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

ajánlja a készletben levő 

hordozható cséplőgépeit tisztító és zsákoló szerkezettel, 
hozzá tartozó 6 l o v a s , erős szerkezetű hordozható könnyű járata j á r g á n y a l t , 

továbbá 

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

S z e c a k a v á g ó - g é p e i t , kéz- vagy lóerő után, r é p a v á g ó i * , k u k o r i c z a - m o r z s o l ó i t , minden 
nagyságú znzó-gépe i t , b o r - , o l a j - és t ő p o r t ö - s a j t ó i t , s ó o r l o i t ; 

valamint 

együtt; 

i 
lO0O33Q.Ol3Ílj OXt 

fekvő g£»2»g£«e'M»*,k 8 f * 
Ő R L Ő M A L M A I T ló- és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül, valamint minden nagyságú viz-

s z i v a t y n i t . Gyártmányai szilárdsága és czélszerüségeért kezeskedik. 

R O C K I S T V Á N , gyártulajdonos. 
1257 (1—6) 

V.CTORW 
biztositó-társaság, 

mely Kolozsvárott 1865. évben alakniván, 1870. zárszámlája szerint máris-

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

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

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

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek é8 olcsó dijak mellett. 
Életbiztosítási példák: 

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

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 
» 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 » » 60 » 75»» 60 » .. 
» 35 » 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 

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

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

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
» 2 » » 44 » 10 » 36 » 70 » 26 » 60 » 
» 3 » » 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 

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

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

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

társaság 5 0 % nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben tővebb felvilágositással 

szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és 

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

I V U t á n n y o m á s n e m d i j a i tá t ik . "m& 1189 (8—26) 

Szepes-kárpati 
növény-kivonat 

D r . Fáykiss K.-tóI Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal-
' mas növényekből készítve, mint jeles hatású 
j és a legjobb eiedményektől kisért szer kö-
: högés, rekedtség, a nyelő- és légző-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél, görcsös, ideges, 

' fullasztó köhögési rohamoknál, szűkmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 

' a tüdő-betegek gyöngítő izzadásainál; sőt a 
i táp-müködés nedveinek halmozódása által 
: előidézett betegségekben, úgyszintén gyo-
! mor- és a test átalános elgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással bírnak a dr. Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-

I vényczukorkák. Árak: 1 üvegkivonat75 kr.; 
j l csomagthea 25 kr.; 1 doboz czukorka 35kr, 

E czikkek megrendelhetők magánál a ké-
; szitönél F á y k i s s Józse f gyógyszerésznél 
| Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten • 
j Tö rök Józse f gyógyszertárában, király-
' utcza 7. sz., T b a l l m a y e r A. és t á r s áná l és 
K o c h m e i s t e r F r i g y e s n é l . 1229 (7—10) 

40,000 szál 
szólóveszsző kapható következő árak
ban B e c s k y András urnái pusztaTobik, 

ut. posta Tisza-Roff. 

1000 szál sima piros dinka,helyben 5 ft. 
a vasúthoz szállítva . . . . . 6 » 

1000 szál fekete török, helyben . 4 » 
a vasúthoz szállítva . . . . 5 » 

1000 muskotály és más csemege 
veszsző, helyben . . . . . 10 » 

a vasútra 11 » 
ezen utóbbira minden egyezerre 100 
darab adatik ráadásul, nemkülönben 
megjegyeztetík miként a vasúthoz ke
vesebbet mind 2000 darabot szállítani 
nem lehet. 1 2 5 0 ( 2 - 2 ) 

Muraközy László, 
köz- és váltóügyvéd s volt post-
mrgyei főügyész, barátival s is
merőseivel tiszteletteljesen tu
datja: hogy folyó évi február 
15-ke óta lakását a czukor-ut-
czai 5. sz. házba helyezte át, s 
ugyanitt ügyvédi irodáját újból 
megnyitotta.. 1255 (2—3) 

KeltPesten, 1872. febr. 20-án 

Egy nevelőnő, 
ki a szaktudományokon kivül a ma
g y a r - , néme t - és f rancz ia nyelv tani-
tásával is foglalkozik , nemkülönben 
k é z i - m u n k á k tanítására is ajánlkozik, 
elhelyezést keres. 1249 (3—3) 

S V * Értekezhetni levél által, vagy 
személj esen, T . M. betűk alatt Aradon, 
déli-utcza 15. alatt . 

