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A „TÖRÖK SZULTAN"-hoz 19 
czimzett 

NŐI DIVAT ÉS KÉSZ RUHA-RAKTARBAN 
Budapesten hatvani-utcza, az ujvilág-utezával szemben k é s z r n h a k legújabb divat szerint a legolcsóbb ára

kon kaphatók: és pedig 15 frt, 18 frt, 20 írt, és 25 írt
ért igen finom kelmékből. 

f e k e t e t e r n ó - r u h á k 20 írttól kezdve. 

Megrendelések is ugyanezen árakon pontosan és gyorsan 
teljesíttetnek, és kívánatra minták küldetnek. 

TSagy v á l a s z t é k kész tavaszi felöltőkből párizsi 
minták szerint 6 írttól kezdve. 

CZIM: A „Török szriltán^-hoz. Budapest, hatvani ntcza. 
A F R A N K L I N - T Á R S U L . A T magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-utcza 

4-dik szám) megjelents minden könyvkereskedésben kapható: 

Irta , 

FERENCZ JÓZSEF, 
unitárius püspök. 

Á r a fűzve 1 frt 7 0 kr. 

kert-

Margitszigeti gyógyfürdő 
Budapest főváros közvetlen közelében. 

35° B. meleg artézi forrás — porczeílán-, márvány-, kád- és köfürdök zuhanykészülékkel — nagyszerű 
; — 300 teljes kényelemmel berendezett szoba — társalgási terem — kül- és belföldi lapok — naponta zene. 

Kóralakok, me lyek e l l e n a marg i t sz ige t i h é w i z kedvező eredménynye l használ tatot t : 
Köszvény — az izületek, izmok, csonthártya, ideghüvely idült csúza. A csuz, köszvény, erőmüvi 

behatások, typhus után fellépő hüdések. — Zsábák. — A csontbántalmakat, csontszút, izületi bajokat és 
külsértéseket követő elváltozások. — fájdalmas hegek, merevség, hüdés. — Bó'rbántalmak. — Vizelési nehéz
ségek. — Méh- és hüvelybántalmak. 

A héwiz belsőleg eredménynyel használtatott: idült gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál. 
A szigeten van gyógyszertár; ellátva mindennemű ásványvizzel. Rendelő orvos: dr. Verzár . 
Bérleteknél ugy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árelengedés. 
A szigeten lakók a fürdő-használatnál és a menetjegyeknél előnyben részesülnek. 
A fővárossal óránkint kétszer közlekedés. 3443 

A nyári idény május 1-én megnyittatik. 
A lakások megrendelése : a szigeten a felügyelőség! irodában., 

(Utolsó posta: Ó-Buda.) A margitszigeti felügyelőség. 

Ablak-függönyök 
ajour-szövetekböl melyek jól moshatók a legújabb 
alapmintákkal, 1 kétszárnyas ablakra, frt 2.80, 3.20, 

4.—, 4X0, 5.—. 

Mousselin függönyök 
nagy választékban. 4451 

Fiiggönybojtok minden színben. 
A legnjabb a női ga l lérokban és kézelőkben, 

á 12 15 és 25 kr. Női nyakravalókban gazdag vá
laszték. 

UNGER F. W. FIA, 
Deák Ferencz-ntcza 5. sz. 
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|Bolli i i&er F e r e n c z , m é r n ö k B é c s b e n , 
hordható jégpinczék gyára, 
ajánlja elismert, legjobb szerkezetű és 
4405 kitüntetett 
H U T Ő - K É S Z U L E K E I T 
sör, víz, te ', ««J> nyershus számára, 
étel'hülóket háztartások számára, 
fagylaló-gépeket, fagylalt-tartókat, 
teljes italmérö-berendezéseket, 
hab-csapokat a legiijabb szerkezetben. 

Képes árjesvékek ingyen. 
Megbízások inté'ze dók: a gyári raktárba, 

Bécs, Wieden, HeumUhlgasse, Nr. 2. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT ^ i S ^ S S S S S S S A egyetem-atcia 4) megjelent és kaphatt: 

EÚCEK ÉLCZEE. 
Adomák és fáin gondolatok. 

Összegyüjté 
KÓBI KOHN, 

flgyvédbojt&r és k á p l á r j e l ö l t 
Ára fűzve 1 frt. 

^ 
A F r a n k l i n - T á r s u l a t 

magyar irodalmi intézet kiadásában Budapest (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelentek és minden könyv
árusnál kaphatók következő 

KATHOLIKUS IMAKÖNYVEK. 
ALBACH Sz. J. Ahitat órai. Elmélkedések 

Isten, erény és az Örökké valóság felett 
Fordította Toldy László, Esztergám föme-
gyei Aldor. (16-rét, 319 lap.) Bőrbe kötve 
aranyvágással 3 frt Franczia bőrbe kötve 
kapocscsal 3 frt. 

GYÖKFFY Iván. K i s mennyel ma 
sodik kiad. (16-rét, 128 1.) Kötve 

ina. Má-
25 kr. 

GYÖRFFY Iván. Mennyei manna. Katholi-
kus ima- és énekkönyv tanuló ifjak és éltes
bek számára. 2-ik kiadás. (16-rét, 256 lap.) 
Kötve 50 kr. 

HUNGARI A. Isten temploma. Imakönyv 
minden rendű és állapotú keresztény katho-
likusok számára. Zsebkiadás. Egy aczél-
metszettel, (16-rét 5441.) bőrbe kötve arany
vágással 2 frt 

Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 frt. 
Kék v. vörös bársonyba kötve, ezüst 
kerettel és kapocscsal 6 frt. 

TARKÁNYI Béla. Ár ta t lanok öröme. Ka-
tholikus imakönyveeske kis gyermekek szá
mára. Sok képpel. (16-rét, 62 1.) K. 20 kr. 

TARKÁNYI Béla. Vezércs i l lag az üdv e l 
nyerésére. Imakönyv a katb. nőnem hasz
nálatára. Kis (6-rét, 452 lap.) ö t aczélmet-
szettel, hires műremekek után • a külföld 
legjelesb művészei által metszve. 

Bőrbe kötve, aranyvágással 3 frt 50 kr. 
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 5 frt — kr. 
Ugyanaz z & e b k i a d á s , két 

aczélmetszettel (3941., 16-rét) 
Bőrbe kötve, aranyvágással 2 ftrt — kr. 

Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 frt — kr. 
Kék v. vörös bársonyba kötve 8 frt — kr. 

TARKÁNYI Béla. Uj rozsasbert. Imádsá-

fos és énekes könyv katholikus keresztény 
ivek használatára. (VIII, 440 lap, 8-rét) 

színezett czimlappal és czimképpel. 
Bőrbe kötve aranyvágással 3 frt. 
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 4 frt. 
Ugyanaz z s e t > k i a d á s , (464 lap), 

bőrbe kötve, aranyvágással 2 frt. 
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 frt 
Kék vagy vörös bársonyba kötve, ezüst 

kerettel és kapocscsal 8 frt. 

*v 

TARKÁNYI Béla. Nagyböjti kalauz. Krisz
tus kínszenvedésének és halálának negy
vennapi megszentelésére a nagybéti ájta-
tossággal együtt. Négy aczélmetszettel. 

N (VIIL 412 1., kis 8-rét) Bőrbe kötve, arany
vágással C 2 frt 20 kr. 

Franczia bőrbe kötve kapocs. , 5 frt — kr. 

TARKÁNYI Béla. Vezérangyal a mennyel 
korona elnyerésére. Kathol. imádságos és 
énekes könyv. Négy aczélmetszettel. (8-rét 
480 1.) Bőrbe kötve, arany vágással 3 frt 

Ugyanaz: z s e b k i a d á s , (32-rét, 
544 lap.) Bőrbe kötve aranyvágással 
2 frt 50 kr. Franczia bőrbe kötve, ka
pocscsal 4 frt 

TARKÁNYI Béla. A hajadonok őrangyala, 
katholikus imakönyv. (272 lap, k:is 8-rét.) 
Velinpapiron 5 képpel. Franczia bőrbe kötve 
kapocscsal 5 frt — kr. 

Kék v. vörös bársonyba kötve, 
ezüst kerettel és kapocscsal 8 frt — kr. 

Ugyanaz: z s e b k i a d á g , 352 
lap, 32-rét. Bőrbe kötve arany
vágással 2 frt 50 kr. 

Franczia bőrbe kötve kapocs. 4 frt — kr. 

TARKANYI Béla. Ifjúság kalauza az őrök 
é le tre . Katholikus imakönyv énekekkel és 
zsoltárokkal. (16-rét, 312 lap.) Vászonba 
kötve aranyvágással 80 kr. 

TARKÁNYI Béla. Keresztény öregek gyá-
mola. Kathol. imádságos könyv. Egy czim
képpel. (Kis 8-rét, 296 lap.) ""> 

Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt 
Franczia bőrbe kötve 3 frt. 

ALBACH J. S., H e i l i g e Anklange . Gebete 
£ür katholische Christen. Neunzehnte Auf-
lage. Mit sechs Stahlstichen. (8. 460 Seiten.) 

Gebunden in Ledér mit Gold-
schnitt und Sehuber 4 fl. 50 kr. 

Gebunden in Chagrinleder mit 
Silberschliessen 8 fl. — kr. 

Gebunden in Sammt mit Silber
schliessen 10 fl. — kr. 

Z - w & n z i j j s t e O r i g i n á l - Au U n g -e 
i n k l e í n s i t e m T a s c h e n f o r m u t . 
(32. 516 Seiten.) 

Gebunden in Chagrinleder mit Schlies-
sen 4 fl. 

Gebunden in Sammt mit Silberschlies
sen 8 fl. 

JAIC Marian P. Sammlnng katbol i scher 
Kirebengesange mit einem Anhange von 
salbungsvollen Frühr, Abend-, Mess-, Beicht-
und Kommunion-Gebeten (8. 576 Seiten.) 
Geb. in Ledér mit Goldschnitt 1 fl. 40 kr. ) 

PELTZMANN Gregor P. Oels t l i eher W e g -
weiser zur Beförderung der christ-katholi-
schen Kirchen- und Hausandacht für allé 
Standé. Mit sechs Stahlstichen. (592 Seiten. 
8.) Gebunden in Ledér mit Goldschnitt 

1 fl. 80 kr. 

PELTZMANN Gregor P. Marlanisober 
Blumenkranz zur Beförderung der Ver-
ehrung Maria. Mit sechs Stahlstichen. 
(476 Seiten. 8.) Gebund. in Ledér mit Gold
schnitt ,v 1 fl. 80 kr. <K 

Temesváry Móricz 

J, cipőgyára 
Budapesten, 

liirály-utczaZ.sz. 
H ö l g y e k n e k : 

Begatta féltopán chagrin vagy 
eberlasiing, lakórral . . • 2 * 

Eberlasting vagy bór . zugen-
pö magas szárral dupla talp
pal es lak orral 3.— 

Fflzőtopinka, eberlasztlng vagy 
borbSl szegezett kett/Ss ta'ppal Í.W 

Topánkik salonlakirozott Melze-
,.er-lak-borbol, roouco s»rkkal, 
legújabb divat . . . . . . • '••'* 

Uraknak: 
Bír vagy szövet komótezipBk . . 1 .«• 
Topánkik fénymázos vagy baga. 

ria bőrből szegezett és srófolt 
duplatalppai. Igen erís . . .-.»•» 

Topánok legfinomabb chagram-
Ml díszített lakkórral és erős 
talppal • ' • w 

Vadaszeslzmik vízmentes, kettes 
bagaria bír és háromszoros esa-
varral ellátott kettős talppal . « • » 

Chagraln- vagy vlkBzes bor esH-
mik, ránezos, Unom divata, ma-
gaa szárral • ' 

Megrendelé-ek ntinvét vagy »» w * * 
bekfildése mellett a legjobban <•««'"• 

!0 tétnek. " ' 
K'-eritü arjegyaékek ftigve" 

Szeb*> é s olcsóbb 
mint bárhol 1 

f * 2Va forint 
j f m egy valódi hajfonat 
mA egészséges hosszuem-
W& berhajból, 80 centi-
WM méter hosszú tömött, 
f H betét nélkül, Szebbek 
m% 3 frt, 3Vs írt, 4 egésx 
• f 5 frtig a Iegpoopa-
Í M sabbak-m űmmm i 

m első és legnagyoW 
• hajfonat és cnigaon-
m gyárában, Budapest, 

nmk. kismező-uteza 30. SÍ. 
^ f f c l . emel. (a terézvárosi 
T f N t e m p l o m közelében). 

Vidéki megrendelések pon
tos ée lelkiismeretesen, után
vét mellett, beküldött MJ' 

minta szerint. 419*_ 

Kiadja és nyomatja Franklin-Társulat Budapesten, egyetem-utca 4-ik szám. 

Előfizetési föltételek : I0L1TIKAI UJE0NSáGOK w««= { egész évre .. 42 frt 
félévre 6 « Caupán a VASÁKNAPI ÚJSÁG / egész évre.. .. 8 frt 

1 félévre 4 « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / egész évre .... 6 frt 
\ félévre 3 < 

16-dik szám. 1878. BUDAPEST, ÁPRILIS 21. -V. évfolyam. 

HECKENAST GUSZTÁV. 
(1811—1878.) 

I
APUNK közelebbi száma már sajtó alá 
. volt adva, mikor a váratlanságában 

1 kétszeresen megdöbbentő gyászhír 
érkezett: hogy Heckenast Gusztáv. Po-
zsoDyban — hová néhány év előtt, az 
üzlettől visszavonulva, lakását áttette — 
megszűnt élni. Akkor csak egy gyászkere
tet, s néhány futó szót szentelhettünk a 
férfiúnak, ki nem csak lapunknak volt 
társalapi tója, a már tizenegy évvel előbb el
hunyt Pákh Alberttel, hanem annyi más, 
életrevaló s nagy virágzásra emelkedett 
vállalatnak is, s több mint harmincz éven 
át a magyar kiadók legtekintélyesebbike, 
irodalmunk felvirágoztatásában és terjesz
tésében a legkiválóbb szerepet vitte, s 
egyike volt azoknak, a kik e téren a leg
nagyobb érdemeket szerezték. Heckenast 
Gusztáv neve mivelődés-történetünknek 
legnevezetesb korszakával van egybeforrva, 
egy négy évtizedre terjedő korszak, mely 
alatt ő nemzetünk szellemi mozgalmainak 
egyik legnevezetesebb gyűjtő-pontja, s a 
mily fáradhatatlan, ép oly szerencsés köz
vetítője vala. 

A harminczas évektől kezdve egész a 
hetvenesek elejéig alig volt nevezetesebb 
magyar író, a ki legalább egy értékesebb 
művével ne ő általa lett volna ismertebbé 
s volt egy korszak, a mikor Heckenast 
Gusztáv kezében látszott lenni irodalmunk 
sorsa, a mennyiben annak anyagi oldalát 
tekintjük. 

HECKENAST Gusztáv 1811 -ben született 
Kassán, Felső-Magyarország legtekinté-
lyesb, de akkor még sokkal kevésbbé ma
gyar városában. Atyja Mihály ott tekinté
lyes evangélikus lelkész volt, ki azonban 
önálló vagyont nem adhatván fiának, azt 
kereskedői pályára szánta. Mind a mellett 
kijáratta vele Kassán az iskolákat, sőt 
Eperjesre is átküldötte kollégiumba ta
nulmányai folytatására. Értelmes, sőt ta
nult kereskedőt akart képezni belőle. Eper
jesen kezdte meg kereskedői pályáját, 
de nemsokára Wigand Ottó, ki mostoha 
nővérét bírta nőül, látva az ifjú szép 
tehetségét, Pestre hivta, s itteni, már 

akkor virágzó könyvkereskedésébe alkal
mazta. 

Heckenastnak ugy, mint a Wigandok-
nak anyanyelve eredetileg a német volt, 
de az ébredő magyar politikai és irodalmi 
— a Széchenyi által inaugurált reform
szellemtől áthatva, oly időben, mikor az 
akadémia épen alakult, a magyar hírlap
irodalom még csak szárnyait próbálgatta, 
a könyvpiacz pedig majdnem egészen üres 
tér volt még: a Wigand czég a szabadabb 
eszmék terjesztésével ragadta meg a köz-

mivelődés zászlóját. Egyik nagy vállalata 
a „Közhasznú ismeretek tára" (első ma
gyar ,,Konversations-Lexikon") tizenkét 
erős kötetben, az akkori igények színvo
nalán, a legjobb magyar irókat akarta 
egyesíteni maga körül s arról Wigandék 
nem tehettek, hogy a Széchenyi és De-
zsewffy —, a Bajza és Döbrentey közötti 
irodalmi pártküzdelmek az összes leg
jobb erők egyesülésére bénitólag hatottak. 

"Wigand Ottó könyvkereskedése, az 
akkor czenzurai és rendőrségi viszonyok 

HECKENAST GUSZTÁV. 
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közt a szabad eszmék titkos terjesztésére 
— „irodalmi dngáru"-ra szorulván, a kül
földről nagy mennyiségben hozatta és köz-
vetitette az itt tiltott könyveket. A rend
őrség azonban nyomára jött, s elfogatási 
parancsot adott ki Wigand ellen. Wigand 
értesülvén erről, akkor éjjel kiállított ok
mánynyal, az egész üzlet tulajdonjogát 
Heckenastra ruházta át, s ő maga kül
földre menekült és később Lipcsében nyi
tott üzletet. 

Heckenast kezében a könyvkereskedés 
még ismertebbé és népszerűbbé lett, az 
észszerű kezelés oly virágzásra emelte, mi
lyennek addig hazánkban hasonnemü üz
let még nem örvendhetett. 

Az 1838-ki nagy árviz, mely épen az 
üzleti év bezártakor, a visszaküldésre el
készített csomagok nagy szállítmányában 
érte az üzletet, eláztatván majd az egész 
könyvkészletet, roppant kárt okozott He-
ckenastnak. Kárát enyhíteni a magyar 
irodalom is segédkezet nyújtott a derék 
könyvárusnak. B. Eötvös József, az ak
koriban feltűnt lángeszű fiatal író felhívá
sára, az akkori irodalom valamennyi jelese 
egyesült az „Árvizkönyv" kiadására. Vö
rösmartytól és Fáy Andrástól kezdve, a 
fiatal irodalom jeleseiig valamennyi ma
gyar szépirodalmi iró nevével s müveivel 
találkozunk az előbb négy kötetre számí
tott, utóbb még két kötettel megtoldott 
nagy vállalatban, melynek I. I I I és V. 
kötetében b. Eötvös Karthausija teljesen 
benfoglaltatott s első megjelenésével rop-, 
pánt hatást tett. Külföldi könyvárustársai 
pedig azzal fejezték ki károsodott társuk 
iránti rokonszenvüket g bizalmukat, hogy 
számlái fizetését részben elhalasztották, 
részben egészen el is engedték. 

1840-ben Heckenast társaságba lépett 
Landerer Lajossal a régi és nagyhírű 
Landerer-nyomda tulajdonosával, ki mel
lett ezentúl ő vezette az üzleti részt, mely
nek lap- és könyvkiadás volt a legfon
tosabb része. Övék volt a nálunk első, 
valóban modernnek s európainak mond
ható nyomda, ők hoztak be először ólom
metsző gépet, kolumbiánokat, matriczo-
kat, garnitúrákat stb. 

E nyomdában indult meg, 1841 elején 
a Kossuth Pesti Hírlapja s érte el a ma
gyar hírlapirodalomban addig hallatlan 
előfizető-számot, öt, sőt hatezerét is. S e 
nyomdából, mely a hatvani utczában (a 
későbbi Horváth-házban) volt: került ki a 
szabadsajtó első terméke, 1848 márczius 
15-kén: t. i. a híres tizenkét pont és Pe
tőfi „Talpra magyar"-ja. 

Heckenast már 1848 előtt nagy tevé
kenységet fejtett ki a nyomdászat és a 
könyv- s hirlap-kiadás terén. Mivelt, eu
rópai szellem, csin és műizlés, józan szá
mító üzletiség voltak vezérlői munkás
ságában. Kiadványai, melyek közül a 
szépirodalmi téren még az „Emlény" és 
„Nemzeti Almanach" czimü diszkiadásu 
zsebkönyveket, többnyire Barabás ónja és 
Mahlknecht vésője alól kikerült szép aczél-
metszéseikkeí, s a Frankenburg által ala
pított, majd Jókai és Petőfi által átvett 
„Életképeket" kell kiemelnünk, az iro
dalom és az ízlés terjesztésének hatalmas 
eszközei voltak. 

Tevékenysége azonban a forradalmat 
követő szomorú korszak, — az elnyoma
tás és nemzeti visszahatás idejében érte 
el tetőpontját; s ez évek alatt oly mérve
ket öltött, hogy vele akkoriban senki sem 
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versenyzett, s azóta is senki felül nem 
multa. 

Elég volt benne az üzletemberből 
arra, hogy megérezze: mit kíván a közön
ség s mi számithat fogyasztásra; de vi
szont elég a mivelt, magasb ízlésű s mű-
szerető emberből is arra, hogy az irodalmi 
értéket, a közönség Ízlésétől függetlenül 
is, meg tudja becsülni. Ezért vállalatai, és 
pedig nagy terjedelmű s állandó életű vál
lalatai nagy része egyaránt szolgált a kö
zönség időszerű- és az irodalom ma
gasb érdekeinek. Hogy legmaradandóbb 
vállalatáról, a Pákh Alberttel együtt ala
pított Vasárnapi Újságról és Politikai 
Újdonságokról ne szóljunk — elég rámu
tatnunk arra a tényre, hogy a legneveze-
tesb magyar íróknak részint kizárólagos, 
részint fő kiadója volt; Jósika regényeit, a 
régieket is, mindjárt „Abafitól" kezdve, sa 
forradalom után amaz uj folyamot, mely 
eleinte az , ,Eszter szerzője" név alatt jelent 
meg, egész a legutolsóig, a be sem fejezett 
„Emlékiratokig" —alig egy párnak kivéte
lével, mind ő adta k i ; ugy Jókainak is első, 
teljes és népszerű kiadását ő indította meg. 
Horváth Mihály nagy történeti műve, 
Tompának csaknem minden munkája, 
Arany költeményeinek első kiadásai, Eöt
vös Karthausija, Salamon történeti művei, 
s számtalan más jeles mű, az ő kiadásában 
jelent meg. Irodalmunk életében volt kö
zel húsz év olyan, mikor csaknem az 
egyedüli kiadó — Heckenast volt. 

Nevezetesek népszerű és ismeretter
jesztő vállalatai i s : a „Vasárnapi könyv
tá r" , a „Magyar ember könyvtára", 
„Falusi könyvtár" stb. S ha ezek közé 
sorozzuk az „Ujabbkori ismeretek tára" 
czimü hat (és egy pótlék) kötetes nagy 
vállalatot, és annak népszerű rövidletét, 
a tiz kötetes ismerettárt, ha nem kicsi
nyeljük az óriási naptárirodalmat, mely 
évenként tiz-husz különböző alakban igye
kezett a közönség minden rétegének és 
osztályának, sőt majd minden szaknak is 
az igényeit kielégiteni: ugy hiszszük He
ckenast működésének nem utolsó — s 
nem is legkevésbbé hasznos oldalára mu
tattunk reá. 

Még nagyobb fontosságú vállalata volt 
a „Magyar klasszikusok", melyet Köl
csey, Kisfaludy Károly és Sándor, Berzse
nyi, Csokonay, Virág Benedek s mások 
müveinek gyűjteményes és maradandó 
értékű kiadásával indított meg s folyta
tott számos kötetekig. A lapirodalom kö
rében pedig elég Arany János „Figyelő'•-
jét emliteni, hogy Heckenast magasb 
irodalmi érzékét s becsvágyát kellő vilá
gításba helyezzük. 

Egyik kiváló tulajdona volt szellemé
nek a művészet iránti nem közönséges 
érzék, kiművelt izlés s műszeretet. Az 
európai hirüvé vált zeneszerző Volkmann 
Róbert benne találta első pártfogóját, 
művei kiadóját — mikor a klasszikus zene 
— kevés kedvelőre számithatott, s mind 
végig a meleg barátság fűzte őket össze. 
A festészet s átalán a képzőművészet iránt 
is nagy hajlammal alapos műértelmet 
párositott; maga is csinosan festett, sőt 
mintázott is, s a művészek benne mindig 
barátra, támogatóra, de alapos birálóra is 
találtak. Atalában: nemes hajlamai őt a 
rideg üzletembert valódi műszeretővé, s a 
hol kellé, Maecenassá is avaták. 

1873-ben visszavonult az üzlettől. 
Egyetemutczai házát, nagy nyomdáját s 
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kiadó üzletét, egy épen e végre ala
kult részvénytársaságnak: a Franklinnak 
adta át, melynek vezetésében egyideig 
tettleges részt vett még, de azután állan
dóan Pozsonyba tette át lakását s Pilis-
Maróthon, szép nyári lakában töltötte az 
év egy részét. Foglalkozás nélkül nem le
hetvén el, kiadásai közül egy párt: Stifter 
Adalbert és Rosegger (a két jeles osztrák
német novella-iró) müveit még magának 
tartotta fenn. 

Egészséges, deli testalkata a vénülés
sel daczolni látszott s fiatalságát, annyi 
munka és családi csapások közt is, csak
nem az utolsóig megtartotta. Csak néhány 
hó előtt kezdett betegeskedni. Szivbajban 
szenvedett. Nem kínozta soká. E hó 10-
kén váratlanul vetett véget munkás s ér
demekben és sikerekben egyaránt gazdag 
életének. 

