóval megelőzik az első lábakat,
mig a hosszú nyak az állatot hol az egyik, hol a
másik oldalra himbáltatja, mint mikor egy kisebb-
szerű gőzöst az erősebb vizáramlat oldalba fog;
a fark pedig folytonosan a hát körül csapkod ide
s tova és a hosszú, de durva szőrszálak, melyek-
ben az rendszerint végződik, csak ugy süvöltenek
a légbon minden csapásra.

A zsiráf hosszú lábai és nyaka szintén igen
furcsa és nevetséges kinézést kölcsönöznek az
állat mozdulatainak, mert a földről teljességgel
nem képes fölvenni semmit, a meddig valami szer-
fölött különös poziturába nem csapja magát. Sok
rajzoló ugy állítja elő a zsiráf hosszú nyakát, hogy
különböző görbületeket képes tenni, épen mint a
hattyúé. Pedig ez nem ugy van; a csigolyák ez
állatnál ugy vannak alkotva, hogy nyakának
majdnem egészen morov tartásban kell állnia foly-
tonosan. Tehát, hogy a zsiráf a földről valamit
fölvehessen — természetesen a szájával — első
lábait annyira szét kell vetnie, hogy szinte félünk,
hogy az egész állat kétfelé hasad s csak ekkor
tudja nagy nehezen fejét a földig lehajtani.

A mi állatkertünknek is van egy szép zsiráfja
és a ki ez érdekes állat életmódjá-
val és szokásaival közelebbről meg
akar ismerkedni, ne sajnáljon kifá-
radni a városligeti menageriába,
hol minden természetbarát a leg-
kedvesebb élvezetet szerezheti ma-

S.L.gának.

EgyYdeg,

Zsiráfok a londoni állatkertien.

lönböztető tulajdonságaikat előtüntethessék. Igaz
ugyan, hogy ez állatok némelyike, mondhatnók
legtöbbje, fogságban született és a sivatagoknak,
cserjéseknek és erdőknek rajok nézve oly kimond-
hatatlanul fontos és kedves féktelen szabadságát
soha sem élvezhotte, de az ösztönszerü vágy
szabad helyek után ugyszólva velők született
egy korlátlan, nyilt hely háborítatlan szabadságát
épen oly őszinte örömmel tudnák élvezni, mint a
hogy az ogészen megszeliditett és házi állattá tett
kanári madár élvezi szárnyainak szabad haszná-
latát, noha kaliczkában kelt ki és folytonosan ott
élt, miként megszámlálhatatlan ősei.

Szolgáljon felvilágosításul az állatkertben
levő állatok sajátszerü jellemvonásához a mellé-
kelt rajz, mely a zsiráfokat galoppirozó helyzet-
ben tünteti föl. A galoppirozó tánczolás oly kü-
lönös és meglepő szokása e különben igen szép,
kedvesés szelid állatoknak, melyet lehetetlen a
nélkül végig néznünk , hogy halálra ne nevessük
magunkat.

A zsiráfok eledelét a fák fiatal hajtásai, leve-
lei és lombjai képezik, és hogy az ágakat elérhessék,
a természet egyéb tagjaik s egész testök arányá-
hoz képest szerfölött hosszú nyakkal és első lá-
bakkal ajándékozta meg őket. E különös testalkat,
noha táplálkozásukat nagyban elősegíti, nem igen
kedvez a gyorsabb mozgásnak, például ha futni
akarnak, és jóllehet, hogy a zsiráf oly kellemes és
a mellett méltóságos tartásu állat, a milyet csak
képzelni lehet, a mikor csöndcsen lépdel, annál
nevetségesebb és esetlenebb, mikor ügetve szalad.

** (A pesti népszámlálás ered-
ményéről,) Körösi József, a pest-
városi statisztikai hivatal ignzga-
tója a pesti népszámlálás adataiból
néhány érdekes összeállítást közölt
az orvos-egylet gyűlésén. Kimu-
tatja, hogy Pesten aránylag sokkal
több munkálkodó van, mint a vi-
déken, do több mint más városok-
ban is, pl. Bécsben vagy Grátzban.
Pesten t. i. 100,000 egyén között
15—40 éves férfi van'28,000. Ez
azon tömeg, melyből a mindennapi
tapasztalat szerint az iparos és
munkás osztályok zöme kikerül. E
28,000 ember helyében Bécsben
például 100,000 közt már csak
24,000-et találunk, de Gráczban
csak 15,000-et. És ez óriás különb-
ség! Ezen számok elég fenszóval
magyarázzák, mennyire különbö-
zők lehetnek az életviszonyok Pest

és Grátz városában, mennyire különböző képet
kell, hogy nyújtsanak ugy a közegészségügyi,
mint a politikai és társadalai állapotok. Ná-
lunk egy gyorsan fejlődő, munkás város, munka-
képes, do élni is kívánó lakossággal, amott tulnyo-
mólag éltes emberok, csendes polgárok, nyugalma-
zott tisztek, és a sem forradalomra, som napszámra,
sem strikera, sem választási mozgalmakra nem
igen hajlandó nőnemnek túlsúlya. — Azon körül-
ményok közül, melyek az élettartamra legdöntőbb
befolyással bírnak, kétségkívül kiváló hely jut a
foglalkozásnak. Legmagasabb életkort értek el
Pesten : a tőkések, a papok, az őstermelés körül
elfoglalt egyének, hivatalnokok és az ügyvédek,
ellenben legrövidebbet a napszámosok, gépészek,
a nyomdászok, a lakatosok és pékek; mig ez utób-
biak közül alig találtatott 5%, mely a 60-ik kor-
évet túlélte volna, addig a tőkepénzesek közül
volt 56%. A városunkban élő papok közül is
majdnem 40% idősebb a 60 évnél, a mezőgazdák
közül majdnem 25%, ügyvéd és hivatalnokból
mintegy 16—17%. Mindig apadó sorban követ-
keznek egymásután a korcsmárosok, tanitók, órá-
sok, művészek, kik közül 15 — 20% lépte át a
hatvanadik korévet; a szabók, kik közül csak 10%
találtatott; a szűcs, festő, cserző, asztalos, czipész,
kőmives, kik közül 8—9%,; a bőriparos, kőfaragó,
és végre az orvos és gyógyszerész is, kik közül
csak 5—7% élte tul a 60 korévet, mely ágak tehát
élettartam tekintetében a napszámossal majd egy
fokon állanak.
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T Á R H Á Z .
Irodalom és művészet.

— („A szent István Jcorona országainak né-
pessége), a területek, lakviszonyok és házi állatok
kimutatásával." Ez a czime azon csinos kiállitásu,
tömör nyomású, ötven krajezáros füzetkének,
melyben Keleti Károly az 1870-diki népszámlálás
legfőbb s legérdekesb eredményeit a közhaszná-
latra igen világosan összeállította. A könyv olcsó-
sága megengedi, hogy mindenki megszerezhesse;
kis alakja: hogy mindig zsebben hordozhassa. Azt
hiszszük, igen nagy kelotc lesz. Tartalma ez: I.
„Átalános adatok" után a Il-ik szakasz a népesség
számait és viszonyait állítja összo 8—23 lapokon,
és pedig az összes népességet jelen- és távollét,
vallások, családi állapot, miveltségi fokozat, ter-
mészeti hiányok, foglalkozás, keresotmódok (szá-
mokban és %-okban) és végre kor szerint; 111. a
házi állatokat számlálja mog, az utolsó méh-kasig:
IV. az épületeket s lakrészeiket veszi számba. V.
Összehasonlítást tesz az 1857-ki eredményekkel;
VI. a megyék területét, népességét s a kettő vi-
szonylagosságát ; VII. az 5000 leiken felüli (vagy
ha nem is : de külön törvényhatóságokat képező)
városok sorozatát adja. — A kis könyvecskéről
elmésen mondja a Reform: „Magyarország dióhéj-
ban. Kis könyv, melyben sok van; érdekes könyv,
mely majdnem csupa számból áll; tudományos
könyv, melyet mindenki használhat; nyomtatott
könyv, melyben csupa igazság van ; olcsó könyv,
mely százezrekbe került; 40 oldalos könyv, mely-
nek munkatársa Magyarország minden lakosa."

— („Mezei Gazdasági Üzlettan") irta Kodolá-
nyi Antal. A vastag kötet, mely a kolozsmonostori
gazdasági tanintézet igazgatójától azEggenberger-
féle könyvkereskedésben most jelent meg , egyike
azon nehéz s kitartó munkával létre jött nagyobb
dolgozatoknak, melyek a mily ritka jelenségek
mostanában irodalmunkban, ép oly maradandó
becsüek is. Szerző e dolgozatának első részében
a földbirtokos gazdák számára a nemzetgazdaság
azon főbb alaptanait adja rövidre összevonva, me-
lyeknek ismerete oly szükséges az összes hazai
termelés minden egyes tényezőinél; — a második
üzletviteli részben pedig a mezőgazdasági üzlet-
rendszerek, a termelési ágak, a tagosítás, a birtok-
szomle, a gazdasági kezelés, könyvvitel, s a becs-
lések körüli eljárásokat ismerteti. Mint e rövid
tartalom jegyzékből is látható, e 462 lapra terjedő
mű kézikönyv akar lenni a gyakorlat emberei
számára, — ajánlásra, azt hiszszük, nem kell
többet mondanunk. Ára 4 ft 40 kr.

** (A népiskolai tan- s vezérkönyvek) irodalma
egy kis, de igazán kitűnő munkával szaporodott
legközelebbről. Ez, az „Utasítás a földgömb is-*
mertetésére és használatára" czimü könyv, melyet
Gönczy Pál a népiskolai tanitók számára irt. A
80 lapra terjedő kis mű jó magyar nyelven, vilá-
gos, könnyen felfogható előadással, lépcsőzetesen
megy a könnyebbekről a nehezebbekre. E könyv
nyomán nemcsak a tanító haladhat fárasztó emlé-
zés és számitgatás nélkül, hanem m:iga a tanít-
vány is megtalálja bonne a biztos kalauzt arra,
hogy snját maga erején megismerkedjék a föld-
gömbből s annak minden részével, mert a könyv
nem elvontan, hanem ugyszólva, a tanítvány ujját
vezetve, alkalmazva, tanít. E mellett pedig nem-
csak a papirgömbhöz köti a tanítást, hanem a ta-
nulóval a természetbe megy s onnan tájékoztatja.
Ara a földgömbre alkalmazható s szerző által fel-
talált papir karikával 60 kr. A mű Ráth Mór
kiadásában jelent meg. — IJgy értesültünk, hogy
e jeles műből a közoktatási miniszter ötödfél ezor
példányt rendelt meg, annyit t.i. ahány földgöm-
böt a tavalyi államsorsjáték jövedelméből a ha-
zánkbeli szegény iskoláknak közelebbről ajándé-
kul kiosztott, mindenik földgömb mellé egy ily
utasítással is kívánván kedveskedni.

•* (Frőbel) foglalkoztató eszközei használa-
tára vezérkönyvet adott ki Szabó Endre, a kisded-
óvókat képző intézet igazgatója. A nevelési vi-
lágban Frőbel észszerű foglalkoztató modora
nagy s méltó feltűnést okozott, s már hazánkban
is növekedő elismerésnek örvend. A jelen vezér-
könyv épen alkalmas az igen helyes eljárási modor
megismertetésére és megkedveltetésére; 31 táblán
szines ábrákat s tíz és fél tömött íven szöveget
tartalmaz. Kiállitásának költséges volta indokolja
árát, mely 2 ft. 80 kr. — Szabó Endre urat, a ki

Pestről furcsa módon eltűnt, ugyan nem, de e mü-
vet ajánlhatjuk a neveléssel foglalkozók figyel-
mébe.