Haszonbéri hirdetés. 
A sárospataki m a l o m k ö - b á n y a birto

kosság, folyó év április 4-én Sárospatakon 
tartandó nyilvános árverésen, bányabirtokát 
12 évre haszonbérbe adja. A haszonbér folyó 
év június első napjától kezdve 1884. év május 
31-ik napjáig tar t . A részletes föltételek ná
lam, mint a birtokosság jegyzőjénél, bármi
kor megtekinthetők; kívánatra postán el
küldhetők. 1247 (3—3) 

Sárospatak, febr. 10-én. 1872. 
Antalfi János. 

H e c k e n a s t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám alatt) 
megjelent és minden hiteles könyvkereskedőnél kapható: 

M e d v e Imre . 

A magyar gazdasszony teendői 
a közéletben, házban és konyhában. 

Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára. 
M á s o d i k k i a d á s . (332 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft. 

m 
Mindennemű 

veteménymagvak, 
úgymint: gazdasági-, főzelék-, fa- és virág-magvak,a csiraképesség 
biztosítása mellett a legjobb minőségbon a legolcsóbb árakért kaphatók: 

Hoffmann .1.. 
1256 (2—4) magkereskedésében Pesten, a , ,vetőhöz." kishid-utcza 

sarkán, az „angol királynőhez" czimzett szállodában. 

Árjegyzékek kívánatra bérmentesen küldetnek meg. 

• ^ Nagy készlet 
a legczélszerübb szabadalmazott 

SZOBA-ÜESZSKEKBÖL, 
anglés és ürszékzárakból, 

továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott 

kémény-fedélzetekből, 
melyek 

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára 

9 4 F " Folytonosan készletben találhatók: f ü r d ő k á d a k , 
ü l ő - és z u h a n y f ü r d ő - k é s z ü l é k e k . 

1232 ( 4 - 6 ) 

Miksits Károly, bádogos-mester. 
R a k t á r : R ó z s a t é r 3 . s z . a l a t t . 

Kiadó-tulajdonos Heckenas t Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt) . 

Tizenkilenczedik évfolyam. 

Előfizetési fö l té te lek: a Vasá rnap i Újság; és Pol i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
S W Csupán V a s á r n a p i Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. -^Q 

g^- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajczirba; háromszori vagy 
i igtatasnál csak 7 krajezárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaarnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
lij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

A mai fiatal nemzedék már nem emlé
kezik, de mi középidejüek s öregebbek még 
jól tudjuk azt az időt, mikor Magyarorszá
gon minden tudományos miveltség, csak
nem kizárólag a régi klasszikái — különö
sen a latin nyelv köntösében járt s az 
ó görög és római irók ismeretére szorítko
zott. Az iskolában latinul tanultunk; nem
csak hogy a latin nyelv volt a főtantárgy, 
de azt a keveset is, a mit más tantárgyból 
tanultunk, latinul tanultuk, a latin levén a 
kizárólagos előadási nyelv minden stú
diumra. Egész eruditiónk a régi klassziku
sok ismeretében állott. Nem 
mondhatjuk ugyan, hogy azért 
valódi klasszikái miveltséggel 
bírtunk volna, mert a régiség 
nagy Íróinak is inkább külső 
megértése, mint eszméik s ér
zelmeik benső elsajátítása volt 
a kitűzött czél; eszményi lég
körük nem hatotta át eszme
világunkat, s a beszéd, melyet 
tördeltünk, inkább konyha
diákságvolt, mint Cicero ékes 
nyelve. De azért elfoglalta 
egész időnket, igénybe vette 
minden tehetségünket, s elhi
tette velünk, hogy tudósok va
gyunk, mert latinul beszélget
tünk. Sokkal kevesebbet, de 
sokkal jobban tanulni haszno
sabb lett volna. 