A Vasárnapi Újság egyike élete s mű
ködése élő emlékeinek. S mi azért meg
hatottan teszszük le sírjára a hála és elis
merés koszorúját. 

— á — r — 

Kereszt alatt. 
Itt sírta könyét, a legdrágább 
Könyüt hajdan a szent anya ; — 
S itt száradott fel, hogy leszállott 
A sírra Isten angyala. . . 
S azóta annyi szenvedő szív 
Talál vigaszt és enyhet itt, 
Leszállva rá, mint égi angyal 
S bekötve szívsebét: a hit! 

... Jer e kereszt alá, barátom ! 
Kinek sebedre nincsen ír ; 
Kitől az élet mindent elvett, 
Kinek e föld : csak puszta sír : 
Ki mint az árnyék csak bolyongasz 
Elébb s tovább reménytelen ; 
Mint tört hajó vitorla nélkül, 
A messze-partú tengeren . . . 

Ha visszanézesz, -— egy leégett 
Erdő hátad mögött a múlt; 
Hol örömeid koszorúja 
Nem elvirult, de porba h u l l t . . . 
S a jövő órjás sziklatömbül 
Emelkedik elődbe fel; 
Holott csak villámok tanyáznak 
És örök felhő vesztegel . . . 

Kebled csalódás kinja tépi 
Czél- s emberekben egyarán t . . . 
Szivedbe törve a tövis, mit 
Ármány és csel utadba hányt. 
S te fájdalomtól megkövülve 
Állsz boldogságod romjain, 
Mintegy Nióbe ; ott feledve 
Vonásidon a néma kin . . . 

És önmagádtól kérdve kérded: 
Miért van ez ? . . . Mért nem lehet 
Kéjben, gyönyörben átevezni, 
E nagy folyót: az é le te t . . . 
Miért az örvény, mért a zátony, 
Hogy összetörjön, mint cserép, 
Szivünk, e gyorsröptü vitorlás, 
Mig a czélhoz: partjához ért ? . . . 

Jer a kereszthez! . . . ez megfejti 
A nagy rejtélyt: az é le te t . . . 
Nem ember az, — csak játszi lepke, 
Ki nem küzdött, nem szenvedett! . . . 
Intő jelül az életúton 
Ott a kereszt, bármerre mégy ! . . 
De dicssugár ragyog felette : 
. . . Vándor ! csak küzdj — elébb, — elébb '. 

Illyés Bálint. 
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Pusztai találkozás. 
Elbeszélés. 

Irta B a k s a y S á n d o r . 
(Folytatás.) 

VI. 
A kondoriak hazavitték papjukat még 

onnan a gyűlésről. 
Ünnepélyben nem volt hiány. Három 

kocsival mentek, de jött eléjök harminez. 
Uri fogatok, egyenruhás kocsisok rajzot
tak ki a kondori határszélig, hol az érke
zőt Ámbár Lőrincz üdvözölte az egyház
közönség nevében. Kondor — mintha 
fejedelmet fogadott volna — kitárta min
den gazdagságát az érkező előtt; gulyák, 
ménesek, juhnyájak oda voltak terelve 
mind az útszélre jobb és balkéz felől, 
hogy lássa a vendég, hogy Kondoron is 
élővel élnek. 

Az uj lakással nem igen volt mit di
csekedni, ezt még Ihárosi is elismerte. 
Bünbánólag bevallotta, hogy itt minden a 
kezdetlegesség jeleit viseli: a szoba, mely 
padozatlan, de száraz ; a benyíló, melyben 
kályha ugyan még nincs, de északra nyil
ván ablaka, nyáron át kellemesen hűvös, — 
téli ablakok sincsenek, de a nagy szoba 
ablakai délnek nézvén, felesleges is az ilyen 
fényűzés; azután a konyha, mely szép tá
gas, és biztos, mert a padlás-feljárás ugy 
szintén a kamraajtó is innen nyílik; végre 
az iskolaház, mely ötödfél öl hosszú és 
három öl széles lévén, igen alkalmas az 
isteni tisztelet tartására is. A padlás ugyan 
nincsen lesározva, de hiába! nem lehet 
mindent egyszerre; különben is távol 
állván minden épületektől, tűzveszélytől 
nincs mit tartani. Mindezen hiányosságát 
helyre hozza azonban az a három gipsz 
Varula, a kik a tűzfal három fülkéjében 
állanak őrt, s a kik közül egyik Kazin
czynak, másik Vörösmartynak, a harma
dik Petőfinek mondja magát. 

Ilyen szépen kimentvén alkotásának 
minden gyarlóságait, sietett az ifjú lel
készt kivinni a tornáczra, honnét az egész 
gazdag síkságot áttekinthette. Ihárosi sze
rette a költészetet, és tudta könyvnélkül 
Petőfit, — be is mutatta tudományát, egész 
vers-szakokat alkalmazván a távol kék kö
dében emelkedő toronyra, a délibábos égre, 
a puszta mélyén álló csárdára, — mintha 
csak összes ihletét azon a buczkán nyerte 
volna Petőfi, a hol ők állanak. 

Azután meghordozta az udvarban és 
kertben. Azaz újra megmutatta neki a vi
lág négy tájékáig terjedő síkságot, és rá
bízta, hogy ebből a síkságból mérjen ki 
már az épület körül két D holdat belső
ségnek. Az épület maga egy magas ho-
mokbuczkán állott, köröskörül meglehe
tősen hepehupás sikkal, mely — mint 
Ihárosi. monda — planirozva és rigoli-
rozva a legpompásabb gyümölcsössé alakít
ható, — tovább egy mély homokvölgy, 
melynek hossza és mélysége épen ele
gendő arra, hogy a parokhia kéménye ki
lássák belőle, ha a házat oda építették 
volna; azontúl egy még magasabb homok
domb — begyepesedve, melynek nevét is 
tudjuk már Csont Ábeltől. Nyöszörgő-
halom. 

Tehát ezt a tért csak planirozni és ri-
golirozni kell, gondolta a Comte tanít
ványa, s azonnal kész a pompás gyü
mölcsös. 

A felséges őszi almák, a mosolygó 
nancy baraczk, — a drága muskotály 

körte, melynek egyik oldala olyan mint a 
hajnal, a másik meg mint a teli hold; a 
csúfolódó pongorádi cseresznye, a bíbor-
szilva, — a szőllő — altam maritans po-
pulum stb. stb, a melyeknek zsengéje mind 
Junda ujjai által szakasztatik le — de 
érett megfontolás s közös megállapodás 
utján, — mig Józsikának mind az öt ujja 
bekötöztetik gyolcs darabbal, hogy nénjét 
meg ne előzze. 

Aztán a dinnye, a legkitűnőbb sárga 
fajok; görögöt nem termeszt, mert azt el
lopja a juhászság. 

Mind ez az öröm pedig nagyon olcsó. 
Csak mintegy két hold területet kell pla
nirozni és rigolirozni, és egy tizenkét öl 
hosszú, hat öl széles és három öl mély 
homokvölgyet betemetni, a mi ném is jár 
nehézséggel, mert épen a Nyöszörgő-ha
lom tövében van, s a Nyöszörgő-halomból 
telik, sőt szükséges is, mert Dombay Máté 
mig rigoliroz és völgyet temet be, egy füst 
alatt egy csinos templomot is épit a Nyö
szörgő-halomra (igaz, hogy csak egy to
ronynyal) — s azt körülülteti ákáczokkal. 
N i ! mintha már is 

szívná illatát 
s szellője rá fuvallna ! 

Ott fognak ők sétálni Jundával az 
ákáczok csendes alkonyában, előttük fut-
károz a Gyula gyerek, a ki nagy gonosz
tévő, mindig ríkatja a szegény kis Lidikét 
meg a Ferit. Mars be gézengúz! Ez is igy 
lesz, mihelyt a nagybácsi meghozza a 
gyürü mását. 

Mikor Ihárosi magára hagyta, az ifjú 
lelkész visszatért szobácskájába, elővett 
egy baltát s azzal kezdette felfeszegetni 
málhácskáit. Egyik ágyneművel, másik 
könyvekkel volt rakva. Szép rendesen ki
rakosgatott mindent, mintha az édes anyja 
bánt volna velük. A könyveket kinyito
gatta, beléjök tekintett, mintha bucsut 
akarna venni Macaulay-től, Mill Stuart
tól, Comte-tól és a többi essayktől, me
lyekkel ő neki vajmi kevés köze lesz 
ezután. Mély sóhajok között helyezte őket 
polczaikra — megannyi halottas fülkékbe. 

Egyszerre a rakosgatás közben elmo
solyodott ; arcza kiderült. 

Mégis jobban van ez igy? Ide kérve 
kértek, hiva hivtak, — s ha az állapot 
nem valami fényes is, de a bevonulás vi-
czispáni volt. — Szeretnek, jót hisznek 
rólam, jót várnak tőlem, s nem hiába 
várnak. 

— Jobban van ez igy! 
Azután hozzá tette. 
— Ki tudja, ha Gódircz vagy Tar

halom jutott volna részemül, a jó gódir-
cziak s tarhalmiak nem tudnák-e már 
eddig az egész előéletemet csakúgy mint 
az Argyrus király históriáját? Hogy az 
oskolából kétszer kicsaptak, hogy soha
sem voltam Edinburgban, hanem a két 
esztendőt Olaszországban töltöttem mint 
besorozott bakkancsos, mivel az érettsé
gen hüsz éves koromban zökkentem át; 
hogy a Miatyánkot életemért el nem tud
nám mondani behunyt szemmel; hogy 
mind a két fülemre nagyot hallok; hogy 
a bort nagyon szeretem, a pálinkát még 
jobban; — hogy már két egyházmegyéből 
kizártak, és édes apám a tömlöczben halt 
meg; hogy tulajdonképen nem is végez
tem az iskoláimat, hanem csak ugy irga
lomból bocsátottak a szent tisztre mint 
apátlan anyátlan árvát! — Mely mind
ezekre azt mondaná Gódircz és Tarhalom, 

hogy ha csak fele igaz is nem zö
rög a haraszt, ha szél nem fuj. 

Nem, nem ! hálásnak kell lennem Kon
dor iránt. Hálás leszek! 

Asztalhoz ült, melyet Dávid bérlőtől 
kért, — tollat vett elő, s elkezdte készit-
getni beköszöntő predikáczióját. 

A szentleczke választás nagy gondot 
igényelt, mert az ő beköszöntő innepe a 
keresztyénség nagy innepére esett*. Húsvét 
következett. 

* * # 

Szentgyörgynap előtt pár nappal ara
nyos szép hajnallal viradt a húsvét a 
puszta népére. 

Mikor Dombay nyolcz óra tájban kilé
pett szobájából, s a szűk tornáczról átte
kintette a rónát, már akkor a délibáb 
ölébe vett s lágyan ringatott minden ta
nyát, minden bokorerdőt. A mennyboltozat 
a nyugalom boldog mosolyával borult az 
ünneplő földre, mintha fel akarná ölelni. 
A tó fénylő tükrén fekete madarak úszkál
nak kevély lassúsággal: az egyedüli lények, 
a kik életet mutatnak az élet napján. 
Mert minden más élet rejtőzik még bennt 
a házakban, hogy összeszedje magát arra 
a perezre, mikor az élet diadalmát kell 
énekelni. 

A Nyöszörgő-halmon tul terül egy 
roppant erdő, — a família erdeje. Nem 
egy fészekben kelt ez azokkal az alföldi 
ványult erdőkkel, melyekben több a mezí
telen buezka mint a sikár, és több a sikár 
mint a törpe nyárfa. Mintha a Somogyság 
kellő közepéből emelték volna ide. Az erdő 
szélén a homok talajban még a kökörcsin 
— a nagypéntek virága gyászol hamvas 
sötét leveletlen lecsüngő fejével, mintha 
a sírba készülne, de egy lépéssel odább az 
erdőben már húsvétot innepelnek a lom
bok. Sasfészkes tölgyek váltogatva óriási 
jegenyékkel, a gémek tanyájával, a sudaras 
fák között itt-ott vadgalambos vadkörtefák 
megannyi patyolatinges leánykák, a kö
kénybokrok fülemüléikkel, a somfa sárga 
virágai, az orgona feslő bokrai, a 
ki közéjük keveredik, feledi, hogy az 
alföldön van, — s azt hinné hogy ez a 
sok virág pünköstöt üdvözöl. 

Bennt az erdő mélyén balzsamos levelű 
fiatal jegenyék környezte ligetben tiz-
tizenkét férfi és asszony szorgalmatos
kodik. 

Templomot építenek, szent sátort. Mái-
három nap óta ékesgetik; a fák sudarait 
kötözik össze, ágakat fonnak, vagdalnak, 
idomítanak, — füvet nyesnek, nyírnek, 
göröngyöt gereblyélnek, czölöpöket vernek, 
padokká erősitik; s mikor húsvét szom
batján végig néznekmunkájukon, aztmond-
ják rá : olyan szép mint egy templom. 

Reggelre már a munkának csak az 
innepi része marad, a mit még húsvét 
reggelén is lehet, sőt illik végezni. — A 
liget hajójában már készen áll a fűzfa-
gallyakból font mennyezet, ez alatt egy 
csinos karszék, a Mózes széke — egy
szersmind kathedra; a kathedra előtt egy 
salon-asztalka. Ihárosi Dávid, ki az épí
tést vezette, most két könyvet helyez az 
asztalra: egy zsoltárt bársonyba kötve, 
melyet ő maga ajándékoz az uj papnak, 
és egy öreg bibliát, arany szegélyű, maro-
quin kötéssel. A Csipkés Comáromi hírne
ves bibliája, kétszáz éves mártyr, mely 
száműzetett, mielőtt hazát nyert volna. 
Ez is az uj lelkésznek van ajánlva Pát-
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róiné nagyasszony által. Ez volt a leg
drágább, a mivel birt. 

A liget közepén drága faragványos 
tölgy-bútor foglalja el a legméltóbb helyet; 
Parisban tanulta a rajzot, a ki ezt az Ur 
asztalát Talpárdi Nagysága rendeletére 
készitette; az a nehéz selyem bibor-bár-
sony asztalterítő, közepén az arany sugaras 
nappal, sarkain aranyfonálból hímzett 
kelyhekkel, s a négy szélein az Ur beszé
dével, a nagyságos asszony keze munkája, 
ezt is Ihárosi teriti fel gyöngéd vigyázat
tal, elhelyezvén elébb a szent kenyeret, 
melyet Ámbár Dina sütött anyja felügyelete 
alatt, — első sütése, de remekelt vele, — 
s melyet maga Ihárosi szeldelt fel azzal a 
ezüstnyelű késsel, melyet Dámán atyafi 
ajándékozott az ekklezsiának; továbbá az 
aranynyal futtatott ezüst tányért — Mecse
kiné ajándékát, — és a két karcsú ezüst 
kelyhet, melyeknek egyike Ámbár Lő-
rincznének, másika annak az öreg Mineká-
nak a nevét örökíti meg, a ki múltkor oly 
hatalmas dacz-beszédet mondott a preczep-
tor zabfizetése ellen. 

Mind erről Dombay nem tud semmit, 
ö porczellántányérokról és czin vagy cse
rép kelyhekről álmodik, s ha meglátja e 
kincseket, elrémül bele, hogy hol fogja ő 
ezeket őrizni; hiszen az egész háza nem 
ér annyit, mint e klenódiumok fele. 

Most Ihárosi zászlót huzat fel egy fa-
sudárhoz erősített fenyő-ficzkóra. Ez he
lyettesíti a harangot s azt jelenti, hogy 
kilencz óra van. Kezdődik az isteni tisz
telet. 

A fogatok a zászló lobogására megindul
nak a tanyákból, kerekeik sebes forgással 
metszik a homokot, az erdő szélén megál
lapodnak, s leszállanak belölök a gazdag 

Egy nyomda elfoglalása. — Rendőrök és katonaság foglalta el a nyomdát. 
A munkások elég ügyesek és vakmerők voltak a kiáltványokat kézi sajtón mégis 

kinyomatni, s mellényök alá rejtve hordták szét. 

EGY BŰN TÖRTÉNETE. 

A képvise lők a Mazasban. — A katonák röhögve fogadják a letartóztatott 
képviselőket, Thierst pedig körülfogják és farkasszemet néznek vele. 

EGY BŰN TÖRTÉNETE. 

selyemruhás hölgyek, és a rövid vagy 
hosszú attillás pusztai urak; délczeg alak 
mind, s most még délczegebbek, még ké
nyesebbek, annak érzetében, hogy nem 
kell nekik Füzvárra menni innepelni, mert 
imé itt a saját földjükön szól hozzájuk az 
Örökkévaló. Áldott legyen, a ki felkereste 
őket. 

A középbirtoku gazdák, — festett 
könnyű szekereikre felrakva az egész ház
népet a legkisebb apróságig, hogy meg
emlegessék azt a napot, amikor a kondori 
pusztában először zendült meg a kiáltónak 
szava. 

Becsületes majorosok, tisztes hosszú 
subával palástolva a kék mándlit, mert 
nálunk a suba a diszköntös, az a szép 
méltóságos bő tiszta suba minden him és 
sujtás nélkül; éltesebb juhásznék és ker
tésznek bő selyem köténynyel, s keszke
nőben őrzött zsoltárral, figyelmesen vi
gyázva előttük menő hajadonaikra, hogy 
tisztesen és szemérmesen lépkedjenek. 

Elfoglalják az urasztalától illő távolban 
elhelyezett padokat, és a lombpáholyokban 
rejlő ülőhelyeket. Első padban Csont Ábel 
a főgondnok, és Talpárdi mint főtisztvi
selő, — utánuk a többiek. Külön a férfiak, 
külön a nők. 

Fák, füvek és virágok 
Újulnak örömben. 

Most belép a lelkész. Dávid ur vezeti s 
illedelmes főhajtással kimutatja neki a 
számára kijelölt helyet. 

Dombay áttekintette a gyülekezetet s 
mélyen megindult. Talán az jutott eszébe, 
hogy más lelkészeket ilyen alkalmakkor, 
— székfoglaláskor, primitiákon — a szü
lők, testvérek, rokonok egész serege kiséri 
be, — tiszttársak körülállják, vállaira tett 
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kezekkel megáldják Isten nevében ; 
ő neki nincs itt senkije, senkije. — Még 
csak egy lelkésztárs sem, sem öreg, sem 
ifjú, a ki őt ajánlaná a gyülekezetnek. — 
Nem tesz semmit. Felemeli fejét, szétte
kint a sokaságon, szivében megáldja őket 
és azt mondja magában: „Imé ezek az én 
atyámfiai." 

Azután megzendül az erdő a „Nincs 
már szivem félelmére" diadalmas hangjai
tól. Megreszketnek a lombok, köny csillan 
a szemekben, a csengő női ajkakkal össze-
hangzik a férfi torok ércze; Ámbár Lőrincz 
méltóságos basszusa palástolgatja Csont 
Ábel iskolázatlan olvadozásait; Mecseki 
kellemes discantojának Ihárosi kontráz, 
Talpárdi nagysága ajkai mozognak s' egy 
cseppet sem rösteli, bogy háta mögött a 
juhásza ugyanazon uj eget reméli az újra 
megnyilt szemekkel, a melyeket ö. Kétel
kedés, hitetlenség mind kivül maradt az 
erdő árkain. Férfiak, kik a század első ne
gyedében az anyatejjel, a levegővel, a 
könyvekből, a kathedrákból szívták a Vol
taire tanait, — itt hisznek remélnek. 

Hogy ne hinne az ember, mikor szá
zad magával énekli: 

Nincs már szivem félelmére 
Nézni sirom fenekére 
Mert látom Jézus példájából . . . 

Foly a köny az orczákon: mi kép ne 
hinnének ? 

Doinbay az éneklés alatt megtekintette 
az elébe helyezett könyveket, a Pátróiné 
ajándékozta bibliát felnyitotta, és abból 
vettefelaleczkét: Ezékiel XXXVII. 1 — 5. 

„Lön én rajtam az urnák keze, és vőn 
„engemet lélekben a Jehova, és helyhez-
„tete a völgynek közepette, mely tele vala 
„csontokkal, melyek igen megszáradtak 
„valának, 

„és monda énnékem: Embernek fia! 
„vajon élnének-e ezek a tetemek ? és mon-
„dék: Uram Isten, te tudod! 

„és monda énnékem : prófétálj e tete-
„mek felől, és mondjad ő nékik: ti meg
szárad t tetemek, halljátok meg a Jeho-
„vának beszédét! 

„ezt mondja az ur ezeknek a tetemek-
„nek: Imé én hozok tibelétek lelket és 
„éltek." 

Akkor betette a könyvet és szólani 
kezdett. 

Mit beszélt ? azt kivonatilag sem kö
zölhetjük. Olvasóink között lehetnek papi 
férfiak is, kiknek az öregebbjei kemény bi-
rálat alá találnák venni a kezdő pap első 
beszédét, s ezáltal meggyöngitenók azt a 
hatást, melyet a közönségre tett. De lehe
tetlen be nem látniok minden akadékos
kodás mellett is, hogy a leczke ügyesen 
volt választva a kettős alkalomra. A bol
dog feltámadás reményét erősiteni a tudo
mány kétkedéseivel szemben; az anyag, 
— a megszáradott csontok tehetetlenségét, 
semmivoltát a lélek hatalmával vetvén 
egybe, kimutatni, hogy az anyag halál, a 
lélek élet. S végre gyöngéd művészettel a 
kondori közönség addigi állapotára, s 
mostani átalakulására alkalmazni a szent 
leczke utolsó szavait: „Imé én hozok ti 
belétek lelket és éltek": körülbelől ez volt 
elmélkedésének vázlata. 

A tanultabb urakat kellemesen lepte 
meg az ifjú szónok tapintatos elocutiója. 
Azt hitték róla, hogy pusztai közönség 
előtt levén beszélendő, egészen az egy
ügyű elmékhez fogja alkalmazni tanítását, 

VASÁBNAPI ÜJSÁG^ '• : 

hogy majd pattog, hatalmaskodik, vagy 
ríkat és érzeleg: s imé megbecsüli őket s 
ugy szól hozzájok, mint a kikről felteszi, 
hogy birják követni és felbecsülni az ő 
lelke röpülését. Ihárosi a megragadóbb he
lyeken felemelt fővel, hordozta végig te
kintetét a gyülekezeten, majd ismét Me
csekire szegezte kihívó büszkeséggel. Ilyen 
papod legyen Mecseki! 

A predikáczió után a szent asztalhoz 
járultak a hivek. 

Legelőször lépett ki Csont Ábel, a fő-
gondnok. — A csont-embert is megszállta 
ama lélek, mely a szent leczkében volt 
említve. Keze reszketett, rángatódzott, mi
kor a sákramentomi kenyeret fogadta, míg 
torzonborz szakálán aláperdült a köny. 
Húsz éve már mióta haragban van a pa
pokkal és e miatt templomot nem is lát
hatott belölről. Most imé az isten neki is 
mutat helyet, a hol letehette fáradt lelke 
minden terhét. 

Utána Talpárdi, Ámbár Lőrincz, Me
cseki, Ihárosi, Dámán, és még egynehá
nyan az előbbkelő nemes urak, talpig ma
gyar diszköntösben, mentésen, kardosán ; 
azután a középrend, végre a szegénység, 
egész Lőcs. Jónásig és Kezesménes Luká
csig, lelki töredelemmel, igaz hálával va
lamennyi. 

Mig a lelkész a körben sorra vitte a 
szent jegyeket, az asszonyok ajkain alá
zatos dallamban zendült a bűnbocsánatot 
váró remény: 

„Mert nem azért vetted fel testünket, 
Hogy megitélj bűnünkért bennünket..." 

Mennyi bátorító van abban, mikor az 
ember ezt mondhatja Istenének! 

Dombay mondhatatlan részvéttel szem
lélte ez alakokat. Ásokdaczos,kevély, fék
telen jellem, a kik vagyunk többé-kevésbbé 
mindnyájan, itt meghajol egyetlen érze
lem elborító súlya alatt mind. — Mig a 
kenyeret és bort osztotta, mindegyikhez 
intézett egy-egy emlékeztető szót Isten 
beszédéből, s mindegyiknek fejére küldött 
egy igaz áldást szivéből. Légy megáldva, 
légy megszentelve. 

A női közönség már nem képezett 
olyan szép rendes kört, mint a férfiak. 
Egy az, hogy az asszony, ha még oly igen 
meg van is hatva a töredelem és alázat 
lelkétől, sohasem feledi méltóságát, s biz
tosítani igyekszik mind magának, mind 
köntösének a megillető tért; más meg az, 
hogy a nők legalább is két annyian vol
tak mint a férfiak. 

Ezért kettős, sőt hármas kört kellé 
alkotniok egymás mögött, mely miatt egy 
kis tolongás és rendetlenség támadt. Nem 
nézték, hogy ki a Mecsekiné, ki Ámbárné 
hogy előre bocsátanak; mindegyiknek volt 
igénye az elsőbbséghez koránál, vagyoná
nál vagy nemzetségénél fogva. — így a 
szerényebbek vagy bátortalanabbak máso
dik vagy harmadik gyűrűben maradtak. 
Csak Pátróiné és Talpárdiné asszonyok 
elsősége nem vonatott kétségbe. 