— (Philosophia chrestomathiája.) Bölcsészeti
irodalmunk szegénységének egyik ténye az, hogy
a régi és uj kor nagy bölcsészeinek műveiből is
keveset bírunk fordításában. A jelen mű, melyet
Mátrai Ernő nagy gonddal és tanulmánynyal állít
egybe, o hiányon akar lehetőleg segíteni, s azért
bár csak szerény chrestomathia alakjában jele-
nik meg, tervezett terjedelme megengedi, hogy
többet adjon, mint czime után ígérni látszik. A
terjedelmes gyűjteményből, mely a különböző kor-
szakokat irodalomtörténeti tájékoztatással, s bib-
liographiai adatokkal vezeti be, az első füzet je-
lent meg, a Sokrates előtti bölcsészet áttekintésé-
vel, s szemelvényeivel. Aigner bizománya sara 1 ft.

** („ Varrótű emlékiratai") czim alatt humo-
risztikus beszélygyüjtemény jolent meg Hang Fe-
rencztől Kalocsán, e Pesten Petrik G. könyvke-
reskedésében kapható. Ára 1 frt 50 kr.

** („Erdély") czimmel a Tolnai szerkesztése
alatt megakadt szépirodalmi lap júniustól kezdve
tovább folytatja pályafutását M. - Vásárhelyt,
Balás Antal szerkesztése mellett. Előfizetési dija
június-szeptemberre 2 irt, jun.-deczemberre 3 frt
50 kr. — Az előfizetési pénzek Imreh Sándor ki-
adóhoz czimezendők. A tiszta jövedelem a M.-
Vásárhelyt épitendő színházra van fölajánlva.

** (A történelmi társulat közlönye?) a „Száza-
dok" füzete idei évfolyamának 4-ik füzete követ-
kező tartalommal jelent meg: „Egy XIV. század-
beli magyar vozeklő Irlandban" Toldy Feroncztől.
„Az eperjesi béke 1633-ban" Franki Vilmostól.
„Ismeretlen históriás énekek a XVI. és XVII.
századból" Thaly Kálmántól. — Könyvismerteté-
sek, bírálatok. Tárcza.

** (-á „Gömöri Lapok11) szerkesztősége lefor-
dította s kiadja Herbert Lucziánnak „Nagy Péter
végrendelete" czimü művét. A mű 24 füzetben
jelen meg s 6 frtjával május végéig előfizethetni a
nevezett szerkesztőségnél Rimaszombatban.

** (Borsodi László,) Pesten, előfizetést hirdet
„Viszhangok" ezimü költomény-füzérre, melyet
Táncsics Mihálynak ajánl. A kötet június elején
Ígérkezik megjelenni 8 — 10 ívnyi tartalommal s
előfizetési ára fűzve 1 ft., diszkötésben 2 ft.

— Sz. J. (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.)
A „V. U." 5., 6., 8., 11. és 15. számában közöltek
óta még a következő, ez évben megindult hírlapo-
kat kell fölemlítenünk:

férezműnek: a Bamberg ezred volt karmesterének
a szorgalmas Král-nak két csinos darabja: „Der
fescheSchani",Polka-Marsch (megfelelő czimkép-
pel; ára 50 kr,) do még inkább a megjelenésnek
rövid ideje óta is népszerűségre vergődött. „Tur-
nermarsch" (50 kr.), mely egyike legjobb indu-
lóinknak (t. i. az u. n. polkamarschok közt), s bár
itt-ott régi ismerősre vélünk dallamaiban találni
(pl. Triója első részében), de azért a közkodves-
ségü szerzőnek (ki ezredének dislocatiója daczára
is Pesten maradt s más ezredhez tétette át magát)
jobb művei közt foglal helyot.

Táborszky és Parschndl két csinos tánezdarab
jelent meg, melyek a pesti bálok repertoir-jában
már rég helyot foglaltak s népszerűekké lettek:
„Bombardirü" Polka Schindler Józseftől (50 kr.),
mely csinos dallamai mellett tánezra rendkívül
alkalmas, és különösen .„Jackson Haines — polka-
mazurka", Ensleintől (50 kr.), melyet ahires kor-
csolyázó, kinek nevét viseli, tett ismeretessé a
múlt téli idényben, midőn önnek ütemoiro lejtett
folülmulhatlan kecsesei és ügyességgel a városli-
geti tó jégtábláin. E kis darab nem mindennapi
szépségű s bátran kiállja a versenyt a Straussok o
szakba vági legjelesebb műveivel, minek követ-
kezményo, hogy Pesten már kezd tulnépszerü
lenni, mi ugyan mellette szól, de épen táncz és
divatdarabokat könnyen mogunttátehet. Az ilyen-
nek sorsa rokon az egynapi virágéval — heute
roth, morgen todt.

Omnibusz. (Pest.) Politikai és társadalmi napilap. Fel.
szerk. Balázs Sándor. Kiadja és nyomatja a laptulajdonos
NosedaGyula. Megjelen ünnepés vasárnapot kivéve minden-
nap 4-drét féliven. Előf. ára félévre 5 frt., évnegyedre 3 frt.,
egyes szám 3 kr. (Keletkezett ápr. 17-én.)

Bazár-Ujság. (Pest.) A hazai árvíz károsultak javára
rendezett „Női Bazár" bizottmányának megbízásából szer-
keszti: Kvassay Ede. E lap összes jövedelme minden levo-
nás nélkül, az említett jótékony czélra fordittatott. Meg-
jelent összesen négy szám, május 6 , 7., 8. és 10-án-

Magyar Család. (Pest.) Szépirodalmi, mezőgazdasági
és ismeretterjesztő hetilap. Fel. szerk. Vuchetich Endre;
társszerkesztő Borostyáni Nándor. Előfizetési ára egész
évre 10, félévre 5 ft. (Keletkezett máj. elején.)

Székesfehérvár. Társadalmi hetiközlöny. (Székesfehér-
vár.) Kiadja Klökner Péter; tulajdonos felelős szerkesztő
Forster József. Megjelen minden vasárnap 4-drét féliven.
Előfizetési ára egy évre 4 frt, öt hóra 1 frt. 60 kr. negyed-
évre 1 frt. (Keletkezett május 7-én.)

Megszűnt hírlapok:
Szépirodalmi Közlöny. (Pest ) Megszűnt niárcz. végén.
Pesti Újság. (Pest.) Megszűnt niárcz. végén; lett be-

lőle ismét „Lámpás." Szerk. Szini Károly.
Szabad Magyarország. (Pest.) Megszűnt márcz. végén.
0 (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa zene-

és műkereskedéseben ujabban követkoző zeneda-
rabok jelentek meg: Thern Károlytol: „Das Mad-
chen spriclit", énekhangra zongorakisérettel. (Ára
50 kr.) Német dal, német szöveggel, német mo-
dorban írva, némely helyen már hallottakra em-
lékeztetve, de egészben csinos, kerek mű,s daczára,
hogy az énekpartie benne épen nem nehéz , ha-
tása nem fog elmaradni c kellemes, ábrándos dal-
lamoknak. — Csillag Mór „Gigerl-Gogerl-Quad-
rille"-ja (60 kr.) körülbelől méltó szövege czi-
mének; nomesak emlékeztet halottakra, hanem
kótáról kőtára át is veszi, mit más már megirt és
kiadott, igy pl. Été-jo egészen Schindler „Bom-
bardirt"-jából van véve; no de iiát megvan a
franczia négyes beosztása, s táuczolni lehet erre
is. Mint táncz-zene is határozottan felette áll e

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A Ill-ik osztály-

nak máj. 8-ki ülésén Nagy Imre levelező tag tartá
székfoglalóját ily czim alatt: „A Lajtha, mint
határfolyam." Voltaképen a Lajtha jelenleg sem
határfolyam, mert innen rajta néhány község Alsó-
Ausztriához tartozik ; hajdan még sokkal nagyobb
ingadozások történtek a határ-szabásban. Hol :t
magyarok száguldoztak tul, hol a német főurak
szereztek uralmat a magyar községek fölött. Zsig-
mond uralkodása alatt különösen nagy hatalmat
nyertek a német urak ; Mátyás király halála után
pedig a gyenge királyok és zavaros idők alatt
fölhasználták az alkalmat, hogy birtokaikat Ma-
gyarországtól függetlenítsék. II . Ulászló Sopron-
és Vasmegyék egyrészét egyezmény utján át is
adta Frigyesnek; e részek Alsó-Ausztriához csa-
toltattak, s német uralom alatt állottak több szá-
zadig. A Habsburgok uralma alatt több ország-
gyűlés sürgette ez egész vidéknek visszakebele-
zését, do sikertelenül; mindazonáltal egyes várakat
lehetett visszanyerni, igy gr. Eszterházi II . Ferdi-
nándtól adománykép kapta Fraknó várát s mások
több helységet kebleztettek vissza. I. Leopold
koronázásakor megigérte Sárfenék várának visz-
szaadását, azonban az igéret nem váltatott be s e
miatt többször fölirat küldetett az országgyűlé-
sek részéről a királyokhoz. Végre határjáráa tar-
tatott 1717-ben, de eredmény nélkül. Hasonló
határjárás rendeltetott 1793-ban, ugyanoly ered-
ménytelenséggel, mert a német bizottság pláne
azt kezdte vitatni, hogy Magyarország és Ausztria
közt voltaképen a Rába a határfolyó, s nem a
Lajtha. A kérdést akkor a királyhoz terjesztették
eldöntés végett, do eredményt hiába vártak, s a
határ most is ott áll, a hol 1717-ben. Ezután Wen-
zel Gusztáv értekezett a 1500-iki bácsi ország-
gyűlésről. Ez országgyűlésről eddig igen kevés
adatot sikerült fölfedezni. Értekező Marino Saluto
olasz követ egykorú tudósításait ismerteti, a me-
lyekből kitűnik, hogy a gyűlés fő feladata volt a
török elleni hadi készülődés; jelen voltak rajta a
pápa és a velenczei köztársaság követei. Végül
Toldy Ferencz olvasta fel a történelmi bizottság
jelentését, mely szerint Simonyi Ernőt a törté-
nelmi bizottság tagjául választotta, támaszkodva
azon szabályra, meiy szorint az állandó bizotsá-
gok tagjai nemakadémikusok is lehetnek.

** (Az országos képzőművészeti tanács) tag-
jainak fele már megvan, t. i. az a fele, melynek
választását a képzőművészeti társulat eszközli.
Megválasztattak a festészek közül: 2'han Mór,
Ligeti Antal, Keleti Gusztáv; az építészek közül
Ilensslmann, a szobrászok közül Engél, és végre
liáth György, ki a mint a képzőművészeti társu-
lat egyik elnöke jutott e tisztességre. Hátra van.
még hat tag, kiket a kormány nevez ki.
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** (Krakói tud. akadémia.) Ő Felsége kéz-
iratot intézett Jirccsek osztrák kultuszminiszter-
hez, melyben azt a kivánatát fejezi ki, hogy Kra-
kóbun egy lengyel tud. akadémia alapitassék. A
király utasitja továbbá a minisztert, hogy érint-
kezzék a jelenleg Krakóban fennálló tudományos
társulattal az iránt, mint volna az átalakítható
akadémiává.

Egyház és iskola.
** (A felnőttek oktatása.) A múlt télen Ma-

gyarországban és Erdélyben a felnőttek oktatására
rendelt tanfolyamban nem kevesebb mint 84,000
lakos részesült. Főleg irni s olvasni tanultak s a
félév végén igen kielégítő vizsgálatot állottak ki.
A buzgalom, melylyel e tanfolyamot sok helyütt
látogatták, valóban meglepő volt. Nem ogy falu-
ban, öreg parasztok, kiknek feleségük a gyerme-
kük van, s kiknek már kora reggeltől kezdve a
nehéz munka után kellett látni, egészen éjfélig is
a falusi iskolában ültek, hogy irni tanuljanak. Egy
faluból a közoktatásügyi minisztérium ily 25 öreg
tanuló által aláirt köszönő feliratot kapott, kik
megindultán kijelentik, hogy csak most, miután
irni tudnak, erezik magukat teljes büszkességgel
magyar honpolgároknak. E faluban történt, hogy
az idősb parasztok röstelvén az iskolába járni,
előállt egy 76 éves aggastyán, nyakába akasztá az
író táblát s erre azt irta fel: „76 év."— Ez hatott
« a jó példát számosan követték.