Ez az idő elmúlt, s mint 
minden tulhajtás a beálló el
lenhatásban bünteti meg ma
gát: most már nagyon is el
hanyagoljuk a jó klasszikuso
kat. Nem élvezzük Horáczot, 
nem lelkesít Cicero, nem ért
jük Tacitus tömör irályát. A 
gyakorlati angol az oktatás és 
nevelés alapjául a klasszikái 
miveltséget teszi a nélkül, 
hogy az exact tudományokat 
azért elhanyagolná. Nemcsak 
iskoláiban, hanem a gyakor
lati életben is a tudományosság a régi 
görög s római irók eszméin és formáin iz
mosul, s nagy államférfiak a közélet küz
delmeitől szabad óráikat klasszikái tanul
mányokra forditják. A két véglet közt e 
közép utat, az egyedül igazit és üdvöst ta-

B a r t a 1 A n t a l . 
Ián mi is meg fogjuk találni, s ha meg, az a 
dolog természetén s a klasszikái irodalom 
valódi nagy becsén tul azon férfiak érdeme 
lesz, kik ma, az ellenkező áramlatu idők 
közepette sem engedik a klasszikusok isme
retét és szeretetét egészen kiveszni közü
lünk. Az ilyeneket ma nem az iskolai kény
szer, nem a közszellem nyomása, hanem 
csupán a klasszikái miveltség iránti benső 
vonzalom s tárgyszeretet vezérli. S érde-
mök ezért annál méltóbb az elismerésre. 

A klasszikái nyelvek és tudományok 
egyik ily alapos ismerőjét s az irántok való 

BARTAL ANTAL 

fogékonyság ébrentartóját és buzgó terjesz
tőjét mutatjuk be ma Bartal Antalban, a 
pesti kir. főgymnázium rendes-, s a tud. 
egyetem magántanárában, a „Philologiai 
közlöny" egyik szerkesztőjében, ki a tan
széken s az irodalomban épen ama tudo

mányszak m ívelésére és terjesztésére hat, 
évek óta, folytonos buzgalommal. 

Bartal (családi néven Bartl) Antal 1829. 
ápril 24-dikén született Beszterczebányán 
Zólyommegyében. A gymnáziumi tanfolya
mot szülővárosában, a bölcsészetit pedig az 
akkor még fenállott váczi lyceumban kitű
nően végezvén, mint beszterczebányai püs
pökmegyei növendékpap a theologiai tudo
mányokat a pesti tud. egyetemen két, és a 
beszterczebányai papnöveldében egy évig 
hallgatta. E tanulmányai bevégeztével ki
lépett a papnöveldéből, s három évig mint 

magán-nevelő foglalkozott a 
gr. Pongrácz családnál Tren-
csénmegyében. E három év 
végeztével, választott tudomá
nyában teljes kiképeztetést 
óhajtván szerezni magának, 
Bécsbe ment s az ottani egye
temen az ó-klasszikái philolo-
giát négy évig hallgatta és e 
tudományból tanári vizsgát is 
tett le, mely őt e tantárgynak 
a teljes gymnáziumban való 
előadására képesitette. A gya
korlati képességet is megszer
zendő, a kiszabott egy próba-
évet ugyanott a Bécs-józsefvá
rosi fögymnáziumnál töltötte 
ki, s igy, mint teljesen képzett 
és elkészült tanár, az újjá 
szervezett ungvári főgymná-
ziumhoz neveztetett ki rendes 
tanárnak, honnan két évi mű
ködése után a pesti kir. főgym-
náziumhoz tétetett á t ugyan
azon minőségben, hol mai na
pig mint a klasszika philolo-
gia rendes tanára, sikerrel s 
átalános elismerés mellett mű
ködik. 