A lelkész türelemmel várta végig a so-
rakozást, akkor elkezdette osztani a szent
ségeket az első körben álló hölgyeknek, 
azután sort fogott a második gyűrűn, majd 
a harmadikon; — az első sorban állók 
vállain keresztül adogatván át. Néhol csak 
a kezet, — néhol csak a három ujjat látva, 
a mely reszketve nyúlt a kenyér után. 

Miután a kelyheket is ekként sorban 
osztotta volna, visszatért a szent-asztal-
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hoz; meghajtotta fejét, imára kulcsolta 
kezét; — maga volt áldozandó. 

A lelkész utolsó az áldozók között. 
Az ének elhallgatott, a gyülekezet 

felállott. Dombay kezébe vette a szent
kenyeret s megtörni készült. 

E közben a mozgékony Ihárosi, kinek 
figyelme mindenre kiterjedt, észrevette, 
hogy a harmadik gyűrűben állt hölgyek 
közül egy, — egy fiatal leányka kikerülte a 
lelkész figyelmét. Szemérmesen megvonult 
az előtte állók mögött, — nyújtotta is 
kezecskéjét, de a lelkész nem vette észre. 
így nem részesülvén a kenyérben, elpirulva 
bátra-lépett, hogy a kehelyosztásnál ren
det ne zavarjon. Csak tanuja volt, de nem 
részese a sakramentomnak. 

Mikor a nők a körből oszlani kezdtek, 
Ihárosi meggondolatlan túlbuzgóságból 
odalépett a leánykához, kézenfogta, hogy 
az urasztalához vezesse. 

A leány zavarba jött, még jobban elpi
rult ; vonakodott, de ellenállni nem mert, 
öntudatlanul engedte magát vezettetni a 
szent aztalhoz. 

Ihárosi halkan tudatta a lelkészszel a 
jelenet okát. 

Dombay a leánykára tekintett és meg
döbbent. Ez az ő kézcsókoló tanítványa 
volt, a szőke sarjú leányka. A mbar Dína. 
— Ott állt, mint az elitélt birája előtt. 
Osszeroskadóban a ránehezülő tekintetek 
súlya alatt. 

A lelkész egy másodperczig tétovázva 
nézett a leányra, azután kettétörte a ke
zében volt szent kenyeret és felét a leány
nak nyújtotta. 

„Á te ifjúságodnak legyen vezére a te 
Istened!" 

Akkor rázendült az ének: 

, „Az ur énnékem őriző pásztorom 
Azért semmiben meg nem fogyatkozom...." 

Lábán János kezdte rá. Ő tudta, hogy 
ezt szokás akkor énekelni, mikor az egy
házi szolgák áldoznak. 

így innepelte meg a nemes-kondori 
gyülekezet első húsvétját. 

így lőn a pusztába bujdosott ifjúnak 
első találkozása a kézcsókos leánykával. 

(Folyt, követk.) 

„Egy bűn története." 
Hugó Viktor könyvéből, 

I X . Mi történt az Elysée magántermeiben. 

Mialatt mi, a decz. 3-dika és 4-dike közti 
éjen át, kimerülten, a fenyegető veszély daczára, 
a becsületes emberek álmát aludtuk, azalatt az 
Elyséeben senki sem hunyta le szemét. 

Yvan orvos a reggeli órákban találkozott 
Conneau orvossal. Yvan baloldali, Conneau az 
Elyséenek volt hive. Yvan Conneau által értesült 
a múlt éj lefolyásáról az Elyséeben, és e részle
teket tudomásunkra juttatta. Említsünk meg itt 
egy erre vonatkozó érdekes részletet. 

Tulszigoru rendeletet hoztak, és szándékuké 
ban állott azt kifüggesztetni. Nem volt kevesebb
ről benne a szó, mint hogy mindenki vesse alá 
magát az államcsinynak. Saint-Amaudnak, mint 
hadügyminiszternek kellett ellenjegyezni e rende
letet és ennek következtében ő fogalmazta azt. 
Épen az utolsó pontot fogalmazta, mely igy 
hangzott: — Mindazok, kik torlaszok építésénél, 
a volt képviselők kiáltványainak kiragasztásánál, 
vagy azok olvasásánál tetten kapatnak 
IttSaint-Arnaud tolla megakadt; Morny azonban 
vállat vont, kiragadta kezéből a tollat, és sajáf-
kezüleg fejezte be a mondatot e szóval: — agyon
lövetnek. Más oly határozatokat is hoztak, melyek 

| nem jutottak köztudomásra. 
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Boillay nevű nemzetőr Dole-ból, 3-dikáról 
4-dikére menő éjjel őrszolgálatot teljesített az 
Elysée palotában. Bonaparte Lajos dolgozó szo
bájának földszinti ablakai egész éjjel ki voltak 
világítva; a mellette levő teremben haditanács 
ült együtt. Boillay őrtálló helyéről az ablaküve
geken keresztül tisztán kivette a bűn kisértetei-
nek, Magnannak, Saint-Amaudnak, Persignynek, 
Fleurynek élénken társalgó alakjait. Az Elyséebe 
rendelték Körte urat, a vértesek tábornokát, és 
Carrelet urat, kinek hadosztálya másnap, 4-dikén, 
a legvéresebb munkát végezte. Éjféltől hajnali 
három óráig a tábornokok és ezredesek egymás
nak adták a kilincset, sőt még egyszerű kapitá
nyok is bebocsáttattak. 

A palota udvarán hemzsegtek a dzsidások, 
kik a tanácskozó tábornokok lovait kézen vezették. 

Még a beavatlanok is észrevehették, hogy 
Bonaparte részéről minden eshetőségre minden 
óvintézkedés megtétetett. A szomszédházak lakói 
igen jól észrevették, hogy deczember másodika 
óta két postakocsi, teljesen felszerelve, minden 
perczben indulásra készen, az Elysée udvarában 
rendelkezésre áll. 

Bonaparte Lajos egész éjjel be nem hunyta 
szemét. Az éj folyamán több titokzatos rendele
tet adott ki, melynek az lett hathatós következ
ménye, hogy másnap reggel halvány arczán meg
döbbentő nyugalom uralkodott. 

Béggel felé már majdnem mosolygott. Morny 
volt az első, ki dolgozó szobájába lépett. Con
neau orvos jelen volt a találkozásnál, mert Bona
parte Lajosnak láza levén, hivatta őt. Bárminő 
biztosoknak hiszik az embereket, azok néha hall
gatóznak. 

Morny a rendőrség viselt dolgairól tett je
lentést. 

Bonaparte Lajos behatóan tudakozódott, 
hogy minő óvrendszabályok és elővigyázati intéz
kedések tétettek. 

Morny részletes felvilágosításokkal szolgált; 
•minden toronyba őr van felállítva; Paris összes 
sajtói zár alatt vannak; a nemzetőrség összes 
dobosai le vannak tartóztatva; nem kell tartani 
tehát sem valamely forradalmi kiáltványtól, sem 
az összedobolt fegyveres ellenállástól, sem a vész
harang megkonditásától. 

Bonaparte Lajos az iránt is kérdést intézett, 
hogy az ágyuütegek teljesen fel vannak-e sze
relve, és megvan-e az ágyú és mozsár létszám ? 
Hangsúlyozta, hogy esetleg csakis a 8 és 16 cen
timéter átmérőjű ágyúgolyókkal és bombákkal 
dolgozzanak. 

— Bizony, azoknak lesz mit dolgozni, jegyzé 
meg Morny, ki a jövő események titkaiba be volt 
avatva. 

Morny azután áttért a Mázasra; elmondá, 
hogy annak udvarán 600 köztársasági gárda tá
boroz, elbeszélte, hogy a katonák röhögve fogad
ják a letartóztatott képviselőket, Thierst pedig 
körülfogják, és farkasszemet néznek vele; a tisz
tek rendreutasítják ugyan e rakonczátlankodó 
katonákat, de kíméletesen és a „tisztelet bizonyos 
nemével'-. 

Más apró részletről is megemlékeztek. 
A bérkocsis, ki Baze-t a Mázasba vitte, oly erővel 
hajtott a kapunak, hogy a kocsilámpa darabokra 
törve, a földre hullott. A kocsis, a kár felett két
ségbeesve, siránkozni kezdett. Ki fogja ezt meg
fizetni ? kérdé. Az ügynökök^ egyike, ki a fogoly 
háznagygyal a bérkocsiban ült, iparkodott őt 
megnyugtatni. 

— Soha se búsuljon, monda a kocsisnak; 
beszéljen a tizedessel. A mostanihoz hasonló 
ügyekben, ha eltörik valami, rendesen a kormány 
fizet. 

Bonaparte mosolyogva mormogá: 
— Igaza van! 
Mornynak egy másik elbeszélése szintén mu

lattatta. Elbeszélte ugyanis, hogy minő dühbe 
jött Cavaignac, midőn a Mázas czellájába zárták. 
Minden czella ajtaján ugyanis kis nyilas van, 
melyen át a foglyokat megfigyelhetik. Az őrök 
Cavaignaeot szintén megfigyelték. Eleinte össze
fűzött karokkal fel s alá járt. De szűk levén a 
hely, a börtönben levő háromlábú kényelmetlen 
székre ült. Egyszerre felugrott és egy rúgással a 
háromlábú széket a börtönszoba másik végére 
hajította, öklének egy csapásával pedig darabokra 
zúzta börtönének kis asztalát, mely a háromlábú 
székkel egyetemben szobájának egész bútor
zata volt. 

E rúgás és ez ökölcsapás rendkívül inulat-
taták Bonaparte Lajost. 

VASÁBNAPI ÜJSÁfi.  

— Es Maupas még mindig fél, monda 
Morny, mi felett Bonaparte még jobban nevetett. 

Morny, miután jelentését bevégezte, távo
zott. Bonaparte Lajos pedig a szomszédterembe 
lépett, hol egy nő várakozott reá. Ugy látszik, 
hogy valaki számára kegyelmet kért, mert Con
neau a következő jellemző szavakat hallotta: 

— Asszonyom, én nem gátolom önt szerel
mében, ön se gátoljon engem gyűlöletemben. 

* 
* # 

Máshonnan is kaptunk értesítéseket, — foly
tatja Hugó Viktor — melyek egy része a sajtóra 
vonatkozott. Másodikának reggele óta a sajtót 
katonai brutalitással nyomták el. Serriére, e 
bátor nyomdász, beszélte el, hogy mi történt a 
„La Presse" szerkesztőségében. Az ő nyomdájá
ból került ki ugyanis a „La Presse" és a „L'Avé-
nement du Peuple" czimü lap, mely utóbbi a 
biróilag elnyomott „L'Événement" czimü lapot 
helyettesitette. Deczember másodikán reggeli 7 
órakor, Papé hadnagy vezetése alatt, kit azóta 
ezen hadi tényeért érdemrenddel jutalmaztak, 
huszonnyolcz köztársasági gárdához tartozó ka
tona rohanta meg a nyomdát. A hadnagy Ser-
riérenek Nusse aláírásával irott tilalmat kézbesí
tett, mely szerint mit sem volt szabad e percztől 
kezdve nyomatnia. A katonákat rendőrbiztos is 
kisérte, ki a maga részéről a „köztársaság elnö
kének rendeletét" közölte vele, mely szerint a 
„L'Avénement du Peuple" további megjelenése 
betiltatik; a gépek mellé őröket állítottak. A 
munkások ellenszegültek, s egyikök azt monda 
a katonáknak: „Mi önök jelenléte daczára is 
folytatni fogjuk munkánkat." Erre azután két 
őrmester és négy altiszt vezetése mellett a muni-
czipális gárda 40 embere, és egy kapitány vezény
lete alatt, a dobossal élükön, egy század katona
ság foglalta el a nyomdát. Az időközben elősiető 
Girardin, méltatlankodva és oly hévvel tiltako
zott, hogy az altisztek egyike igy szólt hozzá: 
„Szeretném, ha ilyen ezredesem volna." Girardin 
fellépése bátorságot öntött a munkásokba, kik 
elég ügyesek és vakmerőek voltak a csendőrök 
jelenléte daczára Girardin kiáltványait kézisajtón 
kinyomatni; a mi kiáltványainkról pedig kefele
nyomatokat készítettek. Az ily módon készült 
nyomtatványokat nedvesen, kis csomagokban 
mellényök alá rejtve hordták szét. 

A katonák szerencsére részegek voltak, és a 
szedők munkára használták fel jó kedvöket. A 
municzipális gárda katonái nevetgéltek, károm
kodtak, élczeltek, pezsgőt és kávét ittak. — „Most 
mi helyettesitjük a képviselőket, mert mi kapjuk 
a 26 frankot," monda egyikök. Paris összes sajtói 
ily módon lettek, katonailag megszállva. Az 
államcsíny még az őt támogató lapoknál sem 
tett kivételt. A „Moniteur párisién" helyiségei
ben a rendőrök agyonlövéssel fenyegettek min
denkit, ki az ajtóhoz merészelt közeledni. 

A „Patrie" igazgatójának, Delamare urnák 
40 municzipális gárdistát küldtek nyakára; rette
netesen aggódott, hogy sajtóit összetörik. — 
„Hiszen én önökkel tartok!" jegyzé meg egyik
nek közülök.— „Bánom is én!" válaszolt emez. 
Harmadikáról negyedikére éjjel, három órakor 
az összes nyomdákból eltávozott a katonaság. A 
kapitány azt monda Semérenek, hogy rendeletet 
kaptak, miszerint laktanyáikban összpontosul
janak. Serriére ezt azon megjegyzéssel tudatta 
velünk, hogy, ugy látszik, készülőben van valami. 

A gyermekfegyenczek javitóháza 
Angliában. 

Midőn a liverpooli börtönöket meglátogattam 
— irja egy angol iró közelebb megjelent, társa
dalompolitikai könyvében — a foglyok között 
egész csomó gyerek került szemem elé. Egy jó 
képű fiu nagyon megtetszett, magamhoz intem, 
s elmondtam neki, hogy New-Yorkban egy oly 
intézetet állítottak, mely az elhagyott és elzül
lött fiatal fegyenczek megjavítását tűzte ki nemes 
feladatul. 

— Oh bárcsak odakerülhetnék, ha innét ki
szabadulok .— sóhajtott föl a kis fiu önkéntelen. 
Ugy szeretnék bejutni valami olyan házba, hol 
ismét becsületes életet kezdhetnék. 

Ez negyven évvel ezelőtt történt. 
Igaz az időtájt már Angliában is volt egy 

nagyobbszerü javító intézet fiatal bűnösök szá
mára : de ez kissé félre esett Wight szigetén, s 
távolról sem rendelkezett elegendő helyiséggel, a 
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épen nem akadályozhatta meg, hogy e szeren
csétlen teremtések túlnyomó része akiállott bün
tetés után, lelkiismeretlen orgazdák, latrok és 
czinkosok keze közé ne kerüljön ismét. Hogy a 
vérlázító állapot most már teljesen megszűnt, az 
első sorban egy nőnek, Miss Garpentemek érdeme. 
A britt sziget ez aranyérzésü és vasakaratu nője, 
szóval és tettel megindította azt a nagyszabású 
agitácziót, mely 1854-ben keresztül vitt egy par
lamenti végzést, mely szerint a fiatal és felnőtt 
bűnösök közt különböző eljárás és bánásmód 
alkalmazandó, s egyúttal megengedtetett magá
nosoknak de állami fölügyelet alatt oly javitó 
házakat állítani, melyeknek a két heti börtön
fogságra itélt bűnösöket a törvényszékek átadni 
kötelesek, s az állam értük egy hétre fejenként 
öt shilling, azaz 2 frt 50 kr rabtartási költsé
get fizet. 

Miss Carpenter. e parlamenti végzés után, 
jóllehet maga is igen szerény vagyonnal rendel
kezett, hozzálátott, hogy szülővárosában Bristol
ban mielébb létrehozzon ily javitó intézetet. És 
fáradságát csakhamar eredmény koronázta, s 
e sorokban megismertetjük olvasóinkkal e min
taszerűn berendezett „reformatory"-t. 

A ki szereti a hegyes-völgyes sétákat, az 
menjen a régi jó Bristolba. Ha a város maga
sabban fekvő részén az ó negyed szűk utczáiból 
a kis Clifton külvárosba megyünk, a legdíszesebb 
utczák egyikében, az avoni mély völgyet festőileg 
átívelő lánczhid tőszomszédságában, egy ízléses, 
de kissé ó divatú ház, az úgynevezett „Bed 
Lodge" emelkedik magasba. Ez épület, melyet 
1854-ben lord Byron, a nagy költő özvegye, Miss 
Carpenter vállalata számára megvásárolt, még 
ugyanazon év derekán átalakíttatott és berendez
tetett javitó fogházzá fiatal leánybtinösöknek. 
(Girls' Beformatory School.) 

Ez épületnek különben története is van. 
Dúsgazdag bristoli patrícius építtette századok 
előtt, s Erzsébet királynét is szerencsés volt falai 
közt vendégelhetni és pedig azon nemes izlésü és 
művészi faragványokkal ékített teremben, mely
ben ma az intézet fegyenczei számára az isteni 
tisztelet tartatik. Az iskolai helyiségek földszint 
vannak. Látogatásunkor a növendékek nagy része 
a föladványok elkészítésével foglalkozott, miköz
ben a jelen volt két tanítónő az egyes kérdésekre 
fölvilágositólag felelt. Az iskolatermek is mind 
tágasak és világosak, úgyszintén a többi helyisé
gek és a közös hálószobák is. A kert és játszó
hely genialis számítással van beosztva. 

Hogy az ily javitó ház roppant horderejét 
és áldásos hatását megérthessük és a maga való
ságában méltányolhassuk, mindenek előtt azon 
erkölcsi züllöttséget kell szemügyre vennünk, 
melylyel a fiatal fegyenczek ez intézetbe lépnek. 
Testileg, erkölcsileg és lelkileg elárvulva csak 
lassanként és fokozatosan emelhetők ki a sülyedt-
ségből, melybe őket a könyörtelen végzet és 
latorkezek juttaták. Idő kell hozzá, mig megszok
nak késsel és villával enni, s az intézet egyszerű, 
de tápláló és egészséges kosztjával megbarátkoz
nak. Pikant ételeket és izgató italokat áhitanak, 
melyhez azelőtt itt vagy ott hozzájutottak, s mely
nek emléke feledteti velük a nélkülözés napjait, 
midőn száraz kenyérhajat is egész mohósággal 
fölfaltak volna. Beteges külsejük hirdeti a nyo
morúságot, mely testileg, erkölcsileg fojtogatta 
őket, s beléjük oltá azt a kóranyagot, melyet 
magukkal hoznak az intézetbe, s melynek közü
lök nem egy kora áldozatul esik. A növendékek 
egészségi állapota különben átlagosan véve elég 
jónak mondható, ragályos lázak, nyavalyák nem 
fordulnak elő. Ez örvendetes eredmény nagy rész
ben az angol pádagogia sajátságos előnyeinek 
érdeme. Megtörtént nem egyszer, hogy az inté
zetből haza került leányokat meg sem ismerték 
a rokonok, annyira megváltoztak a reformato-
ryban. 

Mit szóljunk e lánykák iskolai ismereteiről, 
melylyel ez intézetbe kerülnek. A statisztikai ada
tok e tekintetben megdöbbentő képet nyújtanak. 
Igy például 1865-ben 25 fölvett leány közül 
nyolcz egyáltalában semmi ismerettel sem bűt, 
tiz tudott némileg betűzni, és három az űáshoz 
is sejdített egy keveset. Jóllehet Angliában már 
évtizedek óta vannak népiskolák, melyekben a 
szegények ingyenes elemi oktatásban részesülnek, 
mégis — a kényszeriskolalátogatás nem lévén 
behozva — a nép legalsó rétege nem küldi gyer
mekeit iskolába és épen ezért igen nagy jutalékot 
állit évenként a bűnösök sorozatába. A fönforgó 
körülményeknél fogva e javitó intézetben az ok
tatás csak olvasás, irás, szám- és vallástanra szo-
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ritkozhatik. A vallásoktatásban ki van zárva 
minden felekezetesség, sőt miss Carpenter, mint 
az intézet vezetője ugy intézkedett, hogy a növen
dékek más felekezetbeli templomba járnak, mint 
ő, mert ez a templom fekszik legközelebb. A 
türelmesség e jele kétszeresen kellemesen lepi 
meg az embert, azon szigorúan vallásos szellem 
mellett, mely különben az egész intézetet átlengi. 

Nem kevésbbé fontos, mint az oktatás, mely 
szerény ugyan, de az adott viszonyoknak meg
felel, a női kézi munkák és a háztartás körüli 
teendők tanitása. Ennélfogva a házi szabályok 
szerint a növendékek mindén délután három órát 
varrnak, a nap többi 
részében pedig köt
nek. A mint koruk 
engedi, hozzá kell 
látniok a nehezebb 
házi teendőkhöz is, 
mosnak, sikálnak, 
takarítanak s a t. 
A mosás, varrás igen 
szép jövedelmet hajt 
évenként az intézet 
konyhájára. A főnye-
reség e munkásság
ból mégis a növen
dékeké, mert izmaik 
megaczélosodnak, s 
lassankint megszerzi 
tagjaiknak azt az 
ügyességet, mely a 
munkát élvezetessé 
s őket képessé teszi 
arra, hogy utóbb be
csületes úton-módon 
kereshetik meg ke
nyerüket. 

Midőn az intézet
ből kilépnek, rende
sen szolgálatba áll
nak, s két tized alatt 
az intézetből kike
rült növendékek oly 
jó cselédnek bizo
nyultak, hogy már 
keresett „czikké" 
váltak. Ez kétség
kívül egyrészt annak 
jele, hogy mindab
ban ügyesek, gya
korlottak, mit egy 
jóravaló cselédnek 
tudni kell, másrész
ről erkölcsi tekin
tetben is példás ma
gaviseletűek. Meny
nyi erélylyel páro
sult jóakaratnak, 
emberismeretnek, s 
gazdag tapasztalat
nak kellett ott köz
reműködni, mig e 
fiatal korban elzül
lött kedélyekben a 
jó és nemes is meg
fogamzott s oly szép 
eredménynyé bok-
rosult. 

Miss Capenter áta 
lános alaptörvénye
ket állapított meg, 
melyek eljárásánál 
zsinórmértékül szol
gáltak. Ez alaptör
vények sorában jel
lemzők azon utasí
tások, miként kell a 
fiatal fegyenczek bű
nös szenvedélyeit 
nyugodt és meggon
dolt eljárással, ma
kacs és megátalkodott természetüket erélyes, 
de bizalmat költő ellenőrzéssel nem megtörni, 
hanem fogékonya tenni a jóra, s gyanakodó 
alattomoskodásukat szelídséggel és jóakarat
tal, példával és tanítással lassanként eloszlatni. 
Speciahs házi szabály, hogy a tanítóknak kerülni 
kell minden oly czélzást, mely a növendékek 
előbbi életére vonatkoznék, mert a ki ez intézetbe 
lép, annál egy új élet alapja rakatik le. De külö
nösen tilos a növendékeknek maguk között szóba 
hozni azelőtt elkövetett csinyjeiket, botlásaikat 
vagy bűneiket. A mi a leánykák viszonyát illeti a 
külvilághoz, s nevezetesen szüléikhez, rokonaik

hoz, kiknek erkölcsi romlottságában rejlik az ide 
kerültek romlottsága is, e tekintetben a fegyelem 
rendkívül szigorú. Mint a nevelőintézetekben 
átalában szokásos, itt is érvényesíttetett az, hogy 
a növendékek maguk között és tanítóikkal bizal
mas hangot használjanak, és szigorú ügyelet van 
arra nézve, hogy az ujon érkezettek gonosz meg-
átalkodottsága a megállapított rendet zavarólag 
ne hasson. — Az első években gyakran kénytele
nek voltak több javíthatatlan elemet kizárni az in
tézetből. Ma már ez a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik. A csábító külbefolyásoknak mindjárt 
kezdetben eleje vétetett az által, hogy a fegyen-
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ezek levélileg is csak ritkán érintkezhetnek övéik
kel. Az utczára szolgáló egyetlen ablakot rács 
borítja, s a növendékek csakis tanítónőik vagy 
elöljáróik kíséretében vagy engedélylyel mehetnek 
ki. Ily szigorú elzárás a családtól, rokonoktól, 
inhumanusnak látszhatik, azonban szükségsze
rűnek bizonyult azon ezer meg ezer tapasztalat
nál fogva, melyek szerint megtörtént, hogy lelki
ismeretlen szülők és rokonok rábeszélése, hatása 
alatt a leányok újra meg újra botlottak, rósz 
útra tévelyedtek. 