Balesetek, elemi csapások.
** (Pincze beomlása.) Badacsonyban Ranolder

veszprémi püspök boros pinezéje bedőlt, minek
folytán temérdek jó bor veszett kárba. Csak 300
akó bor maradt a pinezében sértetlenül.

** (Kolozsvárii) a vasúti állomás egyik fel-
ügyelőjének szolgája közelebb a vonat megérkezte
előtt, a sínek körül volt elfoglalva; a közeledő
vonat znja azonban annyira elrémité, hogy eszét
vesztve, — menekvés helyett egyenesen a robogó
kocsiknak futott, s letiportatva, azonnal szörnyet
halt.

** {Hegyomlás.) Kolozsvár határában aHoja-
hegy mintegy 300 ölnyi szélességben beomlott; (
hegy oldalában igen jó bortemő szőlők vannak,
természetes, hogy itt most valóságos zavar ural-
kodik a birtok fölött, miután az omlás következ-
tében a vidék egészon más alakot nyert. Ilemóljük
hogy Kolozsvár geologjai ez eseményről tüzete
ismertetést fognak adni.

** (Egy miniszteri hivatalnok nejének) Budáró
Pestre kellett átjönni. A nő sietségében egészei.
megfeledkezett a varrótűről, melyet szájában tar-
tott s lenyelte. A tű ép a gégében akadt meg,
mire a szerencsétlen nő ájultán rogyott össze. A
tűt kivették ugyan gégéjéből, de a nő sérülése oly
naőy» n o ő v életéhez kevés a remény.

Mi újság ?
— (Dr. Kempf József) hazánkfia, kitől lapunk

több év óta eredeti leveleket közölt Ausztráliából,
hazájába visszatérvén, Debrec/onben szándékozik
mint gyakorló orvos megtelepedni. ígéretét bir-
juk, hogy a múlt számunkban közlötten kivül,
még több hasonló érdekességü közleményt ad la-
punkba, tengerentúli tapasztalatai s élményeiről.
Egyúttal megemlítjük, hogy rajta kivül az utóbbi
két év alatt még következő hazánkfiai tértek visz-
sza Ausztráliából: 1) Eochlitz Kálmán, ki Mel-
bourne- ban és Sydney-ben mint kitűnő hason-
swnvi o-vógyszerész működött. — 2) Fehérhegyi
(Weissberger), ki Amerikán keresztül jött Syd-
ney-be és hazafelé vivő útjában hajótörést szen-
vedvén, tizenketted magával 27 napig lebegett
egy niigy box-ban (ládában), mig végre a viharos
hullámok egy polynesiai szigetre a vademberek
közé dobták ki. Londonba visszautazott. — 3)
Se. Török János világ-utazó hazánkfia, ki Ham-
burgból Amerikán s a Csöndes-óczeán szigetein
át nv:ut Ausztráliába s onnan Ceylon szigetén, a
Jórcinény-fokon s Málta szigetén át tért vissza;
kitől — mint eddig — ugy ezután is szintén fo-
gunk adni érdekes utazási közleményeket.

** (Apesti tavaszi lóversenyek) első napja máj.
10-én délután napfényes, de szeles és poros időben
folyt le, ennek daczára nagyszámú férfi- és hölgy-
közönség előtt. Első futás volt az u. n. ,,Hack-
Sakes" tét 25 f't. Három ló futott, melyek közül
nyertes lett Semsey Lajos ,,Milchbruder"-e. — Az
,,Egyesült nemzeti dij"-ra (548 arany) 18 neve-
zett ló közül kilencz futott, sokáig szépen együtt
tartva. Győzött gr. Festetics Pál „Andorká"-ja.
Második volt gr. Szapáry Iván ,,Vanity"-je. E

kettőnek erős küzdelme volt. — Az 500 frtOi
„Eszterházy-dij"-ra három ló futott; első lett gr
Szapáry Iván ,,Verbená"-ja. — Az ,,ezer aranyai
államdijra" tizennégy ló volt nevezve, de csak
három futott. Győzött öt-hat lóhoszszal, érdekes
küzdéssel gr. Benard János „Adonis"-a. (Ez
porosz győzelem). Második ló (a tét- és bánat-
összegek felét nyerve) gróf Szapáry Iván „Co-
mus"-a. A Captain Blue „Anglo Austrian"-je
messze elmaradt ezek mögött. — Az 500 frtos
gátversenyben három ló vett részt. Győzött gr.
Szapáry Iván „First Lord"-ja, melyet tulajdonosa
maga lovagolt.

(Adomák a bazárból.) Egész adomatár ke-
letkezett a női bazár alkalmából. Többi közt pl.
Pauliné egy dalt susogott Várady Gábornak öt
forintért. Nagy mozgalmat keltett a gazdag Wahr-
mann Mór megjelenése a bazárban. Mikor Andrá3-
synéhoz jutott, szabadkozott, hogy már egy kraj-
cz'ár sincs zsebében. ,,Se baj, — felelte a grófné,
— száz forint ára czikket vásárol és nekem 100
frtos bont állit ki érte." „Készséggel, — felelte a
bankár, — ha a grófné személyesen jő beváltani."
Azt hitte, megfogja vele, de csalódott, mert a mi-
niszterelnökné igent mondott rá, s igy Wahrman-
nak nem maradt más hátra — mint kiállítani a
100 frtos bont. — Egy fiatal dandy elmegy a ba-
zár egyik ismert szépéhez: „Grófné, hogy ád egy
csókot?" — „Tizezer forint." — „Ez már mégis
gen sok." — „Ha drága: kap ráadásul egy pofot
is." Es ez elég volt a dandynek.

** (A pesti sugárút) ügyébon 120 terézvárosi
polgár kereste föl Deák Ferenczet, panaszt
emelve azon igazságtalan és önkényes eljárás
sllen, melyben a kisajútitó küldöttség által része-
jittetnek. A baloldali körben is voltak, hol Jókai
'is Tisza megígérték, hogy az ügyetaz országgyülé-
ien pártolni fogják. A panasz tárgya leginkább az,
íogy a becslések fölületesek és igazságtalanok.
— Szentkirályi Mór és Széher Mihály kiléptek a
közmunkatanácsból, mint mondják, egyebek közt
izon meggyőződésük folytán, hogy a pest-városi
hatóság és az országos kormány közé beleékel
degen testület czélszerüen nem működhetik.

** (Bómai régiség-csarnok.) A múzeumban Ró-
mer Flóris egy hosszú, pínczeszerü helyiséget
mely azelőtt sötét lomtár volt, ablakokkal ellátva
római régiségek csarnokává alakított át.

** (Maros- Vásárhelyt) nagy ünnepély Ive
ment végbe a honvéd zászlószentelés. A zászló-
anya gr. Teleki Domokosné; a zászlószalagon c
himzet áll: „Hordjátok magasan a haza dicső-
ségére."

(A busiási fürdő bérlője.) Bertalan Lajos,
hét évi bérlési ideijére évenként 200 fürdőt bocsá-
tott a honvéd tisztek, altisztek s közhpnvédek
rendelkezésére.

** (Jótékony czélu sorsjáték.) A magyaror-
szági zenészek segélyző-egylete a pénzügyminisz
terium engedélyével alapjának növelése végett
sorsjátékot indit meg, melyben lesz 100 darab nye-
reménytárgy összesen 6000 frtnyi értékben. A
•főnyerő egy 3000 frt értékű ezüst thea-készlotet
kap. A közönséghez intézett felhivást gr. Kará-
csonyi Guidoegyleti pártfogó, Bartay Ede egyleti
elnök, Ábrányi Kornél egyleti titkár s Szt.upa
György irták alá. Az elárusított sorsjegyek után
járó pénz vagy el nem árusított sorsjegyek október
1-jéig a kezelő pénztárnokiioz okvetlen bekül-
dendők. Egy sorsjegy ára 50 kr.

** (A pest-budai könyvnyomdászok és betűön-
tők önlcépzö-egylete) és a „dalkör" vasárnap, május
14-én a pesti polgári lövöldében, tánczczal össze-
kötött jótékonyczélu dal estélyt rendez; e dales-
tély tiszta jövedelmének felét a foglalkozás nélküli
műtársak javár.i, felét pedig a pesti nyomdász-dal-
kör részére egy uj hangszer beszerzésére fordítják.
Belépti jogy : 1 ft.

** (Jószívűség.) Egerben egy Feley Márton
nevezetig megyei írnok kijárogat a piaczra, ott
összeszedi a szegény rabbá tett eladó fülemiléket,
kiviszi az erdőbe s ott szabadon bocsátja.

(Kcrkapoly pénzügyminiszter) a Ferencz-
városban díszes 3 emeletes házat épittet, mely
homlokzatával a csillag-utcza felé fog nézni.

** (A Szederkényi-Novotha párbaj-pör a leg-
belső itélöszék előtt.) A múlt év tavaszán a mike-
álvi követválasztásnál (Hevesmegyében) a Deák-

é r t jelöltjeként Novotha Gyula szerepelt, ki a reá
nézve balsikerü választás után némi sértő kifeje-
;ésekot használt Szederkényi Nándor, hevesmegyei
iljegyző ellenében. Szederkényi levelében szólitá
'öl Novothát, hogy öt nap múlva vonja vissza sér-
;egető szavait, mire ez azt izente, hogy toll holyett
:nkább fegyvert fogjon, mely férfiasabb. Almásy
Bódog mindkét fél barátja ki akarta békiteni az

ellenfeleket, de hasztalan; az összetűzés következ-
ménye az lett, hogy Szederkényi Novothát az Eger
mellett levő erdőben agyonlőtte. A párbajsegédek
voltak: Földvári Árpád,Tóvölgyi Titusz ésVavrik
András. Orvosul Szentkirályi Kázmér működött.
A hevesmegyei törvényszék Szederkényit és tár-
sait Mátyás 6-ik törv. 18. §-a és II. Ulászló 1-ső
törv. 37. §-a értelmében fölmentette, ámbár meg-
említette, hogy Mária Terézia magvar királynő
egy udvari rendeletet is adott ki, mely a párban
tilalmazza, ez azonban sohsem volt alkalmazva. A
királyi tábla, hova az ügy fölebbeztetett az 1843.
évi törv. 175. §-ahivatkozva, Szederkényit 6 hav;,
társait 1 havi fogságra Ítélte. A legfelsőbb tör
vényszék e hó 3-án Szederkényit, a kir. táblának
emlitott indokaiból, de az enyhítő körülmények
figyelembe vételével 3 havi fogságra ítélte, társait
a bünrészesség bűne alól fölmentette, de mivel sí
párbajt a színhelyen ogész erélylyel nem akadá-
lyozták, az eddigi perbefogatás számíttatott be
büntetésül.

** (Négynejüség.) Köpcsényben közelebb Pre-
minger nevű kóborló sebészt fogtak el, ki előbb
a katonaságnál szolgált, majd Péterváradon s Új-
vidéken járt, s kóborlásai alatt, álneveket hasz-
nálva, rövid időközökben négy nővel esküdött
meg. Kétnejüség miatt egyszer 9 havi fogságra
volt itélve; de e büntetés nem igen fogott rajta,
mert megpróblta a három, sőt négynejüséget i«.
Az illető kremsmünsteri születésű, s most, Mo.
sonymegye börtönében ül.

** (Egy magyar leány a háremben.) Sziklay
ujtelki lelkész közelebb egyik hajós utján levelet
kapott Widdinből J. H. nevű ismerősétől, ki szo-
morúan ecseteli az ottani magyarok állapotát. Az
illető ismerősnek leányát egy török jus pasa (sza-
íados) akarta nőül venni s kívánta, hogy a leány
mohamedán hitre térjen. A leány vonakodott val-
'.ását elhagyni, apja sem engedte s mégis a legna-
gyobb fölvigyázat daczára, a leány rövid idő
múlva a jus pasa háremébe került. A konzul
u°"van a szülőknek mindent mesio'ért, hanem a
leány azért még sem szabadult ki a háremből.