Az 1867/8-ki tanév második 
felében magántanári képesit-
vényt nyert a magyar kir. 
tud. egyetemen a római klasz-
szikaphilologiából, hol előadá

sait folyton növekedő hallgatóság előtt 
tartotta s sokat tett e tudományág meg-
kedveltetésére. 1870. végén előbb rendkí
vüli, 1871. tavaszán pedig három évre 
rendes igazgatójává neveztetett ki a közép
tanodai tanárképezdének, mely állásra őt 
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az egyetemi tanárok ajánlatára a közoktatás
ügyi m. miniszter méltatta. Előbb már a kö
zéptanodai tanáregylet tisztelte megalelnök-
ségével, mely tisztet már négy év óta tölt be. 

Tanári működésén kivül, nem kisebb 
érdemeket szerzett magának a klasszikái 
— s különösen a római irodalom mivelése 
s terjesztése körül az irodalom terén is. 
Irodalmi tevékenysége a szoros értelemben 
vett nyelvtani, a szótári s a tágasb philolo-
giai téren mozog. Az elsőről elemi latin 
nyelvtanát (két részben) s latin mondatta
nát (két kiadásban); a másodikról szótá
rát Július Caesar galliai hadjáratához és 
polgárháborújához, s „Teljes latin-magyar 
szótár"-át emlithetjük, számos — e két 
szakmába vágó értekezéseit, könyvismerte
téseit és birálatait itt mellőzvén. Philologiai 
munkálkodásának legújabban az általa és 
dr. Hómann Ottó egyetemi magántanár
társa alatt együtt alapított és szerkesztett 
„Philologiai Közlöny" czimü szakirodalmi 
folyóirat lőn közlönye. Több izben volt al
kalmunk e jelesen szerkesztett folyóirat 
egyes füzeteinek bemutatásakor a vállalat 
szerkesztőinek és Íróinak érdemére s a fo
lyóirat hasznos és hézagpótló voltára utalni. 
Bartal nemcsak mint kiadó és szerkesztő, 
hanem mint egyik dolgozótárs is, ez érdem
ből tetemes részt követelhet magának. Czik-
keit alapos tudomány mellett világosság s 
tiszta látkör jellemzi s e tekintetben elég 
az összehasonlitó nyelvészetről szóló tartal
mas czikksorozatára utalnunk. Egy másik 
közleménye Foussel de Coulange „La cité 
antique" (az ókori társadalom) czimü érde
kes és tanúságos müvének átültetése nyel
vünkre, mint olvasmány, nemcsak a szak
tudósokat, hanem a nagy közönséget is ér
dekelheti. Végre fölemiitjük még a „Kritika 
kritikájának kritikája" czimü vita-iratát, 
melylyel némely klasszikái philologusaink 
között fenforgott vitás kérdések tisztázásá
hoz járul t ; s a középtanodai tanárképezde 
mellett felállitandó paedagogiai szakosz
tályt illető szervezeti javaslatát. 

Tanári s irodalmi működése és érdemei 
elismeréséhez, a fentebb már emiitetteken 
kivül, az egyetem bölcsészeti karáé járult, 
mely őt e legfőbb tanintézetünknél meg
ürült klasszika philologiai tanszék rendes 
tanárául ajánlotta; kineveztetése még első 
sorban az egyetemi tanács ajánlatától s 
majd a közoktatási minisztérium elhatáro
zásától függ; de hogy érdemeket szerzett 
rá, azt ma is kimondhatjuk. S akár e szé-
lesb körben, akár mostani állásában, alapos 
tudományával, lankadhatlan buzgalmával 
és férfiúi ereje teljével még sok szolgálatot 
fog tenni, bizonyosan, választott tudomány
szakának. —á—r— 

T é l v é gén. 
Köd borong a bércztetőn m é g ; 
S l enn , a völgyben napsugár . 
Oly üd í tő , enyhe a lég! 
Enged a fagy zára már. 
Újra megmozdult az élet , 
Mely álomban szunnyadóit ; 
Már azt h i t tük : semmivé l e t t , 
S ébred ismét a halot t! 

Szemfedője, mely bori tá : 
Foszlányokra szétszakadt; 
A komor tél zúzmaráj:i 
I t t hagyá az ágakat. 
Bérezek, halmok oldaláról 
Csörtetnek futó erek; 
Tarka pintyek v i / dalától 
Hangzik a pagony s berek. 