Ha egy pillantást vetünk azon eredményekre, 
melyeket a bristoli intézetben fönnálló rendszer 

fölmutat, egész biztossággal konstatálhatjuk azon 
közvetlen hatást, melynek jellegét minden ez 
intézetből kikerült növendék magán hordja. 
Bristolban a növendékek későbbi magaviselete 
is figyelemmel kisértetett; igy pl. 1862-tól 65-ig 
a statisztikai kimutatás szerint ez intézetből az 
életbe kilépett 70 leány közül csak egy került 
ismét fogságba, egy másikat elfogtak, de szabad 
lábra helyeztek, négy erkölcstelen életútra téve
lyedett, mig a többi 64 becsületesen keresi ke
nyerét, s nagyobbrészt igen jó állásban van, 
többen már férjhez mentek, s az intézet elnöké
hez irt leveleikben hálásan gondolnak vissza az 

ott töltött időkre. 
Ez szép, magasztos 
eredmény, s ha az 
ország többi javitó 
házai is hasonló 
arányban emelték a 
közerkölcsiségetjUgy 
teljes joggal és büsz
ke önérzettel mond
hatta el miss Car
penter 1872-ben 
Angliában a börtön
ügyben tartott nem
zetközi kongresszu
son e szavakat: 
„Húsz évvel ezelőtt 
még szervezett ban
da létezett fiatal tol
vajokból, kik rend
szeres tanítást kap
tak a tolvajlásban, 
s tanulták a saját
ságos tolvajnyelvet. 
Magam is ismertem 
egy asszonyt, ki az
zal dicsekedett, hogy 
ötven fiút képzett 
furfangos tolvajjá, 
saját leányaiban is 
tanulékony tanítvá
nyokra lelt. Nagyobb 
városainkban száma 
sem volt a hírhedett 
orgazdáknak, kik te
mérdek gyermeket 
csábítottak gono
szabbnál gonoszabb 
fogásokra. Ma e fiatal 
tolvajbanda irmagul 
sem létezik többé. 
Kezdetben gyakran 
volt oly gyermekek
kel dolgunk az inté
zet falai között, kik 
hatszor, nyolezszor 
is be voltak már 
zárva. Ma ilyet az 
egész országban hiá-

' ba. keresnénk, sőt 
kétszeri elitéltetés is 
ritka, mint a fehér 
holló." 

Miss Carpenter ez 
örvendetes átalaku
lást koránsem tu
lajdonítja egyedül 
csak a javitó házak 
nagy horderejű mű
ködésének, mert el
ismeri, hogy ez csak 
egy lánczszem, de a 
legfontosabb a ha
sonló intézetek egész 

organizmusában, 
melyeknek életbe
léptetésénél minde
nütt ott volt az ő 
százszor megáldott 
keze. 

Jelen sorokat nem azért irtuk, hogy propa
gandát csináljunk nálunk is az angol javitó há
zaknak, s azoknak utánzását sürgessük. Erre 
hála égnek a mi társadalmi viszonyainknál fogva 
még égető szükség nincs. Azonban megdönthe
tetlenül igaz marad, hogy az állam és társadalom 
kötelessége nem az, hogy börtönbe zárjuk a fia
tal bűnösöket, hanem hogy gondoskodjunk azon 
szerencsétlen teremtések neveltetéséről és meg
javításáról, kiknek szülői vagy gyámjai nevelői 
kötelességüket elhanyagolták. 

Csukássy József. 
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Jeruzsálem és a szent sir. 
Van a föld felületén néhány hely, néhány 

város, mely csaknem önálló szellemiséggel lát
szik birni, s puszta megléte által megmérhet-
len befolyást gyakorol az emberi nem sorsára. 
Százezrek vére ontásával pusztítattak el ismé
telve e helyek, s mégis, mintegy önerejük által s 
daczolva az emberi akarattal, újra meg újra fel
épültek. Ily város különösen három említendő : 
Jeruzsálem, Bóma és Konstantinápoly. Mellőz
zük ez alkalommal az „örök" Bómát, valamint 
a Bosporus „viruló menyasszonyát" (Anthusa), 
s fordítsuk egész figyelmünket a „Sión leányára," 
kinek szemein egyenlő buzgósággal csügg három 
vallás gyermekeinek kegyelete. 

Jeruzsálemben nem ok nélkül mutatják a 
világ központját. Mosolyoghat azon a mathema-
tikus, hogy a földgömb felületének épen itt és 
nem bárhol másutt legyen a központja. Ámde a 
történelemre nézve a föld nem gömb, hanem sík, és 
központja e siknak lesz az a hely, a hol a törté
nelmet alkotó nagy eszmék legkönnyebben kifej
lődnek, és a honnét sugaraikkal mindenhová 
egyenlő fényt áraszthatnak. E tekintetben pedig 
nincs hely hasonlítható Jeruzsálemhez. A nagy 

idejében az izraeliták a mai Jeruzsálem helyén 
már találtak várost, nevezetesen azt a Jebus 
városát, melytől a Jebuziták kanaánita kis törzse 
vette nevét. Már akkor fekvése előnyeinél fogva 
oly erősséget alkotott e város, hogy az ostrom
lásban járatlan puszták fiai minden erőmegfe-
szités daczára sem tudták meghódítani. Még a 
birák idejében is „idegenek városának" nevez
tetik Jeruzsálem. Csak a nagyratörő, hadjártas 
Dávid király tudta bevenni a Jebuziták hatalmas 
várát, és ezért van az, hogy később is annyira 
szeretik a zsidók a „Dávid városának" nevezni 
Jeruzsálemet. Ez volt tehát az első elfoglalás, és 
ezentúl Jeruzsálem állandó fővárosa lesz elébb 
az egész zsidó birodalomnak, majd — Salamon 
halála után — a kettészakadt ország déli részé
nek, vagyis a Juda királyságának. De már itt uj 
meg uj foglalások ideje kezdődik. A Krisztus 
előtti 10-ik század közepétől egész a 7-ik század 
végéig egymásután az egyiptomiak, arabok, szí
rek, izraeliták (az északi ország lakói), majd ismét 
az egyiptomiak nyomulnak be a városba, kira
bolják és részben el is pusztítják. Sokkal súlyo
sabb csapást mért a városra a babyloni Nabugo-
donozor király. Ez 586-ban hosszas ostrom után 
elfoglaljaJeruzsálemet, Salamon pompás templo
mát fölgyújtja s a lakosságot a babyloni fogságba 

gyobb vérengzést követtek el benne a keresztesek, 
kik hosszú megszállás után az 1099-ik év július 
15-én a városba nyomulván, zsidót és muzulmánt 
egyaránt lemészároltak. Azonban nem is egészen 
egy századig maradt keresztyén város Jeruzsá
lem. 1187-ben visszafoglalta azt Szaladin egyip
tomi szultán, és ez időtől fogva, néhány év kivé
telével, véglegesen a mohamedánok birtokában 
maradt. 

Jeruzsálemnek tehát az képezi legnagyobb 
sajátságát, világtörténelmi jelentőségét, hogy há
rom vallás hívőjének, zsidók, keresztyének és 
mozlimoknak volt egymásután birtokában, és 
hogy mind a három felekezet szent helynek tartja 
egyaránt. 

Mert nem kell ám hinni, hogy a mohame
dánokra nézve közönbös, hogy kinek birtokában 
van Jeruzsálem ! Féltékenyül őrzik azt e keresz
tyénektől még ma is. Jeruzsálemet feltüntető ké
pünkön például mindjárt az előtérben, egy gyö
nyörű mecset, az úgynevezett Omár mecsete 
látható. A hagyomány szerint e mecset épen a 
Salamon templomának alapján áll, és ez minden 
bizonynyal ugy is van, a mint a hagyomány hir
deti. E mecsetet már most annyira tisztelik és 
féltik a mohamedánok, hogy még 20 év előtt 
halállal sújtották azt a keresztyént vagy zsidót, a 
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A SZENT SIR 
T E M P L O M Á N A K 

ALAPRAJZA. 

Métres 
9 A io eo 3o 

eszmék megfogamzására elzárkózottság, csend 
kívántatik: Jeruzsálem kopár sziklák közt fekszik, 
se folyó, se világut nem vonul mellette. A nagy 
eszmék hatása mindazonáltal a közlekedés köny-
nyűségétöl függ: Jeruzsálem három világrésznek 
képezi összekötő kapcsát, lévén csak hét mért
földnyi távolságban az Egyiptomba vezető nagy 
országúttól, valamint a barátságos Földközi-ten
ger partjától. 

íme, kevés vonásban feltüntetve ama helyi 
okok, melyek e városnak világtörténelmi jelen
tőséget kölcsönöztek, s melyeknél fogva az oly 
csudálatos életerővel lön megáldva, hogy a sors 
minden csapásaival, az évezredek minden viha
raival daczolni és mind e mai napig fenmaradni 
tudott. 

Pedig mily képtelen sokat kellett szenved
nie e szerencsétlen városnak! Hiszen annyiszor 
lön elpusztítva, hogy falainak romhalmazai több 
mint 15 méter magasság g töltötték föl a körül
eső völgyeket, és a Sión, aMória hegye csaknem 
egy színvonalon állnak már a közbeneső, azelőtt 
elég mély Tyropoeon völgygyei. 

Hogy a Melkhiczédek papi fejedelem Salem 
nevű városa egyugyanaz a mai Jeruzsálemmel, 
legalább is nagyon kétes, sőt valószínű, hogy 
Sálem város nem is létezett soha. Bizonyos ellen
ben már az, hogy az igéret földének elfoglalása 

hurczolja. A templom Esdrás és Nehémiás által 
újra fölépíttetvén, Jeruzsálem a következő száza
dokban még ötször foglaltatik el, falai két izben 
földig lerontatnak, de mindannyiszor, utolsó 
alkalommal nagy Heródes által (37. Kr.e.) annál 
szilárdabban helyreállíttatnak. 

Azonban nem sokáig, alig egy századig tart 
az uj fény és dicsőség. Közéig a vész ideje, a 
midőn kő nem marad kövön, és a Heródes pom
pás temploma lángok martalékává lesz. A zsidók 
fölkelvén a római uralom ellen, Vespasianus, 
majd fia Titus a Krisztus utáni 70-ik évben ser-
geikkel körülveszik Jeruzsálemet, melybe a pás-
kha ünnep alkalmával közel 600,000 ember 
sereglett össze. Természetesen könnyű volt a 
rómaiaknak ily sokaságot kiéheztetni, s igy a 
ieghősiesebb védelem után beveszik a várost, az 
ellenállókat lekonczolják, s tűzzel, vassal min
dent elpusztítanak. De még itt sem volt teljesen 
megtörve a zsidók ereje. Hadrián császár 131-ben 
pogány templomot emelvén a Salamon temploma 
helyén, a lázadás újra kitör, és csak félmillió 
zsidó vérében lesz végkép elfojtva. 

Nevezetesebb elfoglalása Jeruzsálemnek ez
után csak 614-ben a perzsák, és 637-ben a moha
medán arabok által történt. Ez utóbbiak igen szelí
den bántak a várossal, sőt a legnagyobb vallásos 
tiszteletben tartják azt mind e napig. Annál na-

ki annak csak előudvarába is be merészelt lépni. 
Abban a babonás hitben éltek ugyanis, és élnek 
némileg ma is, hogy Isten az itt imádkozó ke
resztyének minden kérelmét teljesiti, még ha azt 
kérnék is, hogy a szent város keresztyén kézre 
kerüljön ismét. Különben is a legfurcsább kép
zeteik vannak a mohamedánoknak e mecsetről. 
Igy például a mecset közepén egy természetes 
szikla emelkedik ki a földből, a miért „szikla
templomnak" is szokták nevezni e szentélyt. 
Szerintök e sziklára lett volna irva Isten kimond
hatatlan nagy neve. Jézus el tudott jönni ide, a 
szentek-szentjébe, elolvasta a nevet és csudatévő 
erővel lett fölruházva. Egy másik hitük az, hogy 
e szikla minden támasz nélkül a levegőben függ, 
és hogy ez képezi a pokol bejáratának zárkövét. 
Az utolsó napokban, ugy tartják, a mekkai kaába 
(a mohamedánok fő szentélye) magától eljövend 
majd a Khubbet-esz-Szakhrához (sziklatemplom
hoz), és itt, a Mória hegyén fogja tartani Mo-
hammed Jéznssal együtt az utolsó ítéletet. 

Látni való, hogy a mohamedánoknak nem 
kevésbbé szent helyök Jeruzsálem, mint a ke
resztyéneknek, látni való azon kiváló tiszteletből 
is, melylyel a keresztyének nagy szentélye, a 
„szent sir" iránt viseltetnek. Már Jeruzsálem el
foglalója, Omár khalifa, imát mondott a szent 
sír templomának lépcsőjén, de be nem ment, 
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hogy ne sértse a keresztyének éizületét. Tekint
sük meg most már közelebbről Jeruzsálemnek e 
második, és reánk nézve első nagy szentélyét. 

A szent sír temploma Jeruzsálemnek észak-
nyugoti részében, a Szakhrával csaknem átel
lenben egy kis dombon fekszik, melyet a hagyo
mány a Golgotha helyével azonosít. Külalakjára 
nézve — kettős kupola — szépnek épen nem 
nevezhető, és közelről az épületből alig láthatni 
valamit, mert esunya és piszkos házak veszik 
körül mindenütt és elfödik a szem előtt. A mi 
belsejét illeti, erre nézve mellékelt alaprajzunk 
szolgáljon útmutatásul. Ez alaprajzból első te
kintetre is arról győződhetünk meg, hogy ez 
nem lehet egységes terv szerint épített templom, 
s e véleményt megerősíti a hagyomány is. Mel
lőzve ugyanis a különböző toldalékokat, a szent 
sír templomában három főszentélyt kell megkü
lönböztetnünk : 1.) A szent sír kápolnáját (D), 
2.) A Golgotha kápolnáját (B) és 3.) Szent Ilona 
kápolnáját (G). E három kápolna azelőtt egészen 
külön állott egymástól, és csak a keresztesek 
hozták egy fedél, vagyis inkább két hatalmas 
kupola alá. A többi rengeteg sok kis kápolna 
ugy tekintendő, mint a különböző felekezetek 
lakosztályai, vagy, ha ugy tetszik, hadiseállásai, 
a hová az egyik párt visszahúzódik, mig a má
sik az istenitiszteletet végzi. Eajzunkon ponto
san föl van jegyezve, hogy melyik kápolna vagy 
oltár kinek a birtokában van. 

Lássuk már most ezek után a templom 
főbb nevezetességeit. Az előudvarból (A) a tem
plom egyetlen szűk bejáratán (a) áthaladva, és 
a török katonák őrállomásai (b) elhagyván, egy 
2 méter hosszú és V» méter széles márványkö
vet látunk (h). Vezetőnk azt mondja, hogy ez 
az a kő, melyen Krisztus testét olajjal meg 
kente az Arimathiabeli József. Hogyan, hát 
mindjárt a keresztfa mellett lett volna ily pom
pás vörös márvány ? Nem, ez nem a valódi kő. 
Az, a melyen a Jézus teste feküdt, alatta van 
elrejtve és nem látni belőle semmit. Mert rég 
összetörték és elczipelték volna azt a vakbuzgó 
zarándokok ezrei, ha egészen hozzáférhetlenné 
nem teszik. Ép oly kevéssé fogjuk majd látni a 
szent sír valódi szikla-üregét, ez is egészen el 
van zárva márványnyal. A megkenés kövétől 
ugyanis balfelé haladván, a nagy kupola köze
pén egy egészen szabadon álló kis épületet ve
szünk észre (D), melyet részben nagyobb raj
zunk is felmutat. Ez a szent sír kápolnája. 
Palai sárgás szinü márványból vannak s bejá
rata előtt két-két nagy ezüst gyertyatartó áll. 
Belül két része van a kis épületnek. Az első az 
úgynevezett angyalkápolna (m). Azt a követ 
mutogatják itt, mely a szent sir nyilasát bezárta, 
s melyre az angyal ráült, miután a sirról legör
dítette. Tovább haladván, végre egy alacsony 
kapucskán keresztül a tulajdonképeni sirkápol-
nába (n) érünk. Oly kicsiny üreg ez, hogy csak 
3 vagy 4 személy foglalhat benne helyet egy
szerre. Jobb- és balfelől két kép, előttünk egy 
kőfaragvány látható, a Krisztus feltámadását 
ábrázoló. A sir fölött 43 lámpa ég szüntelenül. 
De hát mi ez a sir'? (o) Nem látni egyebet, csak 
egy másfél egész két méter hosszú, fél méter szé
les és egy méter magas márvány oltárt, mely a 
valódi sir üregét magába zárja. Az oltár felső 
márványlapja ketté van hasadva, de azért a sir 
belsejébe belátni nem lehet. 

' Második nagy nevezetessége e templomnak 
a Golgotha kápolnája, vagy a Kálvária-hegy. 
Hegynek ez annyiban nevezhető, a mennyiben 
földszintből és emeletből áll, mely utóbbihoz az 
alaprajzunkon is látható két lépcső vezet. A 
földszinti kápolnák egyikében a hagyomány sze
rint Ádám volna eltemetve, felette pedig, az 
emelet északra eső kápolnájában az oltár előtt 
egy ezüstbe foglalt nyilast mutatnak (e) állít
ván, hogy itt állott a Jézus keresztje. A délre 
eső kápolnában márványkirakattal van jelölve 
azon hely (d), hol Jézust keresztre feszitették, 
a két szent hely között pedig egy kettérepedt 
sziklát mutatnak, mely repedés akkor szárma
zott volna, midőn az evangyeliomi elbeszélés 
szerint, a föld Jézus halálánál kettéhasadt. 

A mi végre a szent Ilona kápolnáját illeti, 
ez annak emlékére van épitve, hogy Ilona csá
szárné, Nagy Konstantin anyja, itt találta föl a 
Jézus keresztjét, mely keresztnek itt azonban 
csak egy kis részét őrzik. 

Emiitettük már, hogy a szent sir temploma 
különböző keresztyén felekezetek birtokában van. 
E felekezetek vagy egyházak jogai a legnagyobb 

részletességgel vannak megállapítva, és nem ke
vesebb mint három patriárkha (fő érsek) és két 
püspök őrködik azok sértetlen megtartása felett. 
Van nevezetesen Jeruzsálemben egy görög vagy 
orthodox, egy latin vagy római-katholikus és 
egy örmény patriárkha, és van továbbá egy kopt 
vagy afrikai és egy szír vagy jakobita püspök. 
A protestánsokat illetőleg, ezeknek a szent sír
ban ugyan semmi részök nincs, de püspökük 
legújabb időben nekik is van, a mennyiben tud
niillik IV. Frigyes Vilmos porosz király Angliá
val együtt itt püspökséget valamint több iskolát 
és kórházat is állított. 

Mindezen keresztyén egyházaknak magában 
Jeruzsálemben igen kevés a híve, mert hiszen 
az összes jeruzsálemi keresztyének alig vannak 
7000-en, mig a mohamedánok száma 13,000-re 
rug és 4000 zsidó is lakja a szent várost. De 
annál többen vannak itt a keresztyének a húsvéti 
ünnepek alkalmával. 30—40 ezerre emelkedik 
ekkor a város lakossága a betóduló keresztyén 
zarándokok által, de megjegyzendő, hogy ezek 
között alig 100, a ki a latin vagy épen a protes
táns egyháznak híve, a többi mind görög, örmény 
és kopt. A sir temploma e húsvéti napokban 
egészen meg van tömve a sokféle népek zarán
dokaival, s kellemetlen zajongás uralkodik ekkor 
itt, valamint egész Jeruzsálemben. Különösen 
visszataszító az a vad lárma, melylyel a görögök 
a húsvét előtti szombaton a szent tűz csudáját 
ünneplik. Már nagypéntek délutánján iszonyú 
tolongás van a templom bejáratánál. A sokaság 
benn a templomban tölti az éjjelt, sőt némelyek 
oda is kötözik magukat a szent sir kápolnájá
hoz, hogy el ne taszítsa őket a tömeg, mert 
abban a hitben élnek, hogy az, ki először kapja 
az égből alászállt szent tüzet, ezáltal a pokol 
minden kínjaitól megszabadul. Szombat délután
ján végre a patriárkha megjelenik, s a templom
ban minden lámpát kioltanak. Ekkor a patriárkha 
bemegy a szent sir kápolnájába s néhány perez 
múlva megjelenik a szent tűz a kápolna oldal
ablakain keresztül. Leirhatlan zaj támad most 
a sokaság között, és alig van rá eset, hogy a 
tolongás közt szerencsétlenség ne történjék. Egy 
pillanat után már mindenki meggyújtotta gyer
tyáját és sóvárogva szíjjá be annak füstjét, sőt 
vannak oly vakbuzgók is, kik szakállukat meg
gyújtják a szent tűznél, s ezáltal minden beteg
ségtől megmenekülni vélnek. Ezt a szent tűz 
jelenetét tünteti fel rajzunk is. 

Azt gondolná ezek után az ember, hogy 
Jeruzsálemben van a vallásosság főszókhelye, 
hogy itt találhatók a legbuzgóbb keresztyének. 
De ez épen nem áll. Sehol a keresztyénségben 
nem keresik annyira külsőségekben a vallást, 
mint épen itt, sehol a felekezeti czivakodások 
annyira napirenden nincsenek, mint Jeruzsá
lemben. Bárha ezentúl e város inkább lenne az, 
a mit neve jelent, t. i. „béke lakása", és bárha a 
jeruzsálemi keresztyének megemlékeznének a 
feltámadott üdvözítőnek tanítványaihoz intézett 
szavairól: „Béke veletek". 

Jurany Gusztáv. 

Arany-menyegzők. 
Két köztiszteletben álló főúri családnak, a 

Vay- és a Lőnyay-háznak volt emlékezetes öröm
ünnepe közelebb egymást követő két napon, az 
egyik Bécsben, a másik Budapesten. 

Mind a két családnak oly nagy számú tisz
telője van az országban, s a két örömünnep mind 
a két központja oly tekintélyes állást foglal el ha
zánkban nemcsak a társadalmi téren, de a köz
élet nyilvános küzdtérein is, — hogy az öröm
nap megszűnik két család benső házi ünnepe 
lenni, s olyanná válik, melyből sokan követelnek 
magoknak részt s legalább jó kivánataikkal ki
vannak hozzájárulni a két tekintélyes magyar 
család ünnepének derűjéhez. 

Báró Vay Miklós cs. k. kamarás és koronaőr, 
több jeles rendek vitéze, a Vay-család patriar-
chája e hó 13-án ülte meg aranymenyegzöjét 
Bécsben a Szent-Mihály templomban, hol ezelőtt 
ötven évvel oltárhoz vezeté Geymüller bárónő 
úrhölgyet, báró Geymüllernek, Bécs egyik 
legtekintélyesebb bankárjának leányát, ki azóta 
a régi jó idők matrónáira emlékeztető derék, 
lelkes, magyar honleány lett, s oly fiakat adott a 
hazának, kikhez vajha sok hasonlót számlálhat
nánk a magyar arisztokraták sorában. Ők is meg
jelentek szülőik örömünnepén, a jubiláló pár 
gyermekei: Miklós, az ismert nevű szobrász, 

Lipótrend vitéze, s jelenleg a magyar delegáczió 
tagja; Ödön, lovas százados, nejével Wurmbrand 
grófnövel; Sándor szintén nejével Waldeck gróf
nővel; és Klára, férjével b. Bánhidy Sándor
ral. Jelen volt a vőlegény testvéröcscse, b. Vay 
Lajos és a menyasszony fivére b. Geymüller 
Bezső a Ferencz Józsefrend nagykeresztese, nejé
vel Lichtenfels bárónővel s egyetlen fiókkal és 
egy hajadon leányokkal. B. Vay Béla borsodi főis
pán, Lajosnak az aranyvőlegény fivérének fia, és 
ennek leánya Lilla; b. Vay Ila és férje Kelcz Pál 
testőrkapitány; Bárczay István, kinek anyja 
b. Vay Etelka; b. Vay Henrikné Almásy Mária 
két fiával. A menyasszony rokonai közül még 
egy gr. Waldeck, Weiszmann galicziai kerületi fő
nök és neje Kreszheber Karola, az aranymeny
asszony nevelt leánya. Ott volt Almássy Miklós, 
gr. Szirmay György udv. tanácsos, dr. Vivenot, 
a vőlegény régi barátja; Bujanovics udv. taná
csos stb. Ezeken kivül számosan vettek részt 
a család közelebbi rokonai közül. A szertartá
son megjelent a bécsi diplomacziai kar és a mi
nisztériumok számos tagja is , úgyszintén a 
magyar quota-bizottság tagjai, több magas állású 
tiszt és notabilitás, — és természetesen, nagy 
számú bámuló nép, melyet a ritka esküvő fénye 
vonzott oda. Szertartás után a jubiláló pár Grand 
Hotel-i szállásán gyűltek össze a család tagjai és 
barátai mintegy negyvenen. Este az arany meny
asszony testvérbátyja, b. Geymüller Bezső fényes 
estélyt rendezett pompás palotájában, ugyanab
ban, melyben a menyasszony született, s melyből 
ötven év előtt oltár elé lépett. Ez estélyen a 
család és az aristokráezia számos tagjain kivül, 
kik közül a nők az udvari gyász miatt feketében 
jelentek meg, a magasabb financzkörök is képvi
selve voltak. 

A menyasszony nyolez testvére közül már 
csak az egy Bezső él, az ötven év előtti esküvő 
tanúi közül pedig csak az egy b. Vay Lajos van 
életben. Az ünnepély alatt tömérdek üdvözlő 
sürgönyt, levelet és látogatójegyet kapott a jubi
láló pár a monarchia minden részéből. 

Másnap, april 14-én Budapesten volt hasonló 
családi ünnep: Lónyay Gábornak, néhai Lónyay 
Gábor ungmegyei föipán fiának aranymenyeg-
zője nejével, született Kazinczy Ottiliával, néhai 
Kazinczy Gábor nővérével. 