** (Zsidó vallásra tért grófnő.) L —y lengyel
grófnak, kit 1831-ben Szibériába száműztek, s ki
később Galicziában meghalt, leánya közolóbb
Bécsben zsidó vallásra tért át. A 40 éves hölgy,
miután oktatást vett a zsidó vallásból, lemondott
grófi cziméről. Nem mindennapi tettének okául
azt emliti, hogy apja halála alkalmával, mint
árvát, egy zsidó család vetto pártfogásába, mely-
nél megismerkedett e vallás elemeivel s már ekkor
annyira megkedvelte, hogy e lépés teljes m-gfon-
tolás gyümölcse.

** (Eredeti tolvaj.) Pesten a napokban egy tót
napszámos egy csizmadiától észrevétlenül egy
csizmát lopott. Az ostoba néhány nap múlva elment
ugyanabba a boltba s meg akarta venni a lopott
csizma párját. Erről ráismertek s elfogták.

** (líejtélyes esemény.) Május 5-kén reggel 5
órakor Pichler nevű városi szolgának dolga lévén
a terézvárosi rózsa-uteza mentén levő Steiner-félc
kertben, egy szeméthordó embert látott, ki egy
kosárral érkezett s azt földre téve ásni kezdett.
Pichler megleste, s ime, három emberfejet látott
a kosárban. Azon kérdésre, hol vette a három em-
berfejet, azt válaszolta, hogy találta. Pichler
azonban a terézvárosi kapitánysághoz kisérte ;i
gyanús embert. A hir borzasztó volt, de némileg
szelídül az által, hogy a rajtakapott ember nem
imént levágott fejeket, hanem kiaszott koponyákat
ásott el. így ha gyilkosság tortént is, azt rég vi-
hették végbe. Az elfogott embert különben szi-
gorú vizsgálat alá fogják.

** (Emberölés egy pipa dohányért.) A tarkai
vásár alkalmával bizonyos Éles János , más néven
Lapos, találkozott Darczi Mihálylyal s egy pipa
dohányt kért tőle , mely kérelmit ez készséggel
teljesité s azonnal átnyujtá dohányzacskóját.
Darczi beszéd közben elfeledte a zacskót vissza-
adni. Egy kis idő múlva Éles e miatt hoves szó-
vitát kezilett vele, s ekközben fokosával olyat
ütött Darczi fejére, hogy ez azonnal összerogyoit
s pár óra múlva meghalt. Éios befogatván, nem
tagadta tettét. A pestmegyei törvényszék öt évre
'.telte ol, a legfőbb törvényszék 3 évre leszállitotta
a büntetést.

** (Gyilkosság.) Gucker honvéd-puskamüyest,
:í Marosvásárhelyről Szebenbe volt a golyószórók

mellé berendelve, oda utaztában meggyilkolták.
Gucker szorgalmas ember volt, a egy kis vagyon-
kát ií szerzett magának, s valószínű, épen ez ösz-
tönözte az ismoretlen gyilkost a bűnös tettre. —
Rejtélyes gyilkosságról írnak Déváról: Ápr. 22-én
loztak le a dévai várrom pinczéjéből egy kopor-
sót a rendőrök sok nép által kisérve. A halott,

mint mondják, öngyilkos, ki szépen fölöltözve
találtatott kőágyún,melyet önmaga készitett volna.
Mellbe lőtte magát. Kezei mellén nyugodtak. Az
beszélik, hogy szabólegény volt s mintegy 40 éves.

** (Öngyilkosságok.) Csaplás Péter, kun-sz.-
miklósi özületésü szücs-segéd, Pesten fölakasz-
totta magát. Vaczulek Rozália, négy gyermek
anyja, szintén fölakasztva találtatott.

** (Fiatal öngyilkosok.) Ezelőtt egy héttel
egy 12 éves kis leány, kedden d. u. egy 14 éves
kereskedő tanoncz ugrott a Dunába. Mindkettőt
sikerült megmenteni. Most egy ujabb esetről ér-
tesülünk. Szerdán este 8 órakor H . . . . számtaná-
csosnak 13 éves fiucskája a lánczhidról a Dunába
ugrott. A „Bars" nevű gőzös egyik legénye ladik-
jával gyorsan Duna közepére evezett, de a gyer-
mek a szél által csapkodott hullámok közt nem
merült fel többet. A hajóslegény kifogta a vízből
a fiucska kalapját és egy iskolakönyvét, ami a viz
felszínén úszott s ebből tudták meg a szerencsét-
len kilétét.

** (Halálozások.) Madoesányi Imre, a régibb
országgyűléseken képviselő, s Madoesányi Pál
országgyűlési képviselő atyja, e napokban 92 éves
korában meghalt. — JBernáth Lajos pestmegyei
földbirtokos és bizottmányi tag, f. hó 5-én tevékeny
életének 67-ik évében Tasson váratlanul elhunyt.
A boldogult az 1848—9-ki mozgalmas időben mint
a pestmegyei nemzetőrség ezredese közbeesülést,
az 1863-dik évben pedig mint ugyanazon megye
inségi bizottmányának egyik elnöke számos jóté-
teményei- s áldozatkészségével a kalocsai és Du-
navecse-vidéki lakosság szeretetét vívta ki. Ez
utóbbi kerület lakossága ragaszkodását azzal ta-
núsította, hogy a boldogultat az 1865— 8-ki or-
szággyűlés tartamára egyhangúlag képviselővé
választotta meg- — Lipovniczky Imre, m. kír.
igazságügyi minisztériumi titkár, május 5-én el-
huny?, 35 éves korában. — Mária Annunciata fő-
herczegnő, Károly Lajos főherczegnek második
neje Bécsben máj. 4-én meghalt. Midőn a fő-
herczegnő férje karjaiban elhunyt, jelen volt a
király és valamennyi főherczeg és főherczegnő.
Az elhunyt II . Ferdinánd nápolyi királynak
leánya és II . Ferencz az elűzött nápolyi királynak
unokahuga volt. Az alig 28 éves főherczegnő 4
g\ érmeket hagyott hátra. Holttetomét a kapuczi-
nusok sírboltjába, szivét ezüst hüvelybe zárva az
augusztinusok zárdájába tették örök nyugalomra,
a fejedelmi család többi tagjainak földi marad-
ványai mellé. — Eggenberger Ferdinánd özvegye
60 éves korában Pesten meghalt. — Debreczenből
Basthy Imre halálát jelentik, ki a ,,Tiszavidék"-et
szerkesztette ez év elején. — Hrdy János, a magy.
tudom akadémia rendes tagja, a nemzeti mú-
zeum régiségtárának sokáig buzgó őre, meghalt;
alapos érme- és régiségtudós s igen derék magyar
ember volt. Halálát gyászlobogó jelenti az akadé-
miai palotán. — Aldulean János, a legfőbb törvény-
szék tagja, meghalt. Szerdán este még kedélyesen
vacsoráit családjával, de vacsora alatt hirtelen ro-
szul lett, s mire az orvos megjelent, Aldulean már
halva volt. Szivszélhüdés vetett véget életének.
Aldulean 52 éves volt, a szebeni országgyűlésen
alelnökösködött és résztvett a reichsrathban is.

— Parisból. — (A Vendome-oszlop,) melynek
ünnepélyes lorombolását a Commuue elhatározta,
azon helyen áll, hol a nagy forradalomig XIV.
Lajos híres lovagszobra állott. 1792. aug. 10-én
az akkori Commune e szobrot megsemmisitteté.
Később a köztársaság konzulai e téren egy nemzeti
emlékoszlop felállítását rendelek el azok emlékére,
kik a haza és a szabadság védelmére elestek. Ek-
kor egy 210 láb magasságú faoszlopot állítottak
ide, melyet Napóleon eltávolíttatott s pár év múlva
a hadsereg emlékére 1200, az ellenségtől elvett
bronczágyuból fényes érczoszlopot alkottatott. A
szobor 4 évig készült s 1810. aug. 5-én lőn befe-
jezve. Az oszlopon a császár szobra áll. 1814-ben
az oszlopról levették a császár szobrát. A jú-
liusi kormány 1833-ban ismét a császárt állitá az
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oszlopra. Az uj szobrot Sourre művész készité s
Napóleont ,,kis káplár" alakjában ábrázolta. Vé-
yü\ I II . Napóleon ismét uj szobrot öntetett, mely
I. Napóleont imperatori ruhában mutatá. E szo-
bor nem sok művészi értékkel bír. Lerombolása
ügyében a Commune tagjai közül különösen
Courbet európai hirü festesz buzgólkodott. Cour-
bet a Tuilleria-palota közép részének lerombolását
is sürgeti, mi művészi szempontból szintén nyere-
ség lenne, s a pompás paiotasorok közt szép ki-
látás nyílna.

— (Abban a szobában,) a mely Cluseretnek
jelenleg fogházul szolgál, a falon következő jóslat
olvasható: „Cluseret polgár,ön engemet ide zára-
tott, de megjövendölöm önnek, hogy nyolez nap
múlva maga is itt lesz." (Aláírva Bergeret.)

— (Issy erőd) a versaillesiek által elfoglalta-
tott. Egy hónapi iszonyú vérontás után ez az első
eredmény, melyet a kormánycsapatoknak kivívni
sikerült. Az erőd, mint ilyen, a liarczban nem fog
többé szerepelni, mert bástyafalai s földsánczai
szét lévén rombolva, menhelyet nem nyújt. A föl-
kolők is e miatt hagyták el e romhalmot. A ver-
saillosiakra e pont elfoglalása annyiban bír
fontossággal, hogy e helyütt is közelebb nyomul-
hattak Paris falaihoz, mi a megindítandó rohamot
jelentékenyen megkönnyíti. Az erőd elfoglalása
következtében 129 ágyú került a versaillesiak
kezébe. Mig Parisnál a polgárliarez mind nagyobb
hevességgel foly , Bismarck és Favre Frankfurt-
ban máj. 10-kén, a háború megizenésének 11-dik
hónapjában, véglegesen megkötötték a békét. A
békeszerződés a pénzkérdést rendezte; a párisi
észak-keleti erődöket a németek odahagyják, s a
hadi kárpótlás kifizetéséig csak Belfortot, Long-
wyt, Nancyt s esetleg a franczia Lotharingiát
tartják megszállva.

** (Három Ubryk Borbála Parisban.) Néhány
nappal ezelőtt — irja a „Mot d'Ordro" máj. 4-di-
kéről — a St.-Antoine külvárosban fekvő Picpus
apácza-zárdában , melynek lakói elmenekültek,
három apáczát találtak elzárva oly kalitkákban,
a melyekben le som hajolhattak. A legidősb Ber-
nardine 60 éves, a más kettő: Stefanie 40 és Vic-
toria 30 éves. Mind a három 9 évig volt elcsukva.
A legidősb egyedül azért kapta e szigorú bünte-
tést, mivel szülőföldjére akart menni, rokonait láto-
gatni. A második „független szellemeért", a meny-
nyiben egyszer nem engedelmeskedett a rendfőnök-
nének. A három apácza börtönét a nevezett lap
így irja le: A kertben egy rozzant, nedves épület
áll, mely dcszkafallal két részre volt elosztva, s
ezek egyikében voltak bezárva a szerencsétlenek,
kiknek alig volt helyük mozogni. Találtak még a
zárda pinezéjében gyermek csontvázakat, csonto-
kat, kínzó-eszközöket, 200 különböző női öltönyt,
egy földalatti utat, mely a zárdát egy barát-ko-
lostorral köté össze.

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 5. „Egy pohár viz.il Vigj. 5. felv. Irta

Seribe; ford. Nagy I. — (Némethy Irma k. a. 3-ik föllóp-
teül.)

Szombat, máj. 6. XIII . olasz operai előadásul: „Borgia
Lucrelia." Opera 3 felv. Zenéjét szerzetté Donizetti.

Vasárnap, máj. 7. „TündérlakMagyarországban." Vigj.
2 felv. Irta N. — (Blaháné Luiza szerződött tag föllépteul.)

Hétfő, roáj. 8. „Az idegesek1' Vigj 3 felv. Irta Sardou ;
ford. Feleki.

Kedd, máj. 9. XIV. olasz operai előadásul: „Von Pas-
e." Vig opera 3 felv. Zenéjé' szerzetté Donizetti.
Szerda, máj. 10. „Reggeli előtt." Vigj. 1 felv. Irta gr

Fredro; ford. Radnótfáy. — „Angyal és daemon." Vigj. 3
felv. írták Courey és Deperti; ford. Zsivora József. (Mol-
nárné Kocsisovszky Borosa assz. föllépteul.)

Csütörtök, máj. 11. XV. olasz operai előadásul: „Lam-
mermoori Lucia." Opera 3 felv. Zenéjét szerzetté Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— Zólyom-Hajnik. Levelét s a küldött költeménye-

ket érdekkel olvastuk. Iizek újra s még jobban meg-
erősítenek a reményben, melyet tehetsége iránt táplálunk.

. De egészen tisztult s kifogástalan kifejezést és szerkezetet
i most sem találtunk a küldött darabokban. A,,Hozzá" czimú,

mely egyes szép részletekben bővelkedik, néhol érthetetlen
s mint egész sem birja tisztán érvényesitni magát. „A . . ..
búcsúja" még szebb, de vonatkozásait itt-ott ismét csak sej-
teni lehet. „A távozáskor" tiszta lyrai hangú dal, melyet, a
fordítással együtt közölni is fogunk, ha addig, mig a sor
rajok kerül, még jobbakkal nem örve;:d<>z!.ut meg, a mit —
Ígérete után — remélünk. — A leveieben emütetr. irodalmi
munkálatoknak is örülünk ; de ha a már kész dolgozatoknak
egyhamar nem találkozik is kiadó, azért még ne siessen a
tüzbe dobással.

- Pest. „A patakhoz." Vég-fordulata keserii humor
akar lenni; de nem sikerült. Az egészben több az erőlte-
tettség, mint az erő

- Eger. K. Tivadar. A versekért 10 krt fizettünk a.
postán ; de nem érik meg.

- T.-NyéK. P. S. A kis dalban van némi hangulat ;
j de mé<í ez nem elég az idvességre. A ko'üö'ihetés mértékét
| még nem üti meg.
| — Sáros- Patak. Dr. S. .T Eégi munkatársunk uj élet-
] jelét örömmel vettük s közölni fogjuk az érdekes czikket.
| — Pest.B. L ,,A búcsu"nem közölhető; hosszura nyuj-
i tott érzelgősek, némi formacsinnal, de költészet nélkül. —
| A másikat megemlítjük illető rovatunkban.
| — T.-Földvár. K. K. UV• an o. tárgyról már kimerí-

tőbb dolgozatot közöltünk nohííny év előtt. Más tárgyról
! szívesen veszünk közölhető czikket.
I — G. L. Sylvester estéjén stb. Borzasztó hosszadalmas

litániák; s ön ezeket „kis elmeszülötteknek" nevezi! Egy
sincs köztük érőt érő.

| — K. T. K. Mind megkaptuk. A könyv lapunkban csat
í akkor lesz megemlítve, ha máshol már méltatása megjelent;
j (t. i. a jövő héten).
i - Brassó, lí,. L. Az igeret teljesítését elvárjuk.

SAKKJÁTÉK.
598-ik sz. f. — Bilow Lajos-tói

(Posenban.)
Sötét.
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Világos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 593-ik számú feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. Vf2-g2 V b l - e 4 ( a )
2. Vg2—g8 tetszés szer.
3. Bf'7—c7 v. Vg8 —c8 matt.

(a)
1 1. V b l - h l
2. B d 5 - d 6 t f . . . 2. Kc6-c5
3. Bd6-c6 matt.

1. 1. e5 -e4
2. Vg2—g5 . . . . 2. tetszés szer.
3. Bdö—(16 matt.

Helyesen fejtették inig : Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László —
Czegléden : Galambos Károly. — Nagy-Szalontán: Kovács
Albert. — Viszneken. Kiszelák Sándor. — Győrött: Pávek
Antal.— H.-Hadházon: Györössy Mihály. — Verbó'czön:
Nagy Idái Ferencz. — A pesti sakk-kör.

_ Lapunk inai számához Forstinger
Albert M. első háztartási s kuiiyhaszerek fó-
raktárának illustrált jegyzéke van csatolva.

H E T I - N A P T Á
|Hónapi-és

hetilap
Katliolikus és protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd

17 j Szerd.
918!Cs6t.
19|Pént.
20! Szóm.

Május
A 5Bonifáczpk.j A 3 Rogaie
1 - M Zsófia sz.: Izidor

| g. N. János ; Nep. János
_ J"a Ubald p. jUbald
Áldozó csőt.
Prudent
Bernardin püsp

j
Áldoz. csőt.

J Mennyei
Bazilla

naptár

Hold változásai.

Máj. (ó)
2 V 5 N. Athan.
3 Timotheus
4 Pölagia
5 Írene
<) Áldozó csőt.
1 Sz. ker. iőlf.
8 János hitt.
ÍJjhold 19-én 1 p

Izraeliták
naptara

N a p
hossza kél nyűg.

Nizan R.
rá B. Gaza f.
24 Sámuel
25
26 Salamon
27 Szeligm.
28 B. Sam. h.
29 S. 6 per.

f. p.
53 10

8
6

ó. p.
4 25

o. p.
7 27

í 24i7 29
4 22j7 30
4 21 7 31

54
55
56
57 2^4 20|7 32
58 59 4 19í'7 33
59 5714 18i7 35

hossza

f. p.
357 17

10 58
21 59
34 6
46 ö
57 58
69 47

! o l d
kél |

6. p.
2 49
3 11
3 30
3 50
4 11
4 35
5 2:

nyug.

ó. p.
2 U
3 18
4 24
5 29:
6 341

7 37;
8 41

déli 12 óra 18 perczkor délután.

TARTALOM.
Keleti Károly (arczkép). — A zászló-tartó. — Európa

asszonyság növeldéje. — A bécs-ujhelyi és bécsi vértanuk
(vége). — Issy-erőd (képpel). — Hazatérő huszárok (két
képpel). — A nökérdés különböző kulturországokban(vége).
— A szabadság befolyása a szellemre. — A bazárban. — A

! londoni állatkertből (képpel). — Egyveleg. — Tárháa:
Irodalom és művészet. • Közintézetek, egyletek. — Egyhás
és iskola — Balesetek, elemi csapások.— Mi újság? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Heti-naptár. _̂ _
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.M-)
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HIRDETÉSEK.
Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Dr. Foriy-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleló s fájdalmat csillapító hatása által
eggyorsabb, legbiztosí* s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

bajokban. — Ily ba-
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mű megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrazások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással— rögzött
daganatok, güniők,
tályogok, pokolvar

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

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

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata riital
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1031 (5 — 6)

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt,használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TOllÖK JÓZSEF gyógyszerész

iirnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. udvari gyógyszertárában, a Lipót-

városban, a három korona- és marokkói-utcza sarkán. — Á „szent háromsághoz"
czimzett városi gyógyszertárában a városháytéren és Emresz K. a váczi-utezában az

aranv oroszlánhoz'' és ugyanannál az uri-utezában a „két matrózhoz," czimzett
iizletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. — Budán: Pirhlcr
Kvözó kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlasehek E. g}'ógysz. Aradon: Szarka
,1.-nal. — B.-Ujl'nlun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczen-
ben:dr. Róthschnek V. E. — Duna-Föld váron: NádheraP. — Egerben: Plank Gy.
Schuttág J. és Köllner Lór. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsckn.jvárott:
ConlegnerJ.— Esztergomban :KéglL. — Gyöngyösön :KocianovichJ. — (üyörotf:
Lehner F. - II.-M -Vasárhelyt: WolfV. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Högye-
szen: özv. Fischer Kr. gyógysz. — Jólsván: Maiéter Albert. — Kacsán: Koregtkó A.
és Wandraschek Károly. — Késmárkon: GenersischC. A. gyógysz. — Komáromban :
Grötsehel Zsigmond. —Léván: BolemanEde. — Makón:Weü M. — Miskolczoit:
])r. Csáthi Szabó J. — M. Szigeten: Héder L. — Mohácson: Kreitl G. — IV.-Kani-
zsán: Wajdits J. — N.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. -
Nylr-Báthoron: Sztruhár J. — Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson:Malatinszky
S. — Pécsett : Sipöcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. — nimaszombatban: Ha-
maliár K. — Rozsnyón: Pósch J. és Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy. —
Szathmáron: Jurácsko I). — Sz.-Fellérvarott: Braun J. —Szombathelyen :
Pillich F. — Temesvarott: Pecher J . E. és Quiriny A. gysz. — Técsön : Ágoston Gy.
— Ungvárott : Okolicsny J. — Vasvartt: Árady P. és Kossas A. — Versetzen:
Fiam L. és Mazsány J. — Verpeléten: Mersitz J. — Veszprémben: Ferenczy K. -
Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J .

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

Erdélyország. Kolozsvárott: BinderK. gyógyszerésznél.— Brassón: Fa-
bick E. és GyertyáníFy J. és fiainál. — Hátszegen: Mátéfi B. gyógyszerész. — Maros-
Vásárhelyt : Bucher M. — N.-Szebenben: Zöhrer I. F.-nél.

Főraktár Bukovinában: Czernovitzban: Schnirch J.-nál. —Moldvaor-
szágban : Jass iban: Jassinski A. gyógyszerésznél.

A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készitő-
jéhezFOHTY LÁSZLÓHOZ czímezve: Budára (Krisztinaváros, Gellérthegy-utcza
49. sz. a.) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.

S^" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban
teljesittetnek.

Bizonyítvány.
Mélyen tisztelt tekintetes Forty László urnák Budán.

Nagy-Kun-Madaras, 1871. évi ápril 5-én.
Tisztelet teljesen kérem a mélyen tisztelt tekintetes urat, miszerint az általa

az összes emberiség kimondhatatlan javára készitett scbtapaszból két csomagot
1 fttal Ágoston Bálint czime alatt Nagy-Kun-Madarasra posta utón s utánvét
mellett azonnal megküldetni méltóztassék.

Teljes tisztelettel MatolcSV Istváll, S. k.
1053 (2—0) mint megrendelő.

Nagy készlet
a Icgczélszerübb szabadalmazott

SZOBA-IRSZÉKEKBŐL,
anglés és ürszékzárakból,

továbbá:

ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek használatával a füst eltávolittatik, 1 darab

ára 10 II.
f W Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak, ülö- és

zuhany fürdö-kÁszülékek.
Miksits Károly, bádogos-mester.

Haktar: Hózsatér 2. sz. alatt.

Walser Ferencz
gép- és ííizoító-szerek £jára,

harang- és érez-öntödéje
Pesten, a királj-uteza végen, a polg. lövol
dével szemben — ajánlja a t. közönségnek
mindennemű tűzoltó- és kerti fecskendőit,
szivattyúit és kut-esövcit: valamint uj
szerkezetű öntözö-eszkozeit s mindenféle
csőiéit ét, lü/olto kt's/üli ti it is.

A „YICTIMA'
biztositó-társaság!

alólirott pesti vezérügynöksége tisztelettel jelenti, miszerint <

jégbiztosítás] díjtáblázatát
e folyó 1871-ik évre már kibocsátotta s mind vezérügynökségí irodájában (Pest-
belváros, régi posta-utcza, 2-ik szám), mind pedig vidéki fő- és alügynökségei,
valamint kerületi felügyelői által jégbiztositási ajánlatokat elfogad. \

Különösen figyelmezteti alólirott vezérügynökség a tisztelt gazdaközön- ;
séget ezen n e v e z e t e s e lőny re, mely szerint mindazon biztositó félnek, a ki :
iég ellen kukoriczát, gabonát, repezét, egyátalában az ismert három első1

(1., 2., 3.) terményszakasz valamelyikébe sorozható földterméket biztosítván,;
ugyanazon alkalommal épületeit is e társaságnál biztosítja, az ezen épületekért !
járó tüzbiztositási dijakból :

10° o-i, azaz: tizszáztóli dijelengedést nyújt. i
; Eszközöl pedig e társaság
; a) tüz ellen biztosítást,
! ">) Jég ellen biztosítást,
\ c) vízen és szárazon utazó szállítmányok biztosítását,

d) emberéletre biztosítást, azoknak minden szokásos módozatával.
; Kelt Pesten, 1871. ápril 24-kén.