A szertartást a háznál Török Pál ref. püs
pök végezte, megújítván az ötven esztendő előtt 
kötött házasságot a hetvenhárom éves vőlegény 
és a hatvanhat éves mennyasszony között. Nász
nagy gr. Lónyay Menyhért volt, kinek atyja 
1828-ban ugyanezen tisztet végezte a fiatal pár
nál. Jelen volt az ünnepélyen az egész család, 
mely áll hat gyermekből, tizenhárom unoka- és 
három dédunokából. Az oldalági rokonság közül 
is sokan voltak jelen. — Az ebédnél a násznagy 
gróf Lónyay Menyhért mondotta az első felkö
szöntőt, éltetvén a boldog házaspárt egy ez alka
lomra készült nagy ezüst serlegből, melyre vala
mennyi gyermek, unoka és dédunoka neve be 
van vésve. Ezt megtöltötték ötven éves saját ter
melésű tokaji borral, s a billikom körüljárta, s 
mindenki ivott belőle. Emlékül el fog tétetni a 
deregnyei kastélyban a családi archívumba. Gróf 
Lónyay Menyhért meleg szavakban sorolta fel 
a múlt idők emlékeit, s Lónyay Gábor érdemeit a 
közélet terén, melytől ma sem vonult még 
vissza s 1843-tól 1869-ig minden ország
gyűlésben; tevékeny részt vett. Lónyay Gábor 
meghatottan felelt. Másodiknak unokája legifjabb 
Lónyay Gábor köszönté fel nagyatyját, s utána a 
legkisebb unoka, gr. Vay Elza mondott egy 
üdvözlő versecskét. Ebéd végeztével Berkes ban
dája mellett táncz kezdődött, melyet a násznagy 
indított meg a menyasszonynyal. 

A két jubiláló pár öröméhez mindenki szí
vesen csatolja a maga szerencsekivánatait: 
tartsa meg őket az ég az emberi élet legszélsőbb 
határáig, hogy még sokáig emlékezhessenek 
együtt, zavartalan örömmel esküvőik félszázados 
évfordulójára. 

Ez alkalommal fölemlítjük, hogy lesz még 
az év folytán egy arany-menyegző, mely bár kül
földi uralkodó családban menend végbe, minket 
magyarokat is közelről érdekel. Erzsébet császár
nénak s Magyarország királynéjának szülői, 
Miksa bajor herczeg és Ludovika herezegnö ülen-
dik meg házaséletük félszázados jubileumát 
szept. 9-én. Királyasszonyunkon s a volt nápo
lyi királynén kivül még hat gyermek és számos 
unoka fog részt venni ez ünnep örömében, ezek 
között Budolf trónörökös, ugy szintén déd-
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unokák, Gizella főherczegasszonynak, a magyar 
királyi pár leányának és Luitpold bajor berezeg
nek gyermekei. 

S ugyanez év aug. 10-én üli meg ezüstla
kadalmát a belga királyi pár, II. Lipót király, 
nejével Máriával, ki Magyarország feledhetetlen 
nádorának, József főherczegnek leánya s az 
utolsó nádornak, István főherczegnek, valamint 
a magyar honvédség főparancsnokának, szere
tett József főherczegünknek nővére. 

A királyi pár I. Ferencz József és neje 
Erzsébet jövő évi april 24-én ülik meg egybe
kelésük huszonötödik évfordulóját. 

Irodalom és művészet. 
Deák Ferenczró'l egy spanyol képes lap, a „La 

Academia" f. é. 6. és 7. (február 15. és 23-diki) szá
maiban terjedelmes élet- és jellemrajzot közöl, a 
nagy hazafi ismerhetőleg talált arczképe szövegéül 
Reverter Navarro tollából, ki a bécsi világkiállításnál a 
jnry tagja volt, s ez időben hazánkat is meglátogatta. 
Azzal arokonszenves tisztelettel szól Deákról, melyet 
enemes jellem világszerte kivívott magának. A czikk, 
mely lapunkéhoz hasonló alakban s nagyságban 
több mint hat teljes hasábot tölt be, bárom sza
kaszra van osztva. Az első Deák ravatalát és teme. 
tését írja le, a királynő látogatásától kezdve a meg
ható ünnepélyes menetig, a nemzeti gyász ez impo
záns nyilatkozatáig. A második Deák életrajzát 
vázolja, jó fórrá sok után s elég helyes összeállítással; 
a harmadik végre a nagy hazafi polgári ós magán 
jellemét tünteti föl, a legrokonszenvesebb vonások
ban. — A ,,La Academia" igen szép kiállítású 
képes lap, mely méltóan állja meg helyét a leg
nagyobb európai képes lapok mellett. Vezető szer
kesztői : Don Francisco-Mania Tubino, a San-Fer-
nandó kir. akadémia-, és Don J. de Diós de la Bada 
y Delgado, a történelmi kir. akadémia tagja. Min
den szám két nagy (negyedrétü) ivből áll, vastag 
papíron, szép nyomással s számos (6—8) nagy 
képpel. Igen szép fametszetü képek. Az előttünk 
fekvő két számban, egyebek közt a Viktor Emánuel 
temetése, Humberto királylyá kiáltatása, Pius pápa 
utolsó audiencziája, a szépművészeti kiállítás, és 
egy vasút megnyitása ünnepélyei, több arczkép stb. 
van. A tartalom egészen ismeretterjesztő; a tisztán 
szépirodalmi rész ki van zárva belőle; ellenben 
politikai heti szemle minden számban, valamint 
irodalmi (könyvszemle) rovat is. Az előfizetés egész 
évre 40 peseta (ugyanannyi franc), körülbelőllö frt a 
mi pénzünk szerint. — A La Academia emiitett két 
számát Eeverter Navarro ur (a Deák-közlemény szer
zője) küldötte meg Wagner László műegyetemi tanár 
árnak, kinek szívességéből tekintettünk bele mi is. 

Abafi (Aigner) Lajos buzgó fiatal kiadó-könyv
árus s a „Figyelő" czimü irodalomtörténeti szakköz
löny kiadó szerkesztője, a mellett, hogy e folyó
irattal is sok jó szolgálatot tesz irodalom-történe
tünknek, különösen az anyag-gyüjtés terén, mint 
író is buzgón s nem siker nélkül működik hasonló 
irányban. Közelebbről Mikes Kelemenről, a „Török
országi (rodostói) Levelek" Írójáról, régi irodalmunk 
ez egyik legrokonszenvesebb alakjáról bocsátott 
közre egy terjedelmes monográfiát, melyben a buj
dosó Bákóczy e hű emberének életét s irodalmi mű
ködését (mely, mint ujabban tudjuk, nem csak 
főművére, a Levelekre szorítkozik,) a meglevő összes 
források felhasználásával, lehető teljességben adja-
S ebben áll főérdeme is, mert az alakítás nem erős 
oldala Abafinak; s azért e műve is alig tarthat 
igényt az irói élet- és jellemrajz magasb műkövetel-
ményei szerint a kedvezőbb megitéltetésre. így is 
azonban hasznos munka, mely megérdemli, hogy 
kedvezően fogadtassák az érdeklődök által, s alapos 
bírálatban részesittessék az irodalom-történet irói ré
széről. Abafi előadása egyszerű, világos s élvezhető. 
Érdekes adalékul szolgálnak Mikes költeményei 
(különösen egy terjedelmesebb: Rodostó deserip-
tiója) és eddig részben kiadatlan, részbenegyenként 
8 szétszórva megjelent levelei. A könyv 208 lapra 
terjed. Ára 60 kr. 

„Nemzeti könyvtár" czimmel magyar remekírók 
népszerű kiadását indítja meg Aigner Lajos (Abafi.) 
Olcsó, 30 kros füzetekben szándékozik kiadni Kazin
czy Ferencztől Vajda Péterig húsz régibb-irónk oly ! 

munkáit, melyeket ma is méltó olvasni. A sorozatot 
Kazinczy Ferencz, Mikes, Dayka, Kármán és Vit-
kovics műveinek közlésével kezdi meg. Május köze
pétől havonkint 2—4 füzet fog megjelenni, s egy-egy 
füzet terjedelme 6—7 ivnyi lesz. így igen olcsón 
szerezheti meg bárki is a magyar remekírók mun
káit. A kik tíz füzet árát (3 ft) előre beküldik, a 
füzeteket bérmentve kapják meg. A vállalatra alá
írás van nyitva, s az aláírási kötelezettség száz 
füzetre terjed. A füzeteket az aláírók egyenként is 
megrendelhetik (Aignernél, váczi-uteza 1 sz. a.) 
utánvéttel. Szóval e könyvtár megszerzési módja 
nagyon meg van könnyítve a szűkebb erszény szá
mára is. 

Hugó Viktor „Egy bűn története" czimü müvé
nek második része magyar fordításban május else
jén jelenik meg. Tettey Nándornál. Előfizetési ára 
1 frt 20 kr. Mai számunkban mutatványt adunk e 
részből, két képet is csatolván mellé, melyek a mű
nek két érdekes epizódját illusztrálják. 

Dr. Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár nagy 
munkájából: „A mivttttig üjUUUse Magyarországon" 
megjelent a második füzet, mely az Árpád-királyok 
korszakának alkotmányi, kormányzati ós igazság
szolgáltatási viszonyait tárgyalja. Nagy szorgalom
mal összegyűjtött adatok halmazát találjuk e füzet
ben is. Az egész mű Kilián Frigyesnél 5 írtért ren
delhető meg. 

Kilián Frigyesnél továbbá megjelentek: ,,.1 kí
sérleti természettan tankönyve." A középiskolák felsőbb 
osztályai számára részben Jamin „Petit traité de 
physique" czimü munkája után irta Kohn Gyula 
tanár, 5-ik rész, mely a villanyosságról szól s tárgyát 
14 sürün nyomatott ivén a szöveg közé vett 220 
ábrával magyarázza: ára 2 frt. — hbczy Lajos tanul
mánya a liptó-baráthegyi barlangban talált leletek
ről német nyelven, mely eredetileg a „Természettu
dományi Közlöny"-ben jelent meg ; ára 80 kr. — 
Horváth Ignácztól a politechnikum mechanikai la
boratóriuma részéről kiadott „Közlemények" első 
füzete. Ára 60 kr. A tudós szerző ezen füzetben 
részletesen s táblázatos kimutatásokkal is igyekszik 
a fővárosnál burkolásra használt kövek szilárdsági 
fokozotát aWerder-féle sziládságmérön megállapítani 
s azokat a hazai kövekkel összehasonlítani. E mű
ködésének eredménye a magyar mérnök- és ópitéez-
egylet közlönyében is megjelent. 

Uj röpirat a keleti kérdésről. „Riadó" czim alatt 
Borostyám Nándortól röpirat jelent meg, mely az 
angol szövetség s az orosz elleni háború mellett tör 
lándzsát. A füzet hat fejezetből áll, melyeknek 
czimei következők: I. Bontsátok ki a zászlókat! II. 
„Esetről-esetre." III. A nemzet kötelessége. IV. 
Herczeg Metternich 1828-ban s gróf Andrássy 
1877-ben. V. A keleti kérdés megoldása. VI. Szövet
ség Angliával. — A röpirat megrendelhető Grimm 
és Horovicz budapesti könyvkereskedésében (hat-
vani-uteza). Ára 50 kr. 

„Még ujabb fény és árnyképek" czimmel jelent 
meg egy kötet e napokban, melyben „Kákay Ara
nyos Nr. 3" jellemrajzi vázlatokat közöl gr. For-
gách Antalról, Jókai Mórról, az Ábrányiakról, Tisza 
Kálmánról, Pulszky Ferenczről és Ágostonról, Hel-
vey Lauráról, Szana Tamásról, páter Lonkairól, 
Asbóth Jánosról, Szontagh Pálról, Ráth Károly 
főpolgármesterről, Sennyey Pálékról, Vadnai Ká
rolyról, Balázs Sándorról, a „Veres Pálné férjéről", 
Tóth Edéről, Wenckheim Béláról és Bernáth De
zsőről. — A szerzőtől nem lehet megtagadni a 
könnyed, elmés irmodort, de hiányzik benne az az 
éles metsző satyra, mely az első Kákay Aranyost 
jellemzi; a „Nr. 2" sokkal közelebb áll az 1-sőhöz, 
mint a „Nr. 3." A csinos kiállítású, tíz ivre terjedő 
kötet Grimm és Horovicznál jelent meg. Ára 
1 frt 60 kr. 

Uj adomagylljtemény jelent meg „Kó»er él
ezek, adomák és fáin gondolatok" czimmel Kóbi 
Kohn tói. A 160 lapra terjedő kötetet a Franklin -
társulat adta ki, s ára 1 frt. 

Eperjesen Kolosy Miklós, megyei főjegyző, 
kiadta egy kötetben „Sárosmegyei közigazgatási szer
vezeté"^, a legújabb törvények, miniszteri rendele
tek és határozatok alapján. 

Nagy-Váradon a Hügel Ottó kiadásában Szán-
tay Aladártól „Az őskori bronzgyártás hazánk te
rületén" czimű tanulmány jelent meg egy kis fü
zetben. 

Előfizetési fölhívások. Baatányi} knosriA irodalom
történelmi tanulmányt irt Bayer Ferencz soproni 
föreáltanodai tanár. A mfi 10—12 ivre fog terjedni 
s legközelebb sajtó alá kerüL Előfizetési ára 1 frt. 
„Csataképek az orosz török háborúból" czimű kötetre 
nyitott előfizetést Mócs Zsigmond, ki a „Pesti Napló" 
hareztéri tudósítója volt az európai hareztéren; a 
könyv májas végén jelenik meg ; előfizetési ára egy 

forint, a pénzek május közepéig szerzőhöz (bel
város, lövész-uteza, í sz. a.) küldendők. — Sáros
patakon Mitrovics Gyula ref. hittanár „Egyházi 
szónoklattan, tekintettel a magyar egyházi beszéd 
irodalmára" czimű kötetre hirdet előfizetést; az elő
fizetések (1 frt 50 kr.) a szerzőhöz küldendők Sáros
patakra. — Aradról két előfizetési fölhívást vettünk 
Kristóffy József „A falu bolondja", czimü regényére 
(1 frt 20 kr.), és E. Blés László „Összeszedett tár-
czalapok" czimű művére (1 frt); mindkettő Réthi 
Lipót aradi kiadónál jelenik meg. 

Az olasz staggione. A nagy-hét évek óta meg
hozza Budapestnek a „staggione" kisebb nagyobb 
töredékét a művészi társasagokból, melyek ez idő
tájban rendesen Bécsben szerepelnek. Kezdetben 
egy-két hangversenyre rándultak le, s igy ismer
kedtünk meg a redout termében Patti Charlottával, 
Patti Adelinával, s velők együtt egy-egy zongora
vagy hegedű-virtuózzal. A belépti dijak méregdrá
gák voltak, de a nevek hangzatosak, a mulatság 
divatos, s a közönség kapkodta a jegyeket. A nép
színház megnyitása óta már egész olasz operai elő
adásokhoz is van szerencsénk. Tavaly, harmad
éve Patti Adelina a népBzinházban hódított, s a 
közönség tolongva törte át magát a magasra föl
emelt dijak barriorjén. Az idén Merelli impressario 
rendezett látogatást Bécsből Budapestre. Bécsben a 
„staggione" nem valami nagy aratással folyt, s az 
operaháznak vagy százezer forint defiezitet okozott. 
Pedig ott volt Nilsson a Bvéd csalogány, Faure, a 
párisiak hires énekese, TrebMi alt énekesnő, stb. 
Ugyanezek Budapesten a „Faust" és „Hamlet" 
operákban készültek föllépi. A falragaszok már két 
hét előtt hirdették a művészi eseményt, megje
gyezve, hogy a belépti dijak a tavalyiak lesznek; 
vagyis egy páholy 50—60 frt, egy földszinti ülőhely 
10 frt. A közönség azonban vagy takarékoskodni 
kívánt, vagy pedig skrupulusai támadtak Pattit a 
„dívát" és Nilssont a svéd csalogányt illetőleg, s 
addig habozott, mig „Faust" előadásának napja is 
eljött, s megtörtént, a budapesti staggione törté
netében először, hogy apr. 15-ére még alig fele 
kelt el a jegyeknek. Elnapolták „Faust" előadását 
10-ikára, de az elháríthatatlan akadályok ekkor 
sem mozdultak meg. A „Faust" végkép elmaradt, 
a pénzt visszaadták vagy kicserélték a „Hamlet"-re 
szóló jegyekért. A „Hamlet" előadásáé hó 17-én 
csakugyan megtörtént. A színház megtelt, de nem 
oly szorongásig, mint közkedvcltségü előadásoknál. 

„Hamlet" előadása Niltson ói Faure közremű
ködésével nagyon érdekes. Thomas egyenesen Nils-
sonnak irta az Ophelia szerepét, s a vízparti jele
netben előforduló népdalt is Nilsson hozta magával 
éjszaki hazájából a zeneköltönek. Ophelia a legkitű
nőbb szerepe Nilssonnak. Faun pedig magasztalt 
Hamlet. Játékáról, énekéről évek óta ernyedetlenül 
szól a dicséret. A közönség nagy illúziókkal eltelve 
foglalta el helyét, s mig lorgnettjét a színpadra 
szögezte, addig vissza-vissza is nézett titokban a 
nemzeti színházi „Hamlet" előadásai felé, és Patti 
Adelina szerepléseit bizonyára szintén szem előtt 
tartotta. Ennyi „tekints ide — tekints oda" épen 
kedvencz dalocska most a népszínházban, a „Kor-
nevilli harangokból." 

A közönség hidegen fogadja Ophelia és Hamlet 
megjelenését. Nilsson nem oly érdekes jelenség, 
mint Patti. Magas, szőke alak; éjszaki szépség, már 
tul a tavasz-koron. Hangja sem cseng oly terjedel
mesen. Faure magas, férfias alak, kifejező kék sze
mekkel. Hangja érczes — igazan szép hang. A 
közönség ugy találja, hogy Odry a nemzeti szín
házban festőibb Hamlet. Az első megjelenés tehát 
nem hatott, a függöny csöndben hullt le, s csak né
hány pillanat múlva hangzott föl udvarias taps. 
Későbbi jelenetekben melegülni kezdett a közönség, 
de nem hevült föl a — Patti-lázig. Faure-t zajosab
ban tapsolták, mint Nilssont. Faure egy nemzeti 
szalagos babé rkoszorut is kapott, Nilson pedig két 
bokrétát. Ha azonban lett volna készletben, bi
zonyára az egész készletet földobálják neki a víz
parti nagy jelenet után, melyben fölismerte min
denki a nagy művésznőt, a ki ha ma nincs is már 
művészete előbbi magaslatán, de még hódit mindig 
az ábrázolás és kifejezés nemességével. Az énekhez 
nincs gyújtó tüze, de van mély érzése. A megőrült 
Opheliát, a mint ő ábrázolja, nem a szakgató fáj
dalmak tépik, hanem az eltompult kétségbeesés 
emészti, meghatón, szelíden. 

Faure kitűnően énekelt, de ábrázolásából hi
ányzik Hamlet buskomorsága. Odry felfogása szebb 
Hamlet szerepében, mint e hires franczia művészé, 
ki azonban az énekben hatalmas. 

A közreműködők közül Rokitdnszky (Kladius) 
mély basszusa egyike a legszebb mély hangoknak. 
Saüa asszony (Gertrúd), másodrendű gyakorlott 
énekesnő; a többiek harmad és negyedranguak, a 
bécsi opera kisegítő személyzetéből. Mert a társu
lat, mely Bécsben működött az utolsó hetekben, 
minden inkább mint olasz. Nálunk csak a színlap 
fele volt olasz, de lehetett volna ép ugy magyar is 
(daczára signor Schittenhelm és signor Habíawetz-
nek) mert francziául énekeltek, s a népszínházi 
énekkar magyar szöveggel szolgált hozzá, a táncz-
kar pedig stájert járt dán földön. 
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A zenekart Arditi dirigálta, a ki hallott már e 
színházban csattogóbb tetszés-zajt is, mint ezúttal. 
Hanem végre is Patti gyorsabban lelkesít, s Tho-
mas nehézkes zenéjű ,,Hamlet"-je sem alkalmas 
nagyhatású ismeretség létesítésére. Legvégül pedig 
a „staggione" sem tarthat örökké nyolczszorosan 
emelt helyárak mellett. 

A nemzeti színháznak is érdekes estéi voltak a 
múlt napokban. Múlt hét péntekén adták elő a 
„Trónkeresőt", a boldogult Szigligeti Edének a Ka
rácsonyi-pályázaton 400 aranynyal jutalmazott szo-
morujátékát, mely az elhunyt szerző száz egyne
hány darabja közt bizonynyal a legjobbak egyike, 
ugy szerkezetét, mint kivált tragikumát tekintve, 
mely ritka műben érvényesül annyira, mint e da
rabban. Szigligeti müveiből alkalmasint ez lesz az, 
mely a jövő őszi idényben a bécsi Burg-szinházban 
is legelőször szinre kerül. — Vasárnap Gondinet és 
Cohen franczia szerzőktől a „Klub" czimü vígjáté
kot adták Huszár Imre fordításában. A szerzők 
ügyesen festik benne a párisi klubéletet s egész se
regeket mozgatnak a szinpadon, de épen azért na
gyon is alája temetik a darab lényegét a mellékes 
részletek halmazának. — Ehnn Berta az operá
nál befejezte vendégszereplését. „Carmen"-ben lé
pett föl negyedszer és utoljára s kellemes emléket 
hagyott maga után a közönségnél. — Jelenleg 
Bignio Lajos hazánkfia, a bécsi udvari opera kitűnő 
baritonistája vendégszerepel a nemzeti szinpadon. 
Verdi „Ernanijában" lépett föl, mint Don Carlos. 
A közönség tüntető tapsokkal fogadta a jeles mű
vészt, kinek éneke és játéka egyaránt a legnagyobb 
elismerésre méltó. 

A kolozsvári színháznál múlt szerdán került 
magyar színpadra először Schillernek „Wallenstein 
halála," melyet Hegedűs István tanár fordított le s 
a budapesti nemzeti színházhoz szerződtetett E. 
Kovács Gyulának volt jutalomjátéka. A közönség ki
tüntető ovatiókkal fogadta a jeles színészt. Az első 
felvonás után az egyetemi ifjúság küldöttsége pom
pás babérkoszorút is nyújtott neki egy beszéd kísé
retében, majd meg a közönség vetett neki bokrétá
kat, koszorút s költeményeket. Előadás után az 
egyetemi ifjúság még fáklyásmenetet is rendezett. 

Szigligeti síremléke javára húsvét vasárnapján 
rendkívüli előadás lesz a nemzeti színházban. A 
zenekar egy uj eredeti operából, Szabó Ferencznek 
„Ahasver Rómában" czimü dalművéből játsza a 
nyitányt; azután Nagy Imre szavalja Arany János 
„Tengeri hántás" czimü uj költeményét, mely a 
szintén Szigligeti Ede síremléke javára szerkesztett 
„Szigligeti Album"-ban fog megjelenni. Odry Lehel 
öt magyar népdalt fog énekelni Szigligeti népszín
műveiből. A második szakaszt Szabó Ferencz fen
tebb emiitett operájából a harmadik fölvonás nagy 
előjátéka s a balletzene nyitja meg; ezután Szigli
geti Ede eddig szinre nem került „Perényiné" czimü 
tragédiájának első része kerül szinre; Felekiné, 
Szigeti József, Szigeti Imre, Egressy Ákos, Hetényi 
Béla játszák. A harmadik szakasz Erkel Ferencz 
operája : „Hunyadi László" második és harmadik 
része lesz Nagyné-Benza Ida fölléptével. Az opera 
keretében a nemzeti színház balletszemélyzete egé
szen újonnan betanított magyar tánczot fog be
mutatni. 

A műcsarnokban e hó 14-én uj kiállítás nyilt 
meg. Többnyire külföldi müvekből áll, hazai festők 
csak kis számmal vannak képviselve. A kiállításra 
még folyton érkeznek művek. A híresebb nevek 
közül képviselve van Makart egy középkori női 
alakkal; Koller Vilmos, „Faust és Margit" czi
mü nagybecsű képe által, továbbá Knab Ferdinánd 
és Bolonavhi Károly. Amannak „Emlékezés Bóma 
kertjeire" czimü nagy festménye közelebb Bécsben 
is feltűnést keltett; az utóbbitól a hires „Lissai 
tengeri ütközet" czimü kép látható, melyet a ma
gyar kormány a nemzeti múzeum részére vásárolt 
meg. Ezeken kivül Abramovics Bronislaus lovagtól 
nagy történeti kép látható „Károly császár lako
dalmi ünnepélye," valamint a Zumbiisch Gáspár 
által készült bécsi Beethoven szobor miniatűré 
bronz öntvénye, mely Liszt Ferencz tulajdona. 
Hazai festők közül Mészöly-töl két kisebb képet, 
Tastagh-tól arczképeket, Kern Ármintól életképeket, 
Brodszky-tól, Molnár-tói tájképeket, Dux-tól arczké-
pet ; a külföldön lakó Breztyánszky Bélától két 
relief művet, Vermes Ágostontól üvegfestményeket 
találunk, stb. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia apr. 15-iki ülésén 

Nendtwich Károly felolvasta Kerepely Antal érteke
zését az alsó-sajói Etelka-kohóban talált folyékony 
cyan-sóról, mely az olvasztó salak csapoló nyilasán 
leszivárgott. — Frivaldszky Sándor felolvasta Mo-
esáry Sándor múzeumi segédőrnek jelentését az aka

démiai természettudományi bizottság s a nemzeti 
múzeum megbízásából Zólyom- és Liptómegyékben 
1876. telén tett állattani kutatásainak eredményé
ről; Mocsáry ur 36 napi ottlét alatt gyűjtött 3 faj 
hülőt, 3 faj halat, 720 faj rovart 1568 példányban, 
14 faj csigát és 42 példány pókot, melyek most a 
múzeum tulajdonai. Ezek közül most először volt 
gyűjtve hazánkban 47 faj, melyekből három darázs
faj a tudományra nézve egészen uj. Végül Jurányi 
Lajos mutatta be Simkovics Lajos nagyváradi reál
iskolai tanár jelentését bánsági és hunyadmegyei 
növénytani kutatásairól: értekező 447 nemet 1348 
fajjal gyűjtött, melyek közt van több uj alak is. 