I A „VICTORIA" biztosító-társaság
vezérü^ynftksége Pesten.1067(2-3)

FÜRST JÓZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajáulja:
JcUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUUUSl

§ A gyógyszeres §

| folyékony vastartalmú ezukort, f
líAAAnAAAAAAAAnAAnnAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnnAAAAAAAAAy

dr. Hager jobbított rendszere után készítve,
mint legczélszerübb készítmény

azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek.
Használati utasítás:

a) Felüdülés eseteiben nehéz betegségek után, hol láz következtében a
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.

V\ A vér vastartalmának kevesbitésére, a vér és nedvek veszteségei
ntan, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségű vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.

c) A vérszegénység által az idegszervekben föltételezett ingerlé-
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek ; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkívüli befolyást gyakorol.

d) A tápanyagok' változásu betegségeiben, a tápanyagok, görvély, ang.
betegség (Rhachitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, süly s vizkórok gyülemlése
eseteiben.

e) A nemihatáskör betegségeiben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A sapadsag s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

g) Következetes állapotú váltólázakban.
h) A bujakor utangyógyltására.
i) Bizonyos idegál lapotokban: u. m. vidatáncz, nehőrkór, méhgörcs,

félfejfájás, ájulásokrai hajlam, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vér-
szegénység által idéztetnek elé.

k) A tápanyagok szerfeletti elkülönítése ellen, izzadtság, hud ár s
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára t ft. 80 kr., kisebb üvegé 60 kr.

§ Gyoinorfájdaiinak ellen. §
t?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

A Gfastrophan,
mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
különösen: az emésztöszervek bántalma-
zásánál, u. m. gyomor megterhelés, megrom-
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége-
tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.

1 üveg ára 70 kr.

rUUVUUUUUVUVUlíUUUlíUUVUlílíl/lfUUlflftl

§ Fagydaganat ellen. <
§AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

A vascerat,
meggyógyítja tökélletesen rövid idő alací.

1 skatulya ára 40 kr.

| Mellbetegségeknél |
mAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAnAAAAy

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést eltávolít, legyen az
ujonkeletkezett vagy idillt, s általa a
tudó további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 20 kr.

| Szép fehér fogakat |
I^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI?

idéz elé a

| Frís sebeket, égetéseket |
| s zfizásokat |
12AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÜT

gyorsan meggyógyítja a

vasszappan folyadék,

chinaszájviz
és

chinafogpor.
A chinaszájviz megerősíti ezenfelül a

fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
huvösséget kölcsönöz.

1 üveg chinaszájviz 60 kr.
1 skatulya chinafogpor 30 »

s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
hiányoznia. — 1 üvegáralft., fél üvegé50kr.

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érezkupakok,tokok
stb. az „.A.ipo"tJrxelaE-e jzuLrxx "\;v©±ss5©3a. E a g e l i n 3E*x*«,g; &,xxx J E * O 3 ^ Í Ő 1 O 7 1 - I I " ezéget ma-
gukon hordják-e, — hogy ha ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani. 1048 (3-34)

PtfSt-GIl! Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

Legjobb szer
mindennemű mellfájdalmak s köhögés, re-
kedtség, légcső, torokdió, nyakfekély s gyo-
morhurut; — továbbá aranyér, torokgyik s
torokgyuladások, görvély, idült csipősség s
csúzosfájdalmak ellen

a pannonia mell-növénynedv.
Ugyanaz, rendkívüli gyógyerejét illető-

leg — a. bécsi és pesti magas orvosi-kar ál-
tal törvényesen megvizsgáltatván, s a bécsi
cs. kir. magas helytartótanács végzése foly-
tán engedményezve, — igen üdvösnek ismer-
tetettél. " 1061(3-0)

Az átalánoa jólét erdekében a szegények
különösen tekintetbe fognak vétetni Ha ger
Róza feltaláló s készitőné által Budán, or-
szágút fö-uteza 26-dik szám alatt.

Egy üveg ara 1 forint,
s mindenkor frisminőségben kapható a fel-
találónőnél; továbbá a főraktárban Pesten,
Török József gyógyszerésznél király-utcza;
Mészáros Alajos Ferencztér; a városi
gyógyszertárban; Dietrik és -Gottschlig
os. kir. udv. thea kereskedésében; Varga
ÍJ. Józseftér; Budán : a „római császárhoz"
czimzett gyógyszertárban viziváros; Buda-
vár: az udv. gyógyszertárban. — Ajánlom
egyszersmind az általam feltalált gyomor-
erősítő s az étvágyhiányt s emésztést azon
pillanatban előmozdító

pannonia növény-boromat,
mely a hányás és hasmenés ellen védöleg hat.

Egy üveg ára 70 kr . ;
pannonia niellnövény-ezukorkák.

Egy csomag ára 30 kr.
Föntebb említett szerek, hathatósságra

nézve semmi más gyártmányokkal össze nem
iiasonlithatók.

Üres üvegek 6 krval vétetnek' vissza.';;
A bizonyítványok száma az ezerét felülha-
ladja, s melyek bármikor megtekinthetők.

Van szerencsém ezúttal a t. ez. közönsé-
get arról értesíteni, hogy férjem Hager
Leopold ker. gyakorló seborvos Budán, or-
szágút 27. sz. alatt,minden idült betegségek
gyógyítását elvállalja, s az e téren szerzett
tapasztalataira támaszkodva, — magát tisz-
telettel ajánlja. — Szegények, ingyen gyógy-
kezelésben részesittetnek. — Kendelési idő:
reggeli 8 - 9 s délutáni 4 - 5 óra közt.

Levelezési lapka.
Török József gyógyszerész urnák Pesten!

A titkos szereknek barátja nem lévén, — iszonyú csúzfájdalmak által indíttatva —
az olyannyira magasztalt s nekem ajánlott kösz vény vászont a legjobb eredménynyel
próbáltam meg. 1063 (5—6)

Háladatossággal ajánlhatom azt bárkinek.
Kérem önt, küldjön 2 darabot utánvét mellett a kath. plébánia hivatalához Ocsovára

(ZólyommegyeX u. p. Nagy-Szalatna.
L i p t ó - H i b b c , márcz. 21. 1871. SZaiHU©ly, plébános.

Bizonyítvány.
Alulírottak hivatalosan bizonyítjuk, miszerint Demeter György ur szabadal-

mazott uj harangfelszerelési mód feltalálója egyházunk tornyában levő 3 harangnak
saját legújabb találmánya szerint uj koronákkal s ütőkkeli felszerelésére vállalkozván,
szerződési kötelességének dicséretesen eleget tett; mert 1. a harangok könnyű s
biztos járását eszközölte, azok súlypontjának alábbszállitása által a torony már semmi
rázkodást nem szenved; 2. a harangüteny — tactus — g a harangok eddigi kellemes
összhangzata az átalakítás következtében nem változott; 3. az ezelőtti aczélozott ten-
gelyágyak — Láger — helyett szilárd fa tengelyágyakat alkalmazván, azok minden
kenőcs nélkül kellő sikerrel használhatók; 4. a harangokat annyiszor, a mennyiszer
az ütők által kivert helyek szükségeinek, a harang nyakának megsemmisítése nélkül
fordithatókká tette, következőleg fentirt Demeter György ur vállalatának sikerült
végrehajtása által egyházunk teljes megelégedését kiérdemlette, azért _is őt, mint
szakértő egyént az illető t. ez. közönség figyelmébe lelkiismeretesen ajánlhatjuk s
ajánljuk. Minek nagyobb hitelére fentirt vállalkozó ur kérelme folytán az egyházta-
nács határozatából jelen bizonyítványt egyházunk pecsétjével megerősítve kiadtuk és
aláirtuk. — Kelt Mező-Túron, 1871. május 4-én. 1068 (1)

Mészáros Endre, s. k., Gyikó János, s. k.,
egyh. főgondnok. lelkész s az egyházi gyűlés papi elnöke.
Lakása Pesten, Józsefváros tavaszmezö-uteza 20-ik szám alatt.

o

TS
forintig.

Eiüst henger órák 4 rubinra . . 10—11
» » arany foglalv. rugóra 12—18
» » kettős födéllel » 15—16
» v kristályüveggel v 15, 16—17
» horgonyórák 16 rubinra » 15, 16—47

» 15 «• kettős födéllel 19
20—22

» angol horgonyórák kristályüveggel 19,
20—22—24

» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—82
» ugyanaz kettős födéllel 35, 88, 40—45

Arany órák 3, sz. horg. 15 rub.36,40, 45—60
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90—100

» valódi remontoir kettős födél
lel . . 100,110,120,130-206

Arany hölgyórák (3.sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
» » 8 rab. kett. födél. . 88, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50,55—60
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 80—82
v óra és negyedórai ütéssel 48, 50—55

Havi regulatorok . . . 80—82
Ébresztő óra . . . . 6

Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
? ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
i ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elö-
ieges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
M P Nem tetsző arn kle«eréIí»U£

Javítások legpontosabban és ^ ^ Ü
eljesitetnek.

£
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A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
(tökéje 15 millió ft.4 százaléknyi befizetéssé)) 1871. május 1-töl fogva fogad el e napon életbelépő

TAKARÉK-PÉNZTÁRI
osztályában péizbetéteket betéti könyvecskékre

egy forinton felüli Mrmely összegekben is, melyek továfoM intézkedésig 5 százalékkal kamatoztatnak.
A pénztári helyiségek: Erzsébettel* 3. siániu ház 1-só emeletén, a magyar átaláno** biztosító-

társaság épületében, ünnep- és vasárnapokat kivéve, naponként 8 órától 1 óráig nyitva tartatnak.
PEST, 1871. ápril 25-én. 1065(8-3)

9*
99

vászon ingek.
gatyák.
nöi sima chiffon ingek.
nöi eh iífon-ingek hímzett csikk.
nöi vászon ingek himz. csíkkal.
háló ujjasok.
fésülő köpenyek.
nöi lábravalók.
fehér disz szoknyák.
chiffon nyílt ingek.

Gyermek feln'rnemück a legnagyobb választékban

Takátsi A, a ,vőlegény he/,"
ideiglenesen uri-utcza a párisi-uteza sarkán, májustól kishid-uteza a „vastuskóhoz" j

czimzett házban. 1014 (3 — 8

Aa ataianosan jónak elismert valódi s egészen frisen ér

SCHNEEBERlíI NÖVÉIT-ALLO!
mell- s tüdőbetegeik számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögís, mells^orcingás, elnyálkásodá>f
orokgyuladások « nehéz légzés ellen, — mindenkor fris urnőségben kapaató :

PKSTKiV: Török József gyógyszerész urnái a kiráiy-utozá'r.an, — dr. Wagner D„
gyógyszerésznél a váczi-uton, Tfaaimnyer A. és társa. — Oszctnzlí>
F.,—" Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDA & ; Sehwarzmeyer .1. gyógyszei ész n: nál.

Gsászári török kormányi
í 3 % sorsjegyek 400 frankjával. . )
U00 forinto magyar királyi jutalom-sorsjegyek.)
Evenként 10 húzással, u. ni.: február 1-én és 15-én, ápril 1 t;n,
május !5-én, juiiiu* 1-éii é* 15 én, augusztus 1-én, október Vén,

november 15-én és deczeniber 1-én.
Az állam által biztosított s évenként több millió forintra menő nyeremények

egészen adómentesek, a két sorsjegy legkisebb nyereménye 300 fton felül tesz
ki, és igy mindenesetre több, — mint a sorsjegyek vételára, ekép tehát — nyeremény
biztosan helyezhető kilátásba.

IPF* Mindkét sorsjegy eladatik aKalam együttesen 85 ha»i részletfi-
zetés mellett havonként 10 fontjával. "3>S",

A részletfizetések tartama alatt, mindkét sorsjegyre, 20 húzásban, az e<*ész
nyereményre ingyért játszatik, s az összes részletek lefizetése után azonnal egy tre-
ileti császári torok s egy királyi magyar sorsjegy szolgáltatik ki; ezen sorsjegyek
különben előbb is, s minden időben megrendelhetők. 1071 (1-4)

A sorsjogvek kamatai a feleket iiletendi.
SPF* Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek, s utánvét mellett

U eszközölhetök.