A természettudományi népszerű felolvasásokból, 
melyeket a természettudományi társulat rendez, e 
hó 12-én volt a szünidők előtt az utolsó felolvasás, 
s ezt Pethó' Gyula tartotta a gyöngytermő kagylók
ról. Bevezetésképen ismertette a különbséget, mely 
a kagylók és csigák közt van, s bemutatta a magyar
országi kagylókat. A kagylók közt sok olyan van, 
mely gyöngyöt termel, sőt találtak már gyöngyöt 
kerti csigák héjában is. A kagyló, mint az állat tes
tének héja, becses azért, mert megtaláljuk benne az 
állat lenyomatát, nagy részben. Böviden jellemezve 
a kagylók belső szervezetét, kiemeli, hogy ezek 
mennyire el vannak látva jó idegrendszerrel, mely-
lyel az állat akaratának teljesítésére készek. Érzék
szerveik közt leginkább a tapintás van kifejlődve, 
s aztán hallószervük. A gyöngy nem egyéb, mint 
átalakult kagylóhéj, s bemutatván a gyöngy átmet-
szetét, ismerteti a szerkezetét. Az indusok azon 
nézete, hogy a gyöngy az égből harmat alakjában 
hull le, ma már költői müvek számára való. Kelet 
szingazdag költészete a siró angyalok könyének 
nevezi. A régi kor tehát természetfölötti utón való 
keletkezésről beszél. Később azt mondták, hogy a 
gyöngyök a kagylók betegségének következményei. 
Bármint legyen a dolog, bizonyos, hogy gyöngyben 
már késhegyet is találtak; tehát gyöngytermelődésre 
a héj sértődése is okot szolgáltathat. Végül bemu
tatott néhány gyöngycsiszolatot mikroskop alatt. 

A természettudományi társulat apr. 17-iki szak
ülésén először is HermanOttó tett jelentést azon ujabb 
kutatásokról, melyeket a tücskök hangszervei körül 
Pungur Gyula úrral együtt tett, a ki a társulat ré
széről Magyarország tücsökfajainak leírásával van 
megbízva. A vizsgálódások szerint a reszelő erek 
különfélesége, a mint a hangnak más tényezőkkel 
együtt különféle színezetet ad, ép ugy szolgálhat az 
egyes tücsökfajok meghatározására sok esetben. 
Borbás Vincze a Verbascum blassareformeről tett 
rövid jelentést, a mely szerint e növény hazánk 
belső részeiben előfordul. Pethó' Gyula a magyar
országi kagylóhéjak mikroskopikus szerkezetéről 
bővebb, saját kutatásain alapuló értekezést adott 
elő. Pethő igen sok magyarországi kagylóhéjat 
vizsgált meg, s előterjesztésében megismertette a 
héjak szerkezetét. Ezután választmányi ülés volt. 
A könyvkiadó vállalat Ill-ik (1878—1880. évi) 
cyklusának előrajza szétküldetvén, az első 13 nap 
alatt 900 aláírás érkezett be. Oly meglepő eredmény, 
mely a vállalat biztosítására a legszebb remények
kel kecsegtet, mert habár az előbbi cyklusok is jól 
sikerültek, azokra ily rövid idő alatt megközelítőleg 
sem mutatkozott ily meglepő érdekeltség. Mennyire 
terjed e társulat népszerűsége, annak az is határo
zott jele, hogy ez ülésben ismét 65 pártoló tagot 
jelentett be a titkár; most 4929 tagja van. Végül 
fölemlitjük, hogy a könyvkiadó vállalatra szóló alá
írási iveket a folyó hó végéig kell beküldeni, hogy a 
nyomtatandó példányok száma iránt a vállalat tájé
kozódhassák, minthogy oly költséges munka kiállí
tásánál, minő Eeclus nagy müve, felesleges példá
nyokat nyomatni nem igen lehet. 

A Petőfi-társaság apr. 14-iki ülésén nagy kö
zönség jelent meg a mérnök-egylet termében. A fel
olvasások sorát P . Szathmáry Károly kezdte meg 
„A szép kis árva" czimű költői elbeszélésével 
Utána EndrSdi Sándor olvasta fel Kisfaludy Ata-
láuak „Pál fordulása" czimü rajzát, mely felolvasás 
egyszersmind székfoglaló volt a nem rég megválasz
tott Kisfaludy Atala részéről, ki az első női tagja a 
társaságnak. Ezután Névy László olvasta föl Szász 
Geronek „A szikla" czimű pathoszszal irt költe
ményét, végül pedig Komócsy József szavalta a „Fe
hér sas" czimű saját költeményét, mely Lengyel
ország felszabadításáról szól. 

A biharmegyei régészeti és történelmi egyesület 
kiállítása e hó 22-én nyilik meg Nagy-Váradon, hol 
most Rómer Flórisnak ós Fraknói Vilmosnak kano
nokká történt kinevezése a tudományos mozgalma
kon is megérezhető. E kiállítás rendezésében és 
gazdagságában is-jelentékeny része van Bómernek ; 
Fraknói pedig a megnyitáskor Vitéz János hires 

nagyváradi püspökről fog felolvasást tartani. A kiál
lításra több felől érkeznek küldemények. A nemzeti 
múzeum 5, a m. műipar-muzeum 1, a szabolcsme
gyei múzeum 5, a debreczeni főiskola 4, az erdélyi 
múzeum 1, a tiszavidéki rég. egylet 2, a tiszafüredi 
régészeti egylet 1 nagy ládával indították útnak 
küldeményeiket. 

A bécsi magyar egyesületnek a király a maga s 
a trónörökös nevében 300 o. é. foriutot adomá
nyozott. 

Mi ujság? 
A lábmosási szertartás az udvarnál. Nagy-csü

törtökön a bécsi burg szertartási termében az idén 
is megtartotta az uralkodó pár a lábmosást. A király 
és királyné, fényes kísérettel misét hallgattak az 
udvari plébániában, s onnan a szertartási terembe 
mentek, hol 12 agg férfi és nő ült sorban: köztük a 
legidősb 93, a legfiatalabb 87 éves. Mindnyájan 
ó-német öltözetben voltak. Az ételeket asztalnokok 
és apródok szolgálták föl. A király minden egyes 
férfi előtt, a királyasszony a legöregebb nő előtt asz
talra helyezte az ételt, ugyanezt tették a jelen volt 
főherczegnők a többi tizenegy nővel. Erre a főher-
czegek az ételeket a kináló deszkákra rakták, 
ugyanez történt a főherczegnők részéről is. Most a 
tizenkét agg nőnek és férfinak lehúzták czipőit s 
kapczáit, s egy hosszú lepedőt vontak térdeikre. Egy 
udvari káplán a nap evangéliumát énekelte. O fel
ségeik letérdeltek és elvégezve a lábmosást, minden 
egyes szegénynek nyakára egy ezüstpénzzel telt 
zacskót akasztottak. 

Erzsébet királyné az utóbbi hetekben vasárna-
ponkint Bécs kórházait látogatja sorra. Múlt vasár
nap délután, a lazarethgassei országos tébolyházat 
nézte meg főudvarmesternője: Goess grófné kísére
tében. A látogatót az intézet igazgatója, dr. Schlager 
tanár akarta vezetni, de mikor a királyasszony érte
sült a tanár neje súlyos betegségéről, részvéttelje
sen monda, hogy térjen vissza neje kórágyához, s 
az első orvossal kalauzoltatá magát. Még a dühön
gök osztályait is megtekinté s kérdezősködött a 
szenvedők mintlétéről. Két órai időzés után ő fel
sége a Burgba hajtatott vissza. 

József fó'herczeg alcsuthi urodalmához tartozó 
göbölyjárási pusztai iskolában e hó 11 -én volt vizsgá
lat, s megjelent ott most is a fó'herczeg, az udvari lel
késznevelő, a bicskei plébános, a pusztai gazdatiszt 
és többekkel együtt. Végig hallgatta a gyermekek 
teljesen kielégítő feleleteit, a rajzokat érdeklődéssel 
szemlélte, és a gyermekeket szorgalomra, a jóban 
való megerősödésre buzdította. 0 fensége a jóvise-
letben és tanulásban kitűnt tanulók részére 20 da
rab csinos könyvet ajándékozott és Eenisch József 
tanítónak fáradhatlan buzgalmáért, meleg szavak
kal teljes megelégedését nyilvánította. 

A Margit-sziget kitűnő hatású s a közelgő 
idényre teljesen restaurált gyógyfürdőjét már vasár
nap átadják a közönség használatára, mig a sziget 
ünnepélyes megnyitása, a foganatosítandó újítások 
és munkálatok miatt, május elsejére marad. Jövő 
vasárnaptól kezdve a szigetre járó hajók reggel 
hattól este hat óráig óránként közlekednek, módot 
nyújtva, hogy a lakások megrendelése iránt az ille
tők a felügyelői irodában jóelőre intézkedhessenek. 

A Heckenast Gusztáv holttestének Budapestre 
hozataláról szóló hir nem valósult. Pozsonyban 
tették örök nyugalomra, az ottani evangélikus sír
kertben april 12-én esti fél hét órakor, nagy számú 
résztvevő közönség jelenlétében, mely előtt Geduly 
szuperintendens mondott megható gyászbeszédet. 
Fia Aladár is haza jött a temetésre Drezdából, a hol 
tanulmányait végzi. A koporsón három szép koszorú 
feküdt. A családi gyászjelentést az összes rokonok 
nevében Heckenast Gusztáv özvegye sz. Jurenák 
Stefánia asszony adta ki. 

Gr. Széchenyi Béla ázsiai utazásáról ujabb hir 
érkezett. Az expeditió tagjai mind jól érzik magukat 
s Indiában való két havi tartózkodás után márczius 
17-én hajóztak Kalkuttából Singaporebe. 

De Gerando Antónia úrnő szegényebb sorsú 
szülők leánygyermekei számára saját lakásán isko
lát rendezett be, s ott egész délelőttökön át foglal
kozott velük. Négy havi munkájának eredményét 
vasárnap délelőtt mutatta be.nyilvános vizsgálaton, 
számos jeles tanár (és más, kitűnőségek előtt. Az elö-
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Adott tantárgyak: számtan, mértan, történet, föld
irat, zene és franczia nyelv voltak. A jelenvoltak a 
lelkes főrangú úrhölgynek, ki Francziaországban 
tanítói oklevelet is nyert s általában a közoktatás
ügy iránt nagy buzgalmat és áldozatkészséget ta
núsít, őszinte elismerésüket és köszönetüket [fejez
ték ki. 

A népszínházban a „Hamlet" előadáskor az olasz 
opera énekeseinek fellépti dijai ezek voltak: Nilsson 
Krisztina ez előadásért 4200 frankot kapott, Faure 
szintén 4200-at, Schitterhelm 3200-at, Salla asz-
szony 2200-at, Eokitansky 2200 frankot. 

Sorsjáték. A népszínházi alap javára kibocsátott 
sorsjegyek húzása e hó utolsó napján lesz. Fölkéret
nek tehát mindazok, kik sorsjegyeket kaptak eláru-
sitás végett, hogy azok értékét vagy az el nem adott 
sorsjegyeket még a húzás előtt Kléh István úrhoz 
(egyetem utcza 2. szám) beküldeni szíveskedjenek. 

Lohr János, nagyhírű orgonaművész hazánkfia 
e hó 24-én, d. u. 5 órakor orgona-előadást rendez a 
józsefvárosi plébániatemplomban, Kajdácsi k. a., 
Harrach, Csulos és Csizik urak közreműködése mel
lett. Fölhívjuk rá a templomi klassikus zenét mél
tányolni tudó közönség figyelmét. Belépti jegyek 
1 frtért válthatók Eózsavölgyi, Táborszky és Parsch 
műkereskedéseiben és a józsefvárosi templommal 
szemben fekvő gyógyszertárban. 

Jules Verne utazása a föld körül. Jules Verne 
,St. Michel" nevű hajóját eladta a Lucas testvé

reknek, s helyette egy 100 tonnás gőzhajót vásárolt, 
melyen nemsokára megkezdi rég tervezett utazását 
a föld körül. 

A keleti bonyodalmakban megint a kongresszus 
kezd mutatkozni, a láthatár távolában, bizonytalan 
alakban. Oroszország engedékenységéről kezdenek 
beszélni, s állítólag hajlandó Angliával kisérletet 
tenni a békés kiegyezésre. A kongresszus feladata 
lesz: az 1856 és 1871-diki szerződéseket összeha
sonlítani a san-stefanói békeföltételekkel. Eddig a 
kongresszus teendőinek hivatalos meghatározása 
„a san-stefanói békeszerződés előterjesztése" volt. 
A kongresszus Berlinben lesz — ha lesz. Mig azon
ban egyik részről Oroszország engedékenységéről 
jön hir, addig Konstantinápolyban az orosz be
folyás terjed. Az angol szövetséget kivánó minisz
terek visszaléptek mind, s a szultánnak az oroszok 
felé hajló uj minisztériuma van. Ahmed Vefik mi
niszterelnök utódja Szadik pasa lett, a párisi volt 
török követ. Az angol születésű Hobart pasa ten
gernagy is „szabadságidőt" kapott. Még a főpap, a 
sejk-ül-izlám is visszalépett, s helyére a szultán 
Mollaj bejt nevezte ki. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napokban: KOMJÁTHY 

GYÖBGY, a kisdednevelés egyik buzgó bajnoka, 33 
éves korában a fővárosban, ki Miskolczon, Nagy-
Kőrösön, majd Hódmezővásárhelyen is fáradozott a 
nevelés terén, Budapesten pedig a kisdedóvók kép
zőintézetében lett tanár, s a tanügyi irodalmat is 
jó eredménynyel művelte. — BURIÁN IGNÁCZ, PO-
zsonymegye bizottsági tagja, 73 éves korában Po
zsonyban. — MÁRTONFFY ANTAL czimzetes kanonok 
és erzsébetvárosi kerületi esperes 60 éves korában 
Erzsébetvárosban. — EÖMEB GYULA, a budapesti 
Lloyd-társaságnak sok éven át lelkiismeretes pénz
tárnoka, 54 éves korában. — PAKSI JÓZSEF, a 
nemzeti színház kardalnoka 45 éves korában. — 
EOSIESCU V. TAMÁS ügyvéd, 33 éves korában N.-Szt-
Miklóson. — Jobaházi DŐEY GYULA cs. kir. kamarás 
Bécsben. — GYÖNGYÖSI MIHÁLY, a biharmegyei Kis-
Jenő község református tanítója, ki 70 évéből ötve
net töltött el mint tanító, s az egész környékben 
szerették és becsülték. — VITÁLIS VENDELNÉ, szül. 
Tahy Jozefa asszony Kassán. — Dr. SCHEBZ SIMON, 
honvéd ezredorvos Nagy-Kanizsán. — LOCATELLI 
pénzügyi igazgató 64 éves korában Sopronban. 
KÁBOLYI PÁLNÉ, szül. Bárdossy Juliánná 57 éves 
korában Magyar-Gencsen. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Sopron. K. G. Most már elhiszszük, hogy ama két 

vers kegyedtől származott. Abban is igazat adunk, nogy 
a költő nem csak maga nevében szólhat, hanem idegen 
lelkiállapotba helyezkedve, más nevében is ; de ezt vagy 
a czimben, vagy máskép jelezni kell, különben a lyrai 
költeményt alanyi érzés nyilatkozatának veszszuk. Ürü
lünk, hogy az életuntság kegyedtől egeszén idegen ér
zelem s talán azért sem sikerült azt kifejeznie. — Jovore 
csak annyit mondhatunk, hogy ha oly jó verset küld be, 
a milyen iól levele van irva : közölni fogjuk. 

K i k e l e t k o r . Az ily elkoptatott képek, hogy a fold 
télen „alvó szép leány" mint tetszhalott oly eialeitan 
némán fekszik, — hogy kedvese a nap stb. bizony egy 
szikra köttészetet sem rejtenek magokba. Az oly kép
telen dagály pedig, hogy a nap az égen „Megdöbbenve 

- állott kinjajengeréhent" a mily izeden, éppoly tartal

matlan is. Kegyed elég könnyen versel; de az még nem 
elég az idvességre. 

P . J . Ódája b. Eö J. hamvaihoz elég csinost styl-
gyakorlat a klassikai verselésben, de tartalmilag na
gyon gyenge. Uj eszme, ódái hév, emelkedettség nincs 
benne. 

W y . Nem tudjuk már, melyik volt a sok közül s igy 
azt sem : nyilatkoztunk-e már róla. (Czimét nem irja.) 

Gyönyörű az . . . Diákos vers; van egy pár sike
rült részlete; de hiányzik az egészben az elmésség s a 
hangulat. 

A jövő szerelmese.Humoros volna, de hangja nem 
az. Pheneloph ? talán phonograph ? 

John. Válaszunk csak egy lehet: nem válik be. 
Kri t ikán alul . A harczos szerelme. (Hogy pitteg-

pattog ! s hogy kong az ürességtől!) — Népdal (Csősz 
vagyok én a czeglédi határon . . .). 

SAKKJÁTÉK. 
959-dik számú feladvány B e r g e r J.-tól. 

Sötét. 

HBTI-NA.PTAlt. April. hó. 

" ~ c dTilág.!.e ' 8 h 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 954. szánra feladvány megfejtése. 
(Loyd Samutól.) 

Megfejtés . 
Viligos. SJtét. 

1. Vd2—c3 Ke4—d5(a) 
2. Bg2—d2f Kd5—e6 
3. Vc3—eő mat. 

1 '.. Hhl—g3(b) 
2. Vc3—d4f Ke4—f3: 
3. Bg2—f2 mat. 

b. 
1 Ke4—f4 
2. Hf3—d2 t. sz. 
3. V mattot ad. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp 
József. Oelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Géreez Károly és Németh Péter. Miskolczon: Hartmann 
testvérek. Kolozsvárit: Csipkés Árpád. Kolozsmonosto-
ron: Brauner Gyula. Budapesten: K. J . és F . H. Boldog 
Kálmán. Kis-Várdán: Váczy István. Egerben: Til-
kovszky Fridohn. Nagyszombaton: P. E. és B. L. A 
konviktusi sakk-kör. A pesti sakk-kör. 

Figyelmeztetésül! 
Azon t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük 

márczius végével lejárt, felkérjük, hogy előfize
téseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek, ne
hogy a lapok küldésében fennakadás álljon be. 

Előze tés i föltételeink negyedévre: 
A Vasárnapi Újság és Politikai lljdoniágtt . . . 3 frt — kr, 
A Vasárnapi L'jság és Politikai l'jdoMágok » H á b o r ú -

Krónikával együtt 3 frt 5 0 kr. 
Csnpán a Vasárnapi Újság . . . • • • • • * w ~~ k r -
A Vasárnapi Újság a Háboru-Krénikával 

együt t 2 frt 5 0 kr. 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

előfizetőinek külön m e l l é k l e t ü l önálló füzetben adjuk 
a k e l e t i kaborn folyamának rövidre vont történetét , 
3 ivre terjedő füzetben. 

• • A Háború-Krónika czimü képes meüéklapun-
kat mely a háború ét a kongresszus befejezése után Világ
krónika czimmel az eddigi terjedelemben, szintén hetenkent egy 
ivén » képekkel fog megjelenni, előfizetőinknegyedevrt,50 kr., 
félévre 1 frt, egész évre 2 frt pótdíj mellett kaphatják meg. 
E melléklapot minden előfizetőnk arra az tdőrerendelheti 
meg, a melyre a főlapra bekiUdMt előfizetése szól. WUrn 

T előfizetőinket fölkérjük, hogy aziveekedjenek az 
előfizetés megújításánál, vagy a Háború-Krónika megren
delésénél ozinuaalagjukból egy példányt a posta-utal
ványra ragasztva beküldeni, s minden reklamacziót és egyéb 
a szétküldésre vonatkozó közleményeket a kiadó-hivatalhoz 
küldeni. 

1 Vasárnapi Újság ét Politikai Ujdensáf ok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-utoza 4. sz. a. 

Nap 

if 
39 
23 
34 
36 
66 

Katholikus és protestáns Görög Izraelita 

9 A ti Viijhi 18 Nechem 
10 Heródes |19Nikanor 
11 Antipás :20Noah 
,12 Terent.Vaz.SIHusf.U. 
13 Nagycsiitört22 Pes. fl. v. 
14 Nagypéntek 23 0dóm 
15 Nagyszomb. 248. 1. per 

flold változásai. # Újhold 2-án 2 éra 0 perczkor délután. 

V F. Uusvétvasár. F Hnsvétvas. 
H Húsvéthétfő Husiétlntlo 
K Adalbert (Ma) Béla 
S György vértanú György 
C Márk evang. Márk 
P Ervin, Kilit Marczellin 

Zita 27 jS Peregrin hitv. 

—x Az ,.Anker- (élet es járadék-biztosító tár
sulat Bécsben). A társulat tizenharmadik közgyű
lése, folyó hó 12-kén tartatott, a felügyelő ta
nács elnöke gróf Zichy Ödön, elnöklete alatt. Az 
ez alkalommal előterjesztett 1877-ik évi számtétel 
kielégítő eredményt mutat fel. A társulatnál az 
1877-ik évheu 1229 biztosítási ajánlat 8.941 millió 
forint kerek összegben lett benyújtva, melyek közül 
3638 egyezmény 7.365 millió forint tőke és 1000 frt 
járadékkal meg is köttetett, s azokra mint első évi 
biztosítási dijak és betételek 253,978 frt folyt be. A 
társulat biztosítási állománya 88.314 egyezményre 
117.578 millió frt tőkével ós 69.793 frt járadékkal 
tesz ki, s az előző évhez képest 1.469 millió frtnyi 
szaporodást mutat. Az összes kiadások levonása, 
valamint a társulat ingatlan-számlájáról történt 
50,000 írtnak leírása után a nyeremény- és veszte
ség-számla 115.451 frt nyereménynyel záródik. A 
felügyelő tanács indítványa szerint ebből 105.000 
frt a 30 százalékkal = 60Ó írttal befizetett 500 db. 
részvény között fog elosztatni, s a 10.451 frtnyi 
maradék uj számlára iratni. Minden részvényre te
hát egyenkint 138 frt esnék, a mi 5%-kos kamato
zást és 10S frt felülosztalékot tenne ki. A felügyelő 
tanács indítványa a számtétel elfogadása s a fel
mentvény megadása után vita nélkül egyhangúlag 
elfogadtatott. 

T a r t a l o m : Heckenast Gusztáv (arczkép). — Kereszt 
alatt — Pusztai találkozás (folyt.). — Egy bűn törtenete (két 
képpel). — A gyermekfegyenczek javitrfháza Angliában. — 
— Melléklet." Jeruzsálem és a szent sir (három képpel.)— 
Arany-menyegzök. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Mi ujság ? — Halálozások. — Szerkesztői monda
nivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : Hagy IlklÚS. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 

Mindenki tudja, mily kitűnő gyógyszer a kát
rány a légcsőbajok, szédülés, hurut, meghűlés, s 
átalában a torok és tüdőbetegségek ellen. 

Szerencsétlenségre sok oly beteg, kinek ezen 
készítmény használna, nem alkalmazza, akár ize 
miatt, melyet nem mindenki tűrhet, nagy azon al
kalmatlanság miatt, melyet az úgynevezett kátrá-
nyiz készítése okoz. 

Ma már, hála Guyot párisi gyógyszerész ur ész
szerű találmányának, a betegeknek ezen többé vagy 
kevésbé igazolt ellenszenve is megszüntettetett a 
fentemiitett készítmény által. 

Guyot urnák sikerült a kátrányt könnyű át
látszó, kocsonyaszerü burokba zárni, és azokba 
gömbölyded, pilulaalaku tokocskákat készíteni. — 
Ezen tokocskákból naponta á déli és esti étkezés
kor két-három vétetik be, s ezek a legcsekélyebb utó-
izt se hagyják hátra. Bensőleg azután a kátrány 
felolvad a befoglaló burokból, mely a legnagyobb 
gyorsasággal felemésztetik. 

Ezen tokocskák megrómolhatlan tartóssággal 
bírnak, még a felnyitott üvegnél is felmaradók, ha
tályukat éveken át megtartják. 

A G u y o t - f é l e k á t r á n y - t o k o c s k á k 
teljes és alapos gyógymódot zárnak magukba, mely
nek költsége nem rug többre, mint naponta 10—20 
krajczárba, s melyek használata fölöslegessé teszi 
minden más gyógyszer, mint hűsítők és a többi 
használását. 