Ingyért! Különös kedvézniéii)! Ingyért!
A hatodik részlet befizetése után minden résztvevő egy herczeg Szasz-M«l-

niügen-féle sorsjegyet kap ingyért jutalomdijul. — A herczeg Szász-Meir,ingei'-féle
sorsjegyeknek évenként 3 húzása van, u. m.: má'czdis l é n , jnlins l-én és no-
vember 1-en 4a,0nu, is,oi>0, 10,000 stb. nyereményekkel ezüstben.

Ezen előnyök felülmúlják minden az e nemben eddig nyujtottakat, — minél-
fogva szabad legyen rem. nylenem, hogy t ez. megbízóim részéről számos bejelenté-
sekkel fogok megörvendeztetni.
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pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, a Lloyd épületben.

\radon: Probst F. J
Vsilódon: Sperlsgh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz,
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovies test.
Beszterczén : Dietrieh és

Fieischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A
Csaton: Borsay F. gysz.
Debrt c zenben : Göltl N g>
Deésen: Krémer S.
Deffan: Braunmiiller J. gy.
Devecserben: Hoffmanj: B
Eszéken : Kawilowicz gysz
Eperjesen: Ztembery Ign
Érsekújvár: Coniegner Ign.
Kgerhen: Wessely gysz.
Kszéken : Thürner flai és

Dessáthv gyógysz.
fiyörött:"Brunner F.
ííyulan : Lukács gysz.
Ilai-Efeld: Hagelsehmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jnnoshszán: Knna gy:z
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J.gy.
Kőszegen : í-'trehle gys*.
Károlyvartt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

Koíozsváitt : Megay M. C.
Körmörzön: Dra3kóe^y gy
Karolyfeliérvár: FischerÉ.
Kabinban: Stojánovics.
Ktin-Sz.-Miklós. Stoits A.
Lngotton: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.

I Mosonban: Pranter J. gysz.
JMsskoIczon: Spuller J.
Mitrovicz: Kre-tonoshics A
Mohács: Pyrker Gyuls gy
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
.Mohácson: Kögel D.
Nagybányán: Horaesote J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsoh Ede

gyógysz.
Nagy-Hecskereken: Nedel-

kovics éa Haidegi-er.
Nagy-Kanizsán : Weliscb

és Lovack gyógysz.
Nagy-Ksroly: Si-böberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszomba'ban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M
Pancsován : Graff gysz
Pécsett: Kunz Nándor.

S.-Sz.-Gyórsryőn: ÖÍVÖÍJ ! ,
gyógysz.

Sopron : Voga és Rup;
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch,V
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J-.
Serajevoban; Gyuleka 5í.<
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say 11,

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szafhmáron: Juracsko 1»
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyégysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Proha;<zka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rótt

gyógysz.
Tokajban: lírötzer A. gv
Tordán: W-elits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: P, -

lösz M.
Trencsénben: Simon A {.•»•..
Unghvartt: Telendy gysss'.'

és öz". Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.

Posegan: Balogh gyógysz. Varaimon: Elizár gysz,
Piitnokori: Srepessy gysz.|Veszprém: Fremmel.
Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.

fjysz. és Spatay A. | és Dussil gysz. I Varazsdon : ííalter gyss,
Kassán: Eschwig E jRosnyón: Posoh J. gysz. 'Verseczen: Herzog gysz
Késmárk :GeneriichC ésA \ Rimaszombat: Hnmaliárgy. jZimony : Ivánovics és fia
Kecskeméten: Pspp M. itnuian: Milutinovitz S. Zalatnan: Mégay Gyula
Karánsebesen :Weber A. gy. Hekuson: Bororai K. gysz Zombor: Stein fia Márk
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy.! Zsámbokrét: Neumann M

Ed. gyógysz. 'Szabadkán: HofbauerI.gy.j Zentán : Wuits testvéreknél*
Egy üveg ára 1 forint 26 krajozár. 1055 (2-6)

Ugyanezen bizományos uraknái kapható:
Legjobbfcle

•chmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. M r ideg-extraclusa,
HZ idegek erősítésére s a sest edzésére ára

70 kr.

j , valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofnlak
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-taavasi-növén} -
nedv

mell- 8 tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichfliche ttedicin, öíTentliche Gesund-
heitspOeíje und Medicinal-Gesttzgebung" bringt in Nr. 48 vom t i .
\ovember 1866 über „Schneebcrgs Krauter-Allop'' Folgendes:

„Der aus AlpenkrSutern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herro
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, isr
bei allén katarihalischen und entzündlichen Krankheitcn der Respirations-Organe ein
vorziigliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTIVBiH «YULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

259

1062(3-0)

Legfinomabb
és

legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legújabb

Monogramuioiilial
ellátva

színes nyomatban.
100 levélpapír legfinomabb ft. 1—1.50
1001evélp.legjobbang.vastagft.2—2.50
100 levélboriték monogramm. ft 1 —1.50
100 levélborit. monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélboriték kr. 30 - 80

Látogatási jegyek.
100 db. legfinom. dupla fényes papírra,

kőnyomat ft. 1 -1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 50-80

Pecsételő-markok.
1000 db. aranynyomat ft. 2.50
1000 » veres, fehér szines pecsétv. ft. 3
1000 » szines nyomott (legújabb) ft. 4

JVyointatvjinyok.
1000 db. postni szállitó-levél . . . ft. 3
1000 » vasúti szállitó-levél . . . ft. 6
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. 3, 5 és 8

Kapható:

Löwinger A. és társa
papirkereskedésében Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a nemzeti kaszinó-
val szemközt, a „Tanulóhoz."

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élei
titkai s veszélyei,

Értekezések 8 nenisés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 1010 (12—12)

Függelékkel a bujakóri rag-ályzásról
é» Dr. Kodét, lyoni orvos

ragjUyelleni le^bizíosb óv-
szerérői,

, férfi és nftí ivarszerek boneztani ábrSjval.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Ur. Eíber P. U.
Pesten, József-utcza 66-ik ti

saját házában.

lleckenast Gnszfávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél

kapható:

A magyar előídőkből
irta Jókai Mór.

Második kiadás.

(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap.)
fűzve 80 kr. í

Margitsziget.
Alolirt igazgatóságnak van szerencséje a t. ez. közönség tudomására hozni: hogy a

Margitszigeti gyógyfürdő f. hó 14-én meg fog nyittatni.
A fürdőház közvetlen szomszédságában épült szálloda f. évi június 1-ső napián adatik a fürdő-

vendégek hasznalatának át.
, w i A , t ? . k t I e t 0 s e n f e l s z e r e l t szobák napi ára szolgálattal együtt 3, illetőleg 2 ft. o. ért., megren-
delések matol fogva elfogadtatnak az igazgatósági irodában (Pest, Árpád-utcza 7-ik szám).

A 11 A , í u r d ő , y f D d é g e k n e k a meleg forrásvizén kivül, megfelelő ár mollett mindennemű ásványviz
rendelkezésére áll.

Az orvosi segélyt a fürdő orvos dr. Kétly Károly ur nyujtj, a kiállandóan a szigeten fog lakni.
. , , , . s z a l l 0 ( i a közelében épitett, s június l-én megnyitandó vendéglőben orvosi rendelet szerint
is lehet étkezni.

A fürdőt használni akarók kényelme tekintetéből az ó-budai, óránként induló helvi Közösök
közvetlen a fürdőépület mellett kötnek ki.

Pest, 1871. május 10-én.

1070 (i - 3) • A Margitsziget igazgatósága.
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a SeidHtK-porok oly használati utasitványokkaí adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porofc
mind: n egyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményeseit védmárkkal vannak ellátva.

Ára agy bepecsételt eredeti katulyának i ft. Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

agadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, H nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá-gör-
csök, vese- és ídejces bajokban, ssüivdobogasnál, Idegesség okozta fAtajásnál, vértódnlásnál, csu««s fogfájdalomnal, végül
hysteriára, biikórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Áz ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt, tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gyakran allopat.hikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
1 ' l minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok

">sok. valamint mindkét nembeli nlv arrrárwlr io Vá^maaUrAy- VIl*-™nV rt„«iA** ™-c~ - i-_i_* i T. I »
ómnak csaknem
íő
ok

, r 7 — • 1 — - • " 6-«^»«», •»"••»« CB invatainokölt,
t gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
k sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helvre.

Raktárak a következő Tarosokban léteznek - J"^M
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utoza 7-dik szám alatt.
UHIi JÓKSKF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.Aradon-.Tones T. és Társa, Rein- Gynlán: Ferentzy A. és Oerley ! Munkácson: Gottier L. és Kös- Selmeczbányán: Dimak J.*

hard ésBendik, Prinner V. S., István. _ | tenbaum N. S.-A.-Ujhelyen: T)«nt.ín>íi .
Nagybányán: Haracsek J. ' _ iposa
Nagyvaradon: Kiss Samu

Bistritzky J.»
Baján: Michitsch István.
B.-Gyarmaton: Milován éslsa-

kovits testv.
Beregszászban: Buzáth Cajet.
B«sterczebányán: Göllner Fr.*
Beszterczén: Szongot G.
Boldogasszonyban: MersitsF.
B b Jk

Hatszeg: Schnur F. J.
Hötcyészen : Rausz J. özv.*
Illőkön: Kempner L. özv.
Jolsván: Maleter Béli
Kaposváron: Kohn Jak.*
Kassán: Novelly* és Hege-

dűs L.*
Kézsmárkon: Genersieh A.

Deutsch J.

és

Brassóban : JekeliusF.,« Schei- Kis Vardon: Balkányi F.

y
Jánky A.*

JV.-Bí-cskereken: Böhm
és Weisz Hermann.

IV.-Kanizsán: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus és Fes-
selhofer.

Mellbetegeket
értesítem arról

miszerint mell-betegségek, kü-
lonÍKsen meHfójás, rokedtség,
köhögés, nehéz lélegzés egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenTi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délatan 2-(öl4-ii;.
Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet

(ezelőtt vaezi nt 2 4 ik szám.)
1045 (6-50) E H N S T L...

homáopath-orvos és szülész.

der F. és Eremias Döme.
Csaczán: Bentsath F.
Csáktornyán: Karass.
C e g l é d e n : Persay A. gy.
Debreczenben: GöltF. *
Dettán: Braumüller J. és fiai.

I Dunalöldvárori: Nadhera Pál.
i Eszéken: Argirovits G. Let-
! kitsch Illés, Thürner J. S. fia.»
Egerben: Köllner Lőrinez és

| Schuttag János.
j Eperjesen: Makovitzky E.
I Ksztergornban: Schalkház F.

Ersek-U.jváron: Fogd A.
(iyörben: Kindermann J.* és

Némethy P.
íiyöngyösön: Kocianovich T.

Kolozsvárott: Wolff J.*,Binder
C. H.* és Dr. Hintz G.

Damjanovits T.
N.-Szebenben: Müller

Komaromban: Grötsehel Zsig. i N -Szt-Miklóson : Pfneisl M.
x„ I J „ I I ^ „ : A * ; »T ,> . . . ^ .

Istv.
és Belloni A.

Kőszegen: Csacsinovits
és Bründl J.*

Léván: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb.
Lngoson:, Schieszler A.
Magyar-Óváron: Antoni.
Marosvásárhelyen : Bucher M.
Minkolezon: Ujváry F.

és Spuller J. Á.
Mitrovitzon: Kerstonosies A.
Mohácson: Pyrker L.
Monoron: Felföldy Kálmán.
Moórott: Kranzel özvegye.

Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.

Izrael Szabadkán: Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. és Társa.
Sfegszárdon: Brassay Mih.*
Sz.-Fejérváro<t: Legman A.

N.-Kikiiidán: Kisslinger M. és Szolnokon: Horanszky István
Damiannvíts T Szombathelyen : Pillich Fr.*

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

czer L.
Tokajban: Juhász Pál és Brze-

zányi Ernő.
Trencsenben: Kulka J.*
Újvidéken : Steffanovits

Brammer Mór.
Uughváron: Krauss Adolf.
Váczon: Reichenhaller L. és Huf-

C.