Ugy mint minden más jó készítmény, a Gu
yot-féle kátrányok is számos utánzásra találnak. 
Guyot ur tehát csak azon üvegcsékért áll jót, me
lyek czimkéjén aláírása három szinü nyomásban 
fel van tüntetve. 

K a k t á r a k B u d a p e s t e n : T ö r ö k Jó 
z s e f gyógyszertára a „szent lélekhez", király-
utcza 7. sz. ; •— Városi gyógyszertár, városház-tér 
6. sz.; — P i l l i c h Feren.cz gyógyszertár, a 
„magyar király"-hoz, marokkói-utcza 1. sz. és a 
legtöbb gyógyszertárban. 

A legmakacsabb kétkedőnek is meg kell bizo
nyos szer czélszerüségéről és jóságáról győződni, ha 
figyelembe veszi a naponkinti bizonyságokat és a 
nagy bizalmat, mint ezt évek hosszú során át ki
vívta a kir. szab. köszvényvászon Török József ur 
gyógytárából (királyutcza 7. sz.) kitűnő gyógybatá-
sával. Egy csomag a legtöbb esetben elég a keresett 
gyógyulást eredményezni. W. Z. 

Bútorozott utczai SZOba kiadandó kecskeméti-
utcza 17. sz., 2. emelet, 6. ajtó alatt. 



258 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 16. SZÍM. 1878. xxv. ÉVFOLY 

Bgy hatszor hasábzotfc petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 
16 krajeaar; többszöri Igt&támál 10 krajczár. BéJyegdij külön minden 

igtatás után 30 kr. HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk Bzamáia hirdetményeket elfogad Kimben: H l t u 
Steln és Vogler WalIfiRchcasBe Nr. 10, Mosse R. Seü*-rstatt» Ni. a 

Oppelik A. Wollzeile Nr. 22. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar Malmi Miset kiadásában (Baianest, egyetem-ntcza 4-ii szl 

megjelent és minden iwrárüsnál kapható • 

Falusi Könyvtár. 
Egy-egy kötet fűzve 50 kr. 

1. Magyar méhészkönyv, vagyis útmutatás a sikeres 
méhtenyésztésre, tekintettel a különböző tenyésztési 
módokra. Irta dr. Farkas M. 

-• Ügyes Bari, a kis konyhakertészné, vagyis alapos 
oktatás a zöldségtermesztésben, Metzger müve után 
magyaritá István bácsi. 

3. Takarmány-növények ismertetése és tenyésztése, rét 
mivelési és takarmányozási naptárral és számos fa-
metszvénynyel felvilágosítva. Irta dr. Farkas Miltály. 

4- Kereskedelmi növények művelése. Nevezetesen az 
olaj-magú, fonalbeli-, festő- és egyéb gyáraknak való 
végre a közhasznú fűszeres növények miképeni ter
mesztejéről szóló kézikönyv. Irta Beischer Endre. 

5. Juhtenyésztés és gyapjnismeret, a juhbetegségek is
meretével és gyógyitasmódjával. Irta Beischer Endre 

6. Gyakorlati és elméleti sertéstenyésztés. A magyar 
gazda-közönség használatára. Saját tapasztalata 
nyomán irta Dely Mátyás, sz. k. Debreczen város 
állatorvosa stb. Második kiadás. 

7. Apró majorság vagyis: a baromfitenyésztés foglalatja. 
Honi és külföldi tekintélyek nyomán saját tapaszta
lásaival bővítve. Irta dr. Farkas Mihály. Számos fa
metszetekkel. , 

8. A bogyár-gyümölos tenyésztése. Irta Farkas Mihály. 
9. A dinnyetenyésztés foglalatja és a legjelesebb honi és 

külföldi csemegefajok ismertetése, irta dr. Farkas M. 
földbirtokos. Eredeti ábrákkal. 

io. A szarvasmarha-tenyésztés, irta Klgiy s. 
ti- Eperfa- és selyemhernyó-tenyésztés. Irta Áron Ede. 
12. Szarvasmarha haszonvétele, irta Kégiy s. 
13. A szőlőmívelés kátéja. Irta dr. Perlaky M. 
14. Borászati vagyis pinCZegazdáSZatí káté. Irta dr. Per

laky Mihály. 
15. liként emelhetjük gazdaságunk jövedelmét. A föld-' 

mivelő nép számára. Irta Biti. 
lö. lépszerű és a gazdaság minden ágaira vonatkozó 

mezei gazda naptára, az uradalmak tisztjei számára. 
Egy, a marhavészt távoztató és elűző rövid jegyzettel. 
Ring Adorján által összeállítva. 

17. A tengeri nyulak tenyésztése, Közli GruUczy Géza-
Előszóval ellátta Korizmis László. 

18. A létenyésztés mint a mezei gazdasági állattenyész
tés egyik ága. Az ez irányban megjelent legjelesb 
szakmunkák felhasználása mellett. Irta Kodolányi A 

19. Állatorvosi jó tanácsok. Első könyv: az állat és élete, 
Saját tapasztalása nyomán irta Dely Mátyás. 

20. A földmivelés alapelvei.Francziából V i k t o r E e n d u 
után közli Grubiczy Géza. 

21. Állatorvosi jó tanácsok. Negyedik könyv. A b e t e g 
s e r t é s o r v o s l á s a . Saját tapasztalása nyomán irta1 

Dely Mátyás. 
22. A mező- és kertgazdaságra káros rovarok ismerte

tése és azok irtásmódja. Számos íametszetfi ábrá
val. Irta dr. Nyáry Ferencz. 
A gyümölcsfatenyésztés cserép- és faedényekben 
és az igy s a szabadföldben nevelt törpefák ok
szerű, vagyis növényélettani alapokon nyugvó met-j 
szése, irta Kodolányi Antal. — 27 fametszvénynyel. 

24. Állatorvosi jó tanácsok. Második könyv: A beteg-
állat-gyógytan, szülészet és hnllavizsgálat. Saját 
tapasztalása nyomán irta Dely Mátyás. 
A gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátai 
az állatok között. Dr. Gloger L. W. C. müve nyo
mán irták Sporzon Pál és Elmer Sándor. 

26. Gazdasági trágyaisme, vagyis a trágyázás alap
elvei. A magyar gazdaközönség számára irta dr. 
Nyáry Ferencz. 

English-Hungarian 
Dictionary. 

Angol-Magyar szótár. 
Irta 

BIZONFY FERENCZ. 
3 2 n a g y 8-rétü iv . Ára fűzve 4 frt. 

Franczia félbfirkötésben « 4.80. 

Mattoni 

BUDAI király-kessrüvizs 
a bel- és klllhoni legelső orvosi tekintélyektől megrögzött 
székrekedés, s minden ebből származó betegségek ellen, 
még hosszabb használatnál is minden káros utóküvetkez 
meny nélkül, a legmelegebben ajánltatik. 

Mattoni és Wille, cs. L osztr. iv. szállítók, 
budai király-keserüforrásnak 

Hunyadi Mátyás forrás, 
Hi ldegard-forrás , 
István-forrás. 

tulajdonosai az egyesült 
Deák-forrás , 
Heinrioh-forrás, 
Széchenyi-forrás 

Gyógy-utasitások és röpiratok ingyen: 

B u d a p e s t , D o r o t t y a - u t c z a 6 . 
B a k t á r a k B u d a p e s t e n : 4312 

Brázay Kálmán IV múzeum- körút 24 Bre-zler Ferencz, IV. Marin 
Valeria-utcza 1 Beck Mihá y, IV. Sebestyén-tér, Diviaczky János, VII, 
k -repesi ut 17. Danczer József V , nagy-korona-utcza Édeskuty La
jos , V. Erzsébettér 1. Eiser Ede, I, Tabán. Pettich Györey, VIII, 
zerge-utcza 1. Graefl K. J. V. nádor-utcza és font sarkán. Hoffmaun 
József, V, Akademi. utcza. Halbaner testvérek, VII, király utcza 10. 
Heinzl M., VII, kerepe-i ut 2i. Iványí Mihály I, Tubán. Krei-chn Antal 
IV, 8atő-utcza Keller Antal VII, ki ály-utcza 19. Kopp János VII, ke
repeli ut. Messik testvérek, VII, király-utcza Mocznik L. IV, Deák-
atcza 12 Máes János. VI, váczi körút 58 Mészáros Miklós, V, nádor-
utcza 20. Odor Mór, IV. hal-tér. Pataky és Walthier, IV., hatvani-utcza, 
1 Puxbaum.Sándor utódai, VII, király-utcza, Radocsay é s B á n y a ) , 
IV. koronaherczeg-uteza 9. Rész Károly, VI, szeiecsen- és hajós-
utcza sarkán. Szilber Antal VII, Károly-körut 1 Stern és Schmidr, IV. 
Károly-körut 2 Schiefn r Nándor, VII, alsó erdősor 35. Tátray Lajos, 
VII, kerepes! ut, Tyrnauer Györey, IV, mész ír >s-utcza. Vogl Károly, 
VII, kére esi ut Vidosfalvy J. P., VII, Wesselényi-utcza 17. Wagner 
András, V, Árpád-u'cza 1. Zeisler Ignácz, VII, király-utcza 5. Zubeck 
és Báthory, IV, egyetem-tér 3. Francesco Pasoli. 

B o l l i n g e r F e r e n c z , m é r n ö k B é c s b e u , 
hordható jégpinczék gyára, 
ajánlja elismert, legjobb szerkezetű es 
4405. „ kitüntetett 
H U T O - K É S Z Ü L E K E I T 
sör, viz, te.', vaj, nyershus számára, 
eteí-hütoket házfartásók számúra, 
fagylaló-gépeket, fagylalt - tartókat, 
teljes italmérö-bérendezéseket, 
hab-csapokat a legújabb szerkezetben. 

Képes árjegyzékek ingyen. 
Megbízások intéze dók: a gyári raktárba, 

Bécs, Wieden, Heumühlgasse, Nr. 2. 

lény frt 6, 
II, hatás -8 i 

Meglepd Jntí-
riyos, belövdtt biz
tonsági revolver, 3 
nagyság és 25 lö'l-
9, vésettek 7, 9, 

lövid kdzépen gyuln 
Bulldog revolver Irt 13 15—17. 
UJ ! Nagy utl ruhavédö tekercs 
S.7., 6.75, szilárd készítésű uti-
törönd és kézitáska minden 
»agyságb;in, ;mg. plaidszíj 90 kr. 
Czélszerüen berendezett uii-
izekrények vállba függeszt

heti táskák. 
Lovagló-nyer

gek, ;,n<;-ol disznó-
15—35, kettős 

•kantár 4.S0—10, ken-
ryelszíj 2.50—3 50, terhilo2.20— 
I tíO, izzasztó 3—5, keníryelvas 
1.60—350, zabla 1 80—3.75. Lo

vagló-vesszők. 
i mindennemű leg
újabb, személyes 
oltalom-, házi 

használatra és 
betegápolásra, felöltök és kö
penyek csuklyával frt 7.50,9,10, 
16, 17, légpárna 4.20—7 50, allö-
vet- ég anya-f. cskendök trt 1.80, 
I. 2.40, 8.50, érez allövet-fecs-
kendő nyomó t zerkezettel frt 3 50 
ágybetétek gyermek- és beteg

ágyasnak 70 kr., 1.35, 2.70. 
Kertész-bés fürészszel 1.30, 
1.70,6.60, kerti fecskendő frt 10-
»2, hernyó-olló 1.60, kerti olló 
fit 1, 3, faág-fűrész 75 kr., 1.50 

Gyári raktár párisi és 
bécsi szódat izkrszti-
lékből, ine ylyel min 
denki könnyen készítheti 
• zen mindig friss, kellc-
mesén üditö italt, nagyban 

egyenkint gyári áron : 
Vi 1 ''/. !'/< 2 8 liter 

trt 7 8 9 )0 12 14 
Legjobb minőségű szóda és 

borkő 2>/4 font frt 2.— 
Tlz-szurő egészségnek ártal
mas viz tisztításához irt 2 50 
150. 5.50. edénynyel frt 5.50 

10.50, 11.70, 12.50. 
Irt,11.70 1 tucz. tartós britt. érez 
evo-kéüzlet, savaryi.au sem 
•orvul. 1 tuezat kávés kanál 
1.80, evőkanál 2.70, villák 2 70, 
kések 6.30, tejmerö-kanál 45 kr., 

levesmerő 90 kr. 
Tavaszi ár-

nye'kosztó le-
l gyeznk, .itva-os 

se'tabotok, 
kézelő-gombok be ükkel, tek-
söncz, elefántcsont 1.20, selyem-

esernyők 4 50—7. 
Játékok szabadban, szilárd 
ang„l Croq et-játék irt 18, rn-
yany-baHonok, FloKrrt c/él- és 

lü 

' adár-fe<ry vi rek frt 12, 14. 17 
21,, golyós löl ény százi50kr, 
Dr. Si-hreeber-f'óle teljes torna-
készülők frt 14.50. külön egyes 
tornásza 1 eszközök, tornagulyók 
kilója 311 kr, nagy kuK-lizó-
bábuk frt 2.V5, lignimi sa^c-

lum-gulyó 1.40—1 trtig. ' w»sy gyermek-kocsi frt 12.50, 
Harmonika, accordi on tremolo 

rombira disziiéssel frt 7.— 
LombIViresz-szekrén vek i házi 
iparhoz frt 6, 15; 12 drb. fü
rész io kr., mintii-Iap 10 kr., 
ffirész-ráma 2.20-2 80. jávor, 
dió, ^cseresznye foumir-lapok. 

Anyák különös figyelmébe 1 
Tápláló-üveg, az ajkak nyo
mása állal inaffától működő, 
irt 1.20, ang. fog-gyöngy, ös-
mertszirfogzőffyermeknek i frt. 
Amerikai tárgyak: Kés-élesitő 
60 kr., üvegváfcókerék 60 kr-, 
sardinaszeleneze-nyitó 50 kr., 
habverő frt 1.50 kr., esepp-fel logo 
üvesdugasz vörös bornak 60 nr., 
dugasz csappal ásványvíznek 
stb. 75 kr., dugaszemelő, nél-
külözhetlen erősen dugasz-It 

üvegnél 1, 1.90, 2.15. 
11 j J Háziisszonyok védve a tej* U J • hamisítás ellen a tejvizs-
uáló frt 1. Jetolin -, í folyadék, 
összekeverve előkészület nét-
kül elenyészhetlen fehérneinlí-
bélyegzőt ád frt 1. Margueli-
don, porczeltán üveg, ta ték stb. 
azzal ragasz va, vízben vagy 
tűzben tart, 85 kr. Mastique 
fogkefe, eladás jótállás mellett 
a serte-kihullás ellen. 30, 35, 

40, 60 kr. 
Ki'chand Láng gyorsror-
raló, borszesz felét togyaszija, 
irt 2.50, 2.75, 3, hozzá ed,-.,y,k 
1.75,, Borszesz Comfort kávc 
rözö-i£é|i, igazi,ható kevesebb 
és több csésze kávéhoz, 12 perez 
alatt zimat-mi-gtartássai íöz 
kávé , frt 5 10, 7.50, 9.50, 12.80 
Szén-vasaló előnye: fut'iany.-ig 
és időtakaritá^, frt 4. 1 iz ns 
lapos finom érez zseb-na|.ói a 
iránytűvel frt 1. szabályzott 
ntí óra, felköltönek is hasz. 
n'lhito, 6 . - , életmentő a mel

lény-zsebben trt 1. 
Dohányzóknak nj eigarette-
ké.szi ő, karikának jobt ra és 
balra Im/ásával szivark-t készül, 
75 kr. Wangel-'éle szivarka 
henger-gép, 20 perez alat' too db. 
szivarka készíthető, frt 3.75. 
Cosmopolit csatornás vad'sz-
pipa, elé'íhet'en fából. ba«ót 
nem képez, frt 1.—140. I.eejo' b 
Manrer-^éle kanóc/os tyi if . i -
tartó 85 kr.,lrt 1.15. Göz pip 1-
szár-isztitó 1.80. Uohánvva^ó 

irép t'n 1 :l 5-1, 18. 

Az első, valódi gyógybatásos Hoft lános-féle maláta 
gyógy készítmények az osztrák-magyar cs. kir. biro> 
dalomban bejegyzett védjegygyel vannak ellátva. (HoB 

János, a feltaláló arczképe.) 

Biztos segély 
köhögés, rekedtség, mell-, tüdő- és 

gyofflorkjok ellen. 
HofF János csász. k ir . tanáosos urnák, a legtöbb 
európai uralkodó udvari száll í tójának, a koronás 
arany érdemkereszt tulajdonosának, magas porosz 
és német rendjelek birtokosának, Bécs , Grt»ten, 

£rauners trasse 8. 

mindenkinek hasznára közzéteszem, hogy makacs 
katarhusom és köhögésem, melyek ellen hiába alkal
maztam mindenféle szereket, a Hoff lános-féle maiáta-
készitmények használata által egészen megszűnt. Ennél
fogva ezen szereket mindenkinek, a ki hasonló beteg
ségben sinlik, a legmelegebben ajánlhatom. 

Buda. est, 1878. april 6. Csikasz János, 
m. k. honvédszázados. 

Az ön maláta-készítményei, melyeket Kikindán át 
megkaptam, nőm idült köhögésénéi csodával határos 
hatással voltak. (Uj rendelmeny következik.) 

Euma, 1877. aug. hó 29. Tisztelettel 
GrÖger György, uradalmi állatorvos. 

Gzernowitzból. Csak a Hoff-féle maláta-kivonat hasz
nálata által nyeitem vissza testi erőmet, és ez által 
vesztettem el mell- és légzési bajaimat. 

Patak J., kir. tisztviselő. 
Már huzamosabb idő óta szenvedtem rekedtségben 

és elnyálkásodásban, mígnem az ön gyógyhatásos 
egészségi söréhez és malátaczukorkáihoz nem folya
modtam ; már néhány palaczk egészségi sör elhaszná
lása és a malátaczukrok élvezete után meglepő gyógy-
hatást értem el, még pedig annyira, hogy nyákbajomaól 
és rekedtségemből teljesen kigyógyultam, a mely sze
rencséért itt legforróbb köszönetemet nyilvánítom és 
egyúttal maláta-készítményeit nevezett esetekben min
denkinek melegen ajánlom. 4434 

Budapest, 1878. jan. 24. KeiI Ferencz. 
Elvitathatlan tény, miszerint az ön maláta-készit-

menyei ugy igen megtámadott idegrendszerem, vala
mint heves gyomorbajomra a legkedvezőbb eredmény
nyel hatottak. Ezen rendkívüli erejű gyógyhatás arra 
készt, miszerint felkérjem a tekintetes urat, hogy ne
kem az idecsatolt 30 forintért kitűnő nialita-kivonat-
söréből 30 paiacckkal, s erósitő maláta egészségi cso-
koládjából 2 kilót küldeni szíveskedjék. 

Theresienfeld, a déli vaspálya mentén 1877. októ
ber 3. Wagner, alezredes. 

« r A R A K : -mm 
Maláta-kivonat egészségi SÖr, palaezkja 60 kr.; láda 

és palaczkokkal : 6 palaczk 4 frt. — 11 palaczk 6 frt 
60 kr. — 28 palaczk 16 frt. — 58 palaczk 32 frt. 

Va kilo maláta-csokoládé, I. 2 frt 40 kr. II. 1 frt 
60 kr., III. 1 frt. (Nagyobb mennyiségnél engedmény.) 

Maláta-CZUkorkák: 1 zacskó 60 kr. ('/a vagy Vé is.) 
Gyermektáp-malátaliszt l frt. — Sűrített maláta

kivonat : 1 üvegcse 1 frt; 60 kr. is. — Egy kész ma-
láta-fürdö so kr. — laláta-kávé so és 30 kr. 
E l a d á s i he ly i s ég (nagyban és kicsinyben): 

Hoff János fiókja: 
B u d a p e s t e n , k a l a p - n t c z a 10. szám, 

továbbá TÖrÖk lÓZSef, gyógyszerésznél. 
P o z s o n y b a n : Bauer János és társánál . 

Az első, valódi gyógyhatásos, nyákcldó HoS János-féle 
maláta-mellczukorkák kék papírban vannak. 

t-iednél képes árjegy 

Kertész Tódortői BII)4I>*:ST. 
Üoi'ülh a-ijii-. A l -i.áro 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
1 mm irodaim intézet iíadásálian (Budapest, eeretem-ntcza 4-ü sxáa 

aeeeieaí és íMeii iófl/yármál IÜDMÓ: 

Orvosi jegyzökönyvek 
boncz- és látleletek 

figyelemmel 
a legújabb orvosrendőri és orvostör

vényszéki eljárásmódra. 

Irta 

Dr. R U N D BERNÁT. 
Ára fűzve 50 kr. 
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FERENCZ JÓZSEF 
KESEF.ÜVIZ-FORRÁS 

A leghatásosabb valamennyi keserüviz között. 
Hatásában az által különbözik előnyösen a többi ismert keseríí-
viztöl h gy kisebb adagokban batásos s használata nem okoz 

BtoVsíí: Dr. Leidesdorf Miksa, tanár. 
KOlönöaen az által tűnik ki, h -gy enyhén keserű, n*m ke lemetlen 
izü és ho^y még hosszabb basznalat útin sem zavarja meg az ét-

S e í t i T " Dr. Korányi Frigyes,,?a
,
nÍr

CS0B
kir-

Valamennyi budai keserüviz közö t kellemes ize és jeles hatá a 
által tűnik ki: gyomor-és bélhurutnál, megrögzött székrekedés
nél, alhasi vérpangásnál valamint vértolulásoknal. aranyérnél, ét
vágytalanságnál, n r K j c c S á n r i n r a b u , ' a i közkórház 
stb. 1877 aug. 25 • " • n , s a UOIIUUI , igazgatója. 
A hatás kivétel nélkül gyors hiztoi és fájdalom nélküli Würz-

J S ; Dr. Báró Lichtenfels-Scanzoni, t"££2£" 
Készletben minden gyógyszertár és füszerkereske-

désben. Nyomtatványok stb. ingyen, a szétküldést 
igazgatóságnál Budapes ten . 4427/ a 

g&- Rendes adag: egy fél borospohárral, -ma 

! Újonnan javí tott 
beszélő 

franczia hajfestö-szer. (Clraatip PariSieiL) 

LIPIK 
5 1 ° DR. m e l e g s é g ű j ó d - f o r r á s . 

Különleges hatással bir bujakóros, görvé 
lyes, köszvényes, csúzos, húgyhólyag-, bőr 
és női betegségek eseteiben. 

Fürdő-orvos : S r . K e r n Henrik . 

saját találmányban. 
(Kíptssígökért jótállás vállaltatik.) 

Ezen eszköz által egymástól 
egész 1500 méter távolságban 
levő egyének tisztán és vilá
gosan beszélhetnek egymással 
és megértethetik egymást. Da-

rabonkint frt 1.50. 
! Amerikai terem-telephonok! 
melyek különlegesen, sajátsá
gos képességöknél fogva, csa
ládok és társaskörök számára 
rendkívüli mulatságot nyúj

tanak, 50 kr. 
(Ismét eladóknak a gyári árak.) 
Szállítás készpénz vagy után

vét mellett. 
Megrendelhető nz , első bé

csi varázskészülék-főraktár" 
által. 

Árjegyzékek ingyen. 4441 

K l i l l l és Társa 
B é c s , 

I*9 Kümtner»trasse 4:8* 

Ezen, PárisbHn é« FrancziaorszAg egyéb városaiban több év óta a legjobb oikerrel alkamlazott haj-
estószer, mely miiden eddig e czélra használt porokat, kenőcsöket és folyadékokat kénye mea és biztos 

alkalmazása által, valamint gyors s meglepő eredményével — me y 10—15 perez alatt bekövetkezik — 
messze fölülmúlja; mindenki által könnyűséggel éa az egészségre káros hatás,nélkül használtatott, mely

ei a haj fekete, barna, vagy szőke színre tetszés szerint megfesteihetik. — Ára es;y dobosnak haszná-
ti utasítással együtt 2 frt. . , . . 

Budapesten a magyarországi főraktárban TOROK JÓZSEF 
gyógytárában, király utcza 7-ik szám alatt. 4272 

A. F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi Intését kiadásában Budapesten ^sgjttem-
atow 4-ik síim) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

i 

Á l l a t g y ó g y - k é s z i t m é n y e k 
Kwizda F e r e n c z János, gyógyszerésztől, K o r n e u b u r g b a n , ő 
cs. k. apostol i Fe l s ége főudvarmesteri hivatala által állatgyógykészit-

mények szállítására nézve cs. k . ndv. szál l í tónak kinevezve. 
A számos, a cs. k. szab. ÜditŐ nedv sikeres alkalmazásáról szóló, iratok közül, 

közöljük a következőket :-
Kwizda Ferenez lános nrnak, Korneuburgban. 

Ezennel bizonyítom, miszerint cs. k. szab. üditö nedvét évek során át a leg
jobb eredménynyel alkalmazom. Szabály szerint a lovak lábait lovagoltatás után laz 
üditő nedvvel bedörzsöltetem, vagy azzal megnedvesített kötelékeket rakatok fel; 
a mi tapasztalatom szerint az izmok hajlékonyságának megtartására, valamint a 
lábak pókosodása és feldagadása ellen, a legelőnyösebb hatással bir. 

Epugy külső sérülésekből származott daganatok és feldörzsölésekre is az üditő 
nedvvel alkalmazott borogatások igen hasznosaknak nyilvánultak. 