és

A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkívül

N.-Szomb»tban: Stanzel H.
Nyitrán: Ottó Gusztáv
Pápán: ifj. Tscheppen J.
PancHOvá'n: Graff W. H.

Krosadinatz.*
Pécsett: Sipöcz F. és Spitzer

Sándor.*
Perjámoson: Neumann test-

vérek.
Péterváradon: Junginger.
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J.
Rozsnyón: Posch J.
Uimsszombaton: HamalliárK.

L. és

nagel József.
Veszprémben: Ferenczy G.
Xilahon: Harmáth S. F.
Zó'yomban: Thomka L.
Zomborban: Weidinger.*

«i norvégfai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaJ
rajtára Is — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj mely minden töltés előtt
vegyi amlag megvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. •- Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorsch-
baiaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegy-.ani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt SvíRí-kben levő folyadék egészen épen és axon állapotban van. miként az k szvetlenfll a termesze*
fr i.* n y n í '« tott . — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legielesb gyógyszer a mell- «*
•UOAbajokban, scrophnlns és rachilis, koszvény éscsnz, idfilt bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
legsikeresebben aikalmaztAtik. * « í f c 8 H í ^.,A„^„^r-AsT. Mécs ben,

Október 1870. 1064 Í3 26. ifl'PLiLí ,'%..
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A gazdagság hatalom, jJEfe koczkázat nélkül nyerni,
már többször beteljesedett, t. megbízóimnak ismtít alkalmat nyújtok gazdaggá, hatalmassá és koczkáztatás nélkül szerencséssé lenni, s pedig a magyar kir. kormány által

kibocsátott és biztosított

Magyar dijsorsjegyek
által évenkénti 4 húzással, és 250,000: 200,000; 150,000; 50,000; 20,000; 10,000, stb. nyereményekkel, melyeknek legközelebbi húzásuk f. é. május 1-én lesz. —
Ezen sorsjegyek nálam kaphatók: 12 havi részletben 9.50 ftjával, 24 havi részletben 5 ftjával.

WtT Török vasúti sorsjegyek (400 franc befizetve), ~Wt
évenkénti 6 hozással és 600,000; 400,000; 300,000; 200,000 ftnyi főnyereményekkel aranyban, ezenkívül 3% kamat, melyeknek szelvényei évenként a török
kormány által 12 franccal, aranyban beváltatnak, nálam olcsóbban kaphatók, mint bármely pesti vagy bécsi váltóháznál, a mi mellett azon jogot adom vevőim-
nek az eredeti sorsjegyet akármikor kiváltani, mely esetben még 6°/o a vevőnek leengedtetik. A török sorsjegy ennélfogva 12%-et hoz.

1 darab teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy
12 havi részletben 8 ftjával, 22 havi részletben 5 ftjával, kapható, mely esetben a vevő az első részlet lefizetésénél, a sorsjegy birtokába lép, és minden nyeremény a
részlettulajdonos kétségbe vonhatlan tulajdonát képezi. A ki egy török sorsjegyet és egy magyar dijsorsjegyet vagy készpénzben vagy részletekben vesz, az egy magyar

honvéd-sorsjegyet 100,000 ftnyi s más nyereményekkel ingyen kap. 1058 (5—6)

Igór»e'nyck magyar dijsorsj egyre, a május 15-ki húzásra 2 fttés 50 kr. bélyegért kaphatók,

Magyar honvéd-sorsjegyek, főnyeremény 100,000 frt. és sok más nyereményekkel 2 frt. 50 kr.
Huzási sorozatok és sorsolási naptárak ingyen.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.

I A IOQ váltóháza Pesten
JLJxVtl V/k-7 Dorottya-utcza 12. sz., a Lloyd memellett.lett.

=Figyelmezitetés! =
Több évek óta,a köhögés. rek«"dt-

ség s beszédkőzbeni szajkiKzarndas
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
arábiai gumini, — czakorral.

J3^~ Az ebből készített guinmi-
czukorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben; továbbá Győrött: Kinder-
mann J.; Bí.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Stróbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ara 20 kr.

Iliiile bftlsaniique
(balzsnmos-olaj),

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

1 üveg ára 2 ft. 25 kr. a. é.

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

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át j
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a i

_ _ fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-
óvják, u Kutyákat minden ums< gyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Fgy skatulya ara 1 ft. 10 kr.
ÜBBr Bérmentos levelek által megrendelhető: Bittner Gynla gyógyszerésznél

Gloggniczban. 1056 (2—6)

JUH-
és

gyapjimiosasra
örlött tiszta

szappangyökér
jutányos áron kapható

Rosenthal Vilmosnál
Pest, király-uteza sarkán 2-dik szám.

Olcsó háztelkek.
1052

Erzsébetfalva.
(5-6)

Az alólirt birtokosok részéről az „Erzsébetfalva" czimü telepen még néhány 300
négyszeg öles házhely — négyszegölenként 1 — V/t és 2 írtjával.

szabad kézből részleifizetésekre eladandók.
A házhelyek közvetlenül a soroksári ország ut mellett fekszenek, a gubacsi

Drasche-féle tégla-gyár átellenében.

a Pest-soroksári lovimalii vasút mentén,
mely még az idén kiépül.

Ezen telepitvényen, egészscKes levegőn, és a Dunára s a hegyvidékre szolgáló
felséges kilátáson kivül igen jó víz is találtatik, alig néhány öl mélységre. Azonkívül
a földek magasan, 40 lábnyiraO fölött, fekszenek, és e szerint minden vizveszélytöl
mentek. m

Bővebb értesítéssel szolgálnak:
Pesten: Weil Frigyes M. ur, sétatér-uteza 13. szám.
Budán: Fischer Károly ur, bör-gyárnok, bombatér,

a hol is, tervrajzok megtekinthetők.

A birtokosok:
Blum János, Weil Frigyes M.,

kapuczinueok-tere, saját házában. bizományi és szállitmányi üzlet,
Fiselier Károly, Heller József,

bőr-gyártulajdonos Budán. ny^mdatuhjdonos,Peston fő-ut.

Legújabb

nöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

Hamburger AüolfJ
üzletéiben

3T, zsibárus és uri-j
utcza sarkán.

| T Minták kívánatra j
"küldetnek minden-
Jelé i n g y e n t

bérmentve.

Olcsó háztelkek.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több eeer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfil,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátolíatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. űr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-hái-
ban, l-s6 emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig,
- UH' Díjazott levelekre azonnal

válaMEoltatik, » kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

998(6-12)

Kiadó-tulajdo tru»/Ja». iv. --i....; Í,Í\ .-a,;:: nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

21-ik szám * Tizennyolczaüik évfolyam.

Pest, május 21-én 1871

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi t j sag es Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Ceiipan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'Jsáf és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többizöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajezár.

A magyar tudományosság egyik érde-
mes veteránját temettük el a múlt héten
Érdi Jánosban, a magyar nemzeti múzeum
régiség-osztálya volt őrében s a magyar tud.
akadémia egyik legrégibb rendes tagjában.
A tudomány-ág, melyet legnagyobb elősze-
retettel mivelt, a régiségtan, csak a legújabb
időkben nyert nálunk annyi elterjedést is,
mennyinek jelenleg örvend; Érdi e tudo-
mány-ág legrégibb mivelöi, úttörői közé
tartozott nálunk, s ez magában is érdem oly
hazában, mely a szaktudományok terén oly
soká hátra volt maradva, hol-
azok mivelésére oly kevés haj-
lam mutatkozott s a méltány-
lás oly késlekedve és lanyhán
jelentkezett, hol annálfogva a
tudományos pálya némi önfel-
áldozással járt s majdnem a
martirság jellemét hordozta
magával.

E korszak, hála istennek,
jó formán hátunk mögött van
már; de Érdi János még e kor-
szakból való ember s róla és
tudományos érdemeiről szól-
ván, nem szabad mellőznünk
a háttért, melyből alakja ki- f
domborodik.

Luczenbacher János (mert
ez volt családi neve eredetileg)
egy hazánkban a XVII. század
végén letelepedett és megho-
nosult belga családból szárma.-
zott és Hontmegye Szob köz-
ségében született 1796-ban.
Kisebb iskoláit Váczon, majd
a középtanodát Esztergomban,
Nagy-Szombatban végezte, s
szülői által papi pályára szán-
va, három évig a benczések
rendjének novitiusa volt Pan-
nonhalmán. De hajlama ideje-
korán felszólalt a papi pálya
ellen s a szerzet-házból kijőve,
Győrött végezte a bölcsészeti
és jogi tanfolyamot. Tanulótársa volt gróf
Majláth Antalnak s a sokkal fiatalabb Deák
Ferencznek; sőt a még gyermek gróf Bat-
thyány Lajossal is sok időt töltött és köze-
lebbi ismeretségbe jutott ez évek alatt; mig
saját tanulmányai szorgalmas folytatása

É r d i J á n o s .
(1796—1871.)

mellett önfentartás czéljából magán tanítói
tisztet vállalván, Breczenheim Ferdinánd
herczeget magyar nyelvre, Zichy János
grófot pedig jogra tanította.

Befejezvén iskoláit, letette a jogi szigor-
latokat, és pedig nemcsak ügyvédi, hanem a
mi akkor ritkább volt mint ma, tudori ok-
levelet is nyert. Mint ügyész Végh Ignácz
családjánál nyert alkalmazást, kinek házá-
nál egyszersmind nevelői tisztet is telje-
sített. E helyzetben maradt egészen 1846-ig,
mikor a történelem- és régiségtan mezején

ÉRDI JÁNOS.

szerzett kitűnő irodalmi érdemeiért a m.
nemzeti múzeum kincs- és régiségtára őréül
hivatott meg.

Mert figyelme már kora ifjúságában e
tudomány-ágak felé fordult legnagyobb elő-
szeretettel. Még benezés-növendék korában,

közt felébredt benne a nemes v&gy, a múlt
emlékei közé mélyedni s mohó szorgalom-
mal törülte le a régiség porát azokról. Ta-
nulási szomja bő kielégítést talált Győrben
is, a tudós Fejér György könyvtárában, ki
akkor ott volt akadémiai igazgató s veze-
tője és tanácsadója lön az ifjúnak a tör-
ténelmi tudományok mivelésében. Végh
Ignácz családjával az év nagyobb részét
Bécsben töltvén, ott meg az udvari nagy
könyvtár termei nyiltak meg előtte.

Maga is korán kezdett dol-
gozni s irodalmi müvei már a
század harmadik tizedében, a
húszas években feltűntek, ugy
hogy az 1830-ban megalakult
magyar tud. akadémia őt már
1831-ben levelező tagjává vá-
lasztotta, 1832-ben pedig az
igazgató-tanács — melynek a
régi alapszabályok szerintjoga
volt a rendes tagok egy részét
kinevezni, őt a történelmi osz-
tályban rendes taggá emelte.
Később az akadémia reá bizta
a „Tudománytár" értekező ré-
szének (mely akkor az aka-
démiai felolvasások s egyéb
tudományos munkálatok köz-
lönye volt) szerkesztését s azt
8 éven át vezette, 1837-től
45-ig. E folyóiratban megje-
lent nagyszámú értekezései
közül csak néhány legneveze-
tesebbet emiitünk föl. Ilyenek:
Szent László király magyar
legendája; Hunyadi János ma-
gyar esküje; A zsitvatorokibé-
kekötés; Az országos tanács
pecsétéiről; Városok pecsétéi-
ről ; Kálmán, győri püspök
eredetéről; Az esztergomi ér-
sekség pénzmesteréröl (pise-
torius); A verebi sírokról stb.
Már előbb a „Tudományos

Gyűjtemény" 1829— 30-diki évfolyamában
jelent meg becses tanulmánya: Henrik por-
tugalliai gróf eredetéből, ki a magyar kirá-
lyi Árpád-házból származott; ez értekezés-
ből irta Gaal, a „Portugalli gróf" czimu
érdekes novelláját, mely az „Aurora" egyxK