Augsburg, 1877. február. 14. Báró Hartmann, 
a király nevét viselő 4. vasasnémet-ezred kapitánya és szakaszfonöke. 

4278=VII 
Kwizda Ferencz János nrnak, Korneuburgban. 

Különös örömömre szolgál Önnel tudathatni, miszerint a kladrabi CS. kir. 
Udvari ménes és az Alpine Stud Farm jelentése szerint készítményei (cs. k. szab. 
üditő nedv) e helyeken jeleseknek bizonyultak. m „. _ 

Bécs. Cavahero F. 

Kwizda Ferencz lános urnák Korneuburgban. 
Június 3-án már tudósitám önt a rendkívül kedvező eredményről, melyet 

gróf Damas az ön cs. k. szab. Üditő nedvével elért, s legutóbb; találkozásunk alkal
mával is a gróf ur bizonyította a további sikert. Fényesen bebizonyult a ca. k. szab. 
üditő nedv jelessége a chartresi herczeg lóállományánál, hol a számos, di«- es va-
dasz-ló a cs. k. szab. üdítő nedv alkalmazása óta kltuno állapotban ™™fj% s da
czára a jelentékeny fáradságoknak csúz és izombajok ott nem fordulnak tooDe eio. 

Paris, 1877. szept. 4. . . . . . f»„KtQ 
firóf lontigny, a lovassági intézet nyűg. fonoke. 

Kwizda gyógykészitményei valódi minőségben kaphatók Budapesten a bal-
parton: Török József gyógyszf, király-utcza 7. sz.; Thallmayer es Seitz; Halbauer 
testvérek : Stern és Schmidt • Éder és Neruda; KochmeisterFr.; Topics J.; Hoftmann 
f ; Kania és Makláry, Steden J., Glasz J., szíjgyártó, koronaherczeg-uteza 7 a — 
A jobbparton: az ndv. gyógyszertárban az „angyal"-nal. Magyarország majd min
den városa, és mezővárosában van rakhely, mi koronkmt a legolvasottabb lapok
ban köztudomásra hozatik. 

ÓVÁS. A csa lódás elkerülése végett felkéretik mindenki, « ™ ^ n t K ^ * 
F J. üditő nedvét, m e l y egyedül tüntettetett ki cs. k. kiz. szabadalommal, 
össze ne téveszszék más, hasonlóan nevezett készítményekkel. 

i » ~ Ki védjegyem hamisítóját olykép juttatja tudomásomra, hogy azt törvé
nyesbüntetés alá vonhatom, 500 frtig terjedő jutalmat nyer totem. 

1LISÍ l l l f fTÉL) 
Az „OLCSÓ KÖNYVTÁR" czélja minél olcsóbb áron juttatni a magyar 

közönség birtokába a hazai és külföldi jeles irók kisebb müveit. E könyvtár 
leginkább a kisebb regények és eposzok, beszélyek és költői elbeszé
lések, költemények és színmüvek tára, de nincsenek kizárva belőle az iro
dalom más ágai is, kivált oly t ö r t é n e l m i kisebb munkák, melyek tartal
muknál fogva és formaszépségre nézve kitUnók. 

Az „OLCSÓ KÖNYVTÁR" nem bizonyos osztályt vagy kort tart szeme 
előtt, hanem az egész müveit közönséget s nem annyira kétes becsű újdonságok
kal kivan kedveskedni, mint inkább elismert becsű müvekkel. A hazai és külföldi 
remekírókból a legkitűnőbb müveket közöljük s fölelevenítjük egyszersmind 
némely jeles irók oly müveit és forditmányait, a melyek még nem voltak össze
gyűjtve, vagy önálló kiadásban nem jelentek meg s igy a közönségre nézve 
mintegy elveszetteknek tekinthetők. De adunk néha uj müveket is, s a szakértő 
szerkesztőség a megválogatásban a jó izlés mellett kiváló figyelemmel lesz a 
magyar közönség szükségeire is, hogy könyvtárunk ne csak olcsóságánál, hanem 
tartalmánál fogva is m a g y a r c s a l á d i k ö n y v t á r r á emelkedhessek. 

Minden füzet önálló könyv levén, külön is megszerezhető. Epén 
azért nem nyitunk reá élőfizetést, hogy mindenki azt a füzetet ve
hesse meg, a melyre szüksége van. Az évenkint megjelenő füzetek száma 
nincs meghatározva, sem időhöz kötve. A körülmények szerint adunk évenkint 
20—30 füzetet, s ha a vállalat a közönség részvétével találkozik, ennél többet is. 

Az olcsó könyvtár eddig megjelent füzetei. 
1. Dorottya, vagyis n. dámák diadalma a farsangon. Furcsa vitézi versezet 

IV könyvben. Irta Csokonai Vitéz Mihály. Fűzve 20 kr. 
2. Bre t Harte kaliforniai beszélyoi. Ang. ford Belényesi G. Fűzve 40 kr. 
3. Kölcsey Ferenoz. Beszélyek. Fűzve 20 kr. 
4. Machiavel l i . Irta Macaulay T. B. Angolból ford. B. P. Fűzve 20 kr. 
5. Kerényi Frigyes összes költeményei . Fűzve 60 kr. 
6. Sandean. Montsabreyi kasté ly . Fűzve 20 kr. 
7. Fanni hagyományai. Beszély, irta Kármán József. Fűzve 20 kr. 
8. Sollohub gróf. Előkelő v i lág . Orosz beszély. Fűzve 30 kr. 
9. Szigl igeti Ede. Liliomíi. Eredeti vígjáték, népdalokkal, zenével, három 

felvonásban. Fűzve 20 kr. 
' 10. B iekens Károly. Karácson! ének prózában, levén voltakép egy kará

csom kísértetes beszély. Angolból fordította Belényesi Gábor. Fűzv. 30 kr. 
11. Beszélyek az orosz é letből . Gogol Miklós után. Fűzve 20 kr. 
12. Chateanbriand. A t a l a . Francziából ford. Csiky K. Fűzve 20 kr. 
13. Tennyson Alfréd. Kirá ly- idy l lek . I. Helén. — II. Ginevra. Angolból 

fordította Szász Károly. Fűzve 20 kr. 
14. Macaulay T. B . Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 40 kr. 
15. Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély Fűzve 30 kr. 
16. Hugó Viotor. Hernani . Szomorújáték öt felv. Ford. Szász K. Fűzve 30 kr. 
17. Kölcsey Ferencz szónoki müvei . Fűzve 60 kr. 
18. Jós ika Miklós. Egy igaz ember. Beszély. Fűzve 20 kr. 
19. Conscience H. A szegény nemes. Flamand beszély Francziából fordí

totta Greguss Ágost. Fűzve 40 kr. 
20. Fope S. A mőbirálatról . Tanköltemény. Ang. ford. Lukács M. Fűzve 20 kr. 
21. PáliTy Albert . Egy kasté ly az erdőben. Beszély. 20 kr. 
22. Boiss ier Gaston. Virg i l . Francziából fordította Végh Arthur. 30 kr. 
23. Sollohnb gr. A gyógyszerészné. Beszély. Oroszból ford. Brassay S. 20 kr. 
24. Maeanlay T. B. Milton. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
25. Goethe. Iphigenia Tanrisban. Dráma 5 felv. Ford. Kiss János. 30 kr. 
26. Beaumarchais . Figaro házassága, vagy egy napi bolondság. Vígjáték 

5 felvonásban. Fordította Paulay Ede. 50 kr. 
27. Gyulai Pá l . A vén színész. Beszély. 20 kr. 
28. St i f ter Adalbert . Br ig i t ta . Beszély. Németből ford. B. J. Fűzve 20 kr. 
29. Ganthier Theophi le . A lélekcsere. Regény. Francziából fordította 

Szekula Gyula. Fűzve 30 kr. 
30. Maeanlay T. B . Byron. Angolból fordította B. P. Fűzve 20 kr. 
31. Jerro ld Donglas. Zsák Mér. Beszély. Magyarít. Belényesi G. Fűzve 30 kr. 
32. Eynand A l b . Ferizade dala. Beszély. Francz. ford. Huszár 1. Fűzve 20 kr. 
33. Cznozor népies köl teményei . Fűzve 30 kr. 
34. Prescott H. E. Sohaffer Magdaléna. Beszély. Angolból fordította 

Csukássy József. Fűzve 40 kr. 
35. Sayons Ednard. A mongolok betörése Magyarországba 1241—1242. 

Francziából fordította Takács István. Fűzve 20 kr. 
36. Zichy A n t a l elbeszélései. Fűzve 30 kr. 
37. Horatius. A költészetről . Fordította Czuczor G. Fűzve 20 kr. 
38. F leg ler . A magyar történet írás történelme. — Sayons Ed. A magyar 

történelem kntforrásai. Fűzve 60 kr. 
39. Sand György. A z ördög-mocsár. Beszély. Fűzve 30 kr. 
40. Eess ing G. E. Laokoón. Fordította Braun Zsigmond. 50 kr. 
41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
42. Csokonai Vitéz Mih. L i l la . Érzékeny dalok III könyvben. (1793—1802). 

30 kr. 
43. Mérimée Prosper. Carmen. Beszély. Francziából ford. B. P. 20 kr. 
44. Nagy Ignácz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban, 1842-ben akadé

miai pályadijt nyert mű. 40 kr. 
45. Mnrray E. C. Grenvi l le . A franczia pol i t ika i életből . Rajzok. Angol

ból ford. Belényesi G. és Huszár I. 60 kr. 
46. Fraknói Vilmos. H . Lajos és udvara. Történeti rajz. 20 kr. 
47. Sand György. Leoni Leo. Beszély. Francziából ford. Visi Imre 50 kr. 
48. Michelet Gyula. Lengye l - és Oroszország. Kosciusko legendája. Fjan-

cziából ford. De Gerando Antónia. 30 kr. 
49. F l e g l e r Sándor. Kölcsey Ferenoz. Németből fordította ifj. Szinyey 

József. 20 kr. 

V ASUTKISAJATITASI KÉZIKÖNYV 
Irta Csuka Sándor. 

T t r k l p p d - • > » • * * • • • • K f o r i n t o. *-
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A ..TŰRÖK SZULTÁN"-hoz M 
czimzett 

NŐI DIVAT ÉS KÉSZ RUHA-RAKTARBAN 
Budapesten hatvani-utcza, az ujvilág-utczával szemben k é s z r n h a k legújabb divat szerint a legolcsóbb ára

kon kaphatók : és pedig 15 írt , 18 frt, 20 frt, és 25 írt
ér t igen finom kelmékből. 

f e k e t e t e r a ó - r u l i á l i : 20 frttól kezdve. 

Megrendelések is ugyanezen árakon pontosan és gyorsan 
teljesíttetnek, és kívánatra minták küldetnek. 

N a g r y v á l a s z t é k kész tavaszi felöltőkből párizsi 
minták szerint 6 frttól kezdve. 

A *ran*H»-T*rnttat 
A k { r u Irodalmi i» iA.«i kt»4á«*bM 
ÜMdapeito* (•(T7«»e«ii-nt«a» 4. MÁn 
•MlO*i«nt *• m i . d o . k»«y .4r»*»A 

h u h k U -

l l VÉRES PÉNZ. 
Irta 

William Cobb. 
Fordította 

C s u k á s a i J ó z s e f . 
Ára fürve 1 forint. CZIB: A „Török s z u l t á n i h o z . Bndapest, hatvani-ntcza. 

R O B E Y é s T Á R S A I h í r n e v e s g ő z c s é p l ő g é p e i . 

R O B E Y E S T Á R S A I 
L I N C O L N B Ó L ( A n g o l h o n b a n ) 

BUDAPESTEN. 
I r o d a : G r y á r é s r a k t á r : 

IX. Űllöi^út A szám. IX. Mákos-utcza 7. sz 
ajánlják országszerte legjobbnak ismert tűzanyagot megtakarító 

szén, fa és szalmaffi tésre berendezett 
J a r i t o t t gozmozttony. O C > Z í JS/E O 2 5 3 3 O TXT "5T -A- 1 I5L JS. T 

felülmúlhat la 11 és b á r m e l y i d ő j á r á s v i s z o n t a g s á g a i n a k legjobban ellentálló 

•̂•_c*;s%s* c s é p l ő g é p e 
szabadalmazott magán etető szerkezettel vagy anélkül. Kazal-épitőket, lőjárgányokat, kézi cséplőgépeiket, kaszáié és araté gépeket. M a l m o k a t , 
szecska és répavágókat, Bakerféle rostákat, trienroket és minden más a gazdasági gépszakmába vágó eszközeiket. Mindennemű javítások gyorsan 
éa legolcsóbban teljesítetnek. Bővebb tudósítással és árjegyzékkel szívesen szolgálnak: R O B E Y é s T Á R S A I Budapest, IX. tllÓl llt 1 

Szab. vasgerendás" cséplőgép. 
4432 

Figyelmeztetés és felvi
lágosításul! 

Még soha nem keltett szépitőszer olyan fel
tűnést a hajnövesztést illetőleg, mint a 

Winkelmayer-féle 

kjtgrjáigyőkéMsszeiczía; 
miután alig 16 éves fiatal emberek azáltal oly erSs szakállt 
nyernek, mely különben csak későbbi korban, vagy épen nem 
szokott bekövetkezni, és kopasz helyek a fejen, hol már éveken 
át haj nem látszott, Ismét slirO hajjal lesznek fWve. 

Nem csoda tehát, ha sok hamisítás és utánzás fordul elo, 
és egy helybeli..üzletember is, összeköttetésben egy általam el
bocsátott bolti szolgával valami vegyüléket hasonló név alatt 
hirdet, a közönség megcsalattatására és félrevezetésére. 

Még a „'Wiener medizinisehe Zeitung" is ugy nyilatkozik, 
hogy a bojtorjángyökér-esBzenczia jé minőségben csakis Win-
kelmayernél található. 

Csalódások kikerülése végett, kéretik tehát mindenki, 
miszerint mindenütt a Winkelmayer-féle bojtorjángyökér-
esszencziából, valamint a töbfcí bojtorjángyokér-készitmé-
nyekbol kérjen. 

ARAK: Egy üvegcse bojtorjángyCkér-esszenczia 90 kr.; 
egy tégely bojtorjángyökér kenőcs 60 kr.; egy tégely brillan
tin, a szakállnak szép alakú és puhává tételére, 40 kr.; bojtor-
Éángyöker olaj 40 kr.; bojtorjángyökér vias/kendcs 80 kr.; 
lojtorjángyökér bajuszpedrő 20 kr.; Eau Athenienne, legjobb 

szer a fejkorpa elűzésére 60 kr.; Ptirgin, növényi szer, mely as 
ösz haj- vagy szakállnak, ex eredeti szint visszaadja 1 frt. — 
Purgin, csupán növény-anyag minden ásványi vegyülék nélkül, 
s így teljessn ártalmatlan. 

Szállítás csak 1 frttól följebb, csomagolással együtt tör
ténhetik. — Szállításnál fivegankmt 10 kr. csomagolási dij szá
míttatik. 

Küzponü széttfllűésí ratíár: I. Winkelmayer, 
Wien, 6. Bezirk. Gumpendorferstr. Nr. 169 u. Sf.umpferg.Nr. 13. 

Budapesten: Tőrök J. gyégysz. király-ntcza 7. Temesvár! 
Jaromisz Ernő, gyógysz. Kolozsvár: Sz.ky Miksa gyógyszeres*. 
CyBngyóe: Maratta Nándor, abanm. 888J 

A JrííA3S1 J^IalN*"xAXÍSXJJGILAJL 
magyar irodalmi intézet kiadásiban Budapesten (egyetem-ntcza á-ik szám) megjelent é 

minden könyvárusnál kapható: 

Közhasznú 

C S A L Á D I KÖNYVTÁR. 
Egy-egy kötet fűzve 40 kr. 

1. Legújabb levelMÖ-könyv a magyar nép számára. Szerk. Verőczi Sándor. 
2. Az alkalmas házi ügyvéd és törvényjártas tanácsadó. Szerk. Verőczi Sándor. 
3. Magyarország története rövid vonásokban. Szász Károlytól. 
4. 5. Segélő latrán báesi. Mulatva oktató családkönyv. Szerzé Májer István. 
6. Gazdasszonyok könyve. Vörös Esztertől. 
7. Az ügyes szakácsnő. Vörös Esztertől. 
8. 9. Egészség könyve. Beniczky Irmától. 

10. A tollasok világa. Gyakorlati útmutatás a baromfi és különféle díszmadarak czélszeru 
ápolására és tenyésztésére. I r ta K. B e n i c z k y Irma. 

11. 12. A mindennapi életből. A nőknek. Küsz K., Moleschott, Doebereiner s mások u tán 
irta K. B e n i c z k y I r m a . Két füzet. 

13. A divat szélsőségei. Műveltség- és erkölcs-történeti kútfők nyomán. I r ta B e n i c z k y 
Irma. 

1 4 Házasodjnnk! I r ta dr. S i k o r József. 
15. Gyakorlati széptan. Tekintettel a.házi életre. I r ta K. B e n i c z k y Irma. 
16. Anyák könyve. A gyermek első nevelésének legfontosabb kérdéseiről. I r t a Dr . 

E i e c k e Gr. A. Fordította K. B e n i c z k y Irma. 
17. A nők apró kötelmei s ezek fontossága az életben. I r ta K. B e n i c z k y Irma. 
18. Babonaság a salonban. I r ta K. B e n i c z k y I rma. 
19. Tanácsok a gyermekek természetszerű testi nevelésére. I r t a dr. S t e i n e r János , a 

prágai gyermekkórház orvos-igazgatója. Ford. K B e n i c z k y Irma. 
20. Gyakorlati szépitészet. Az egészség és szépség természetszerű ápolása. Dr. K l e n k a 

Ármin után K. B e n i c z k y Irma. 

I FRuIKIIH TÁRAIN Í T m * 5 y i r o d - i ű t < s ? e t Wad>tóban (Budapest, 
egyetem-utcza 4) megjelent és kapható: 

A T I W B T KEZIKÖNYVE. 
Irta 

Dr. KOVÁCS ÖDÖN. 
Revideálták 

D O B O S J Á N O S t. F E J E S I S T V Á N . 
E l s ő k ö t e t : 

A vattás mint tünemény, vagy a vallások története. 

Ára flizve 3 frt 

M á s o d i k k ö t e t : 

A vattás lényege, vagy a vallás és a vallásos eszmék böl
csészeti felfogásának története. 

Ára fUzve 2 frt 40. 

rásu patkány-
szer . Egy badog-doboz á a 1 
frt. 6 doboz 5 írt o é. Valódi 
perzsiai,minden RO
VAR!' IRTÓ I'OU. 

Közvetlen szál-
litmányu , vegyileg 
tiszta növénykész.t 
meny, csupán válo
gatott, jótállás mel
lett biztosan ható al
katrészekből összeállítva, telje-
s n méreg nélküli, mint a polos 
kuk, bolhák, moly, házi tfl 
csök, svábbogár , hangyák 
stb.-ket iVlüliiiulhat anul biz
tosan és teljes hatású irtószer 
gyanánt elismerve, dobozok
ban, minden doboz egy szóró 
készülékkel elJá va, i frt és 

55 I r, és 30 kr. o. é. 

Speciali
t á s , kitű
nően biztos 
és gyöke; 
résen ható 
svábbo-

gár(Heim-
chen) irtó por. 1 csomag ára 
50 kr. 0 csomag 2 frt55kro. é. 

eljesen méreg 
nélküli, gyorsan és 

biztos hatású 
orosz-bogárt 

(csótány- bogár)ir-
tó por, dobozok 
ban (külön szóró 
készülékkel ellát

va), ára 1 doboznak 1 f.t és ki 
sebb 55 "ír. o. ó. 

Telj sen méregmen
tes, biztos éi gyöke
res hatású inoljt okát 
és hangyákat irtó 
por. E por nemcsak 

megóv a moly- és hangya-kirá-
gások ellen, hanem még 
biztosan és gyökeresen 
ki is irtja erovarokat, ha 
az bu'orok, szőnyegek, 
téliruhák, gyapjú kelmék, 
szücsáruk, kocsiba stb, 

hintetik. Dobozokban o. é. 1 
frt és 55 kr. és 30 kr.-jával. 

Cá. és kir. szab. 
gyökeresen ható 

poloska - irtó 
s z e r , bútorok 
számára. Egy 

nagy üveg 50 kr. 
6 üveg 2 frt 55 kr. 1 kis üveg 
30 kr 6 üveg i frt 53 kr. o. ó. 

Fölülmnlhatlan hatású polos-
ka-irtó s ze sz falazat számára 
Festésnél, meszelésnél vagy fa
lak mázolásánál a festékbe, 
mészbe vagy vakolatbakevere-
résre alkalmas. 

Egy pintes üveg ára t frt, 6 
pintes üveg 5 frt. 1 pintes üveg 
elégséges egy középnagyságú 
szobára. 
Elpusztíthat-
lan mézga-

fuj tatok, me
lyek segélyé
vel a rovar -

moly vagy 

oroszbogár-por e y formán szét 
szórható, és a legkisebb hasa
dékokba belövelheto. Egy da
rab ára 5 0 kr. o. é. 

Számos megrendelést vár: 
B E I S S B . , 

magy. kir. szabad, vegyszerek gyára 
Budapest, király-nteza 46.1. em. 

F i ó k r a k t á r : 4474 
Heyek Adolf ur fiókjában, 

Pesten, három korona-utcza 9. 

ti 
Fer tő t l en í tő 

varázs-papír, 
mely gyermekeknek ugy, mint fel
nőtteknek rendkívül mulattató esz • 

közül szolgál. 
E papirt apró re-

dökbekell összerak
ni, a tetszéa szerÍDti 
helyen meggyujtaui, 
mire hamvából ter
mészetesnek tetsző 
fű tűnik elő, mely 
, endkivül kellemes 
illatot áraszt maga 
kőiül. 

Egv csomag 50 lappal (mintá
ul) 45 "kr. (ievélbélyegbeni) t.ekü!-
dése u.ellett bérmeiiteseo megkül
detik. 

Egyedül és kizárólag kapható 

Klingl és Társa 
első bécsi 

Yarániészülélrefc főraHáruta, 
B é c s I . , 

Kárntnerstrasse 48. 
NB. Képes árjegyzékek vala

mennyi raktáron levő varázskészü
lékek, talányos és tréfái tárgyakról 
minden küldeményhez ingyen 
melléke tétnek. 4463 

Kiadja és nyomatja Frankl in-Társulat Budapesten, egyetem-utca *- ,B; szám. 

Mai szamunkhoz v a n m e l l é k e l v e : Édesknty L. ndv. szál l í tó ásványvíz-árjegyzéke. 

^~*n§ 
17-dik szám. 1878. 

IMA nagyfontosságú fordulatnak, mely 
\ Anglia külügyi politikájában beállott, 

X X legelső következménye lord Derby 
bukása volt. A nemes lord a konzervativ 
kormány élén teljesen liberális külpoliti
kát folytatott, s mint az angol közvéle
mény zajongva jegyezte meg, a mely indít
ványokat Gladstone-nal szemben nagy 
többséggel leszavazott az alsóház : ugyan
azokat vette kiindulásul a külügyi kor
mányt vezető államférfiú. Csodálatos talál
gatások egész sora fűződött ezen eljáráshoz, 
s a hirek a kabinet kebelében fennforgó 
eltérésekről folyvást erősebben hangzottak: 
mig végre márczius 28-án a lordok házá
ban be is jelentetett hivatalosan lord Derby 
visszalépése, s már april 1-én ki is adatott 
a külügyi hivatalból az a nevezetes kör
sürgöny, a mely ritka világossággal mu
togatva fel a san-stefanói békeszerződés 
egyes pontjainak következményeit, Anglia 
politikáját nyilt, határozott férfiassággal 
körvonalozza. 

E sürgöny alatt Salisbury neve áll. 
Az angol alkotmányos gyakorlat szerint 
öt államtitkárság létezik, t. i. a belügyi, 
külügyi, gyarmatügyi, hadügyi és indiai 
államtitkárság. Az alkotmány szerint azon
ban mindennek daczára csak egy állam
titkárság van, mivel a törvény szerint e 
hivatal mintegy bizottságilag kezeltetik, 
s annak egyes ügyosztályokra elkülönítése 
csupán az illető tisztviselők kölcsönös be
leegyezésétől függ, s bármennyi legyen is 
a főállamtitkárok száma: ezek valósággal 
mégis csak egy hivatalt képeznek, mivel 
mindnyájan egyenrangúak egymással, és 
ha a szükség ugy hozza magával, könnyen 
átvehetik egymás teendőit, habár rendesen 
mindenik elé külön hatáskör van is kije
lölve. 

E szerint Salisbury, mint indiai állam
titkár is aláírhatta a körsürgönyt, ámbár 
már ez alkalommal tudta mindenki, hogy 
lord Derby ingadozó politikája után az ő 
kezei közé lesz letéve a külügyek vezetése. 

A mi lord Derby és lord Salisbury 
egyéniségét egymástól elválasztja, az épen 
az a tulajdonság, mely a jelen válságos 
pillanatokban felette szükséges egy angol 

B U D A P E S T , Á P R I L I S 28. 

AZ UJ ANGOL MINISZTEREK. 

XXV. évfolyam 

AZ U J ANGOL M I N I S Z T E R E K . 