I t t -o t t egy tenyérnyi pázsit 
Zöld szinben ledérkedik; 
Könnyelmű kaczérkodásu 
Megbánhatja 

A tavasz első virága 
Félve kémlel szerte szét , 
S lombharasztnak sátorába 
Rejti újra kék fejét . . . 

Száraz ágon egy-egy árva 
Vándor énekes madár , 
Néma ajkkal . . . búsan várva 
A tavaszt, ha jönne m á r ! . . . 
Déli oldalon verőfény, 
Hó s fagy még az északin; 
I t t ha já r sz -ke l iz : j ég az ösvény, 
O t t : rügy a fák ágain. 

Oly csodás ez! . . . mily közelben 
Ali az álom s ébredés . . . 
Itt élet szellője lebben, 
Ott halál mép- s dermedés! . . . 
S küzdelme a két erőnek, 
A midőn igy harczra kel . . . 
Mig egyszer az tán: az élet 
Győz, mert annak győzni kell!... 

Csini János. 

H a m u p i p ő k e . 
(Folytatás.) 

V. Hamupipőke. 
Az öreg asszony felszárítván könyeit, 

magához tért. Arczárói eltűnt a szivjóság 
kifejezése s a keserűség szigorú kivonásai
nak adott helyet. 

— Anka fiam — igy szólt — talán néz
nél körül egy kicsit az udvaron, meg a 
kertben. Ilyen idötájt környékezi a tyúkot 
a héja. Nehogy valami baj essék. Nézz ki, 
gyermekem. 

— Magam is azt akartam — felelt a 
menyecske s megindult kifelé, jól tudva, 
hogy a gazdaság, kert , udvar meg a tyúk 
csak ürügy az ö eltávolítására, mert idebenn 
ő róla lesz most a szó. Ilyenkor a fősze-
mélynek nem illendő dolog benn maradni. 

— A mit pedig most fogok elmondani, 
— folytatáaz asszony szorgalmasan nyújtva 
a fonalat — azt én idegen emberektől, aztán 
meg saját tapasztalatomból tudom. Anka 
vajmi keveset mondott el abból maga, mind 
ugy szivárgott hozzám a szomszédok és más 
falubeliek utján. 

Ankát tehát leányához leányának fo
gadta a gazdag viaszárusné. Mindjárt má-
'sodik nap lehúzták lábáról a kis durva 
bocskort, a mit idehaza viselt, apró piros 
csizmát öltöttek rá, foltos kis rokolyája he
lyett uj viganót húztak derekára, kicsino
sították, fölczifrázták, mint jómódú gyere
ket szokás, s aztán vasárnap elvitték a tem
plomba a kis Hússal, hogy országvilág 
lássa. Az egész falu beszélt az özvegyasz-
szony áldott jó szivéről, a ki egy erdőben 
fölszedett idegen gyerekkel ilyen módon 
bánik. „No ennek ugyan a fekete korpa-
kenyere mézes tálba esett" — mondogarák. 
Nem is volt abban hiba, valósággal nem tett 
különbséget közte és a maga leánya között. 
Egyformán ruházta, egyformán nevelte, fel
küldte iskolába mind a kettőt egyszerre. 
Egyszóval megnyughattam kis leánykám 
sora felől, a ki kényes is volt tarka szok
nyájában, s nem lett volna csoda, ha tejbe
vajban úszva megfeledkezett volna szegény 
szüleiről, kik se nem járathat ták ilyen czif-
rán, se nem láthatták el, a mi szemeszájának 
tetszett. 

De alig tölt el egy-két esztendő s azt 
hallom, hogy a kis leányt gyakran látják 
sírva. Hiába kérdezik, mi baja? fél bizal
masnak lenni mindenkihez. Nagysokára 
jutottam rá. 

Jaj uram, nem is képzelné, hogy az 
irigység, a milyen nagy, olyan kis szívben 
is meglakik már, mint a gyermeké. Az én 
kis leányom, azt mondja a rekt'ram, csoda-
módon tanult. Már olvasott, mikor Iluska i 

még a betűket sem ismerte. Pajkos kig 
leány volt ez nagyon, mert az anyja már 
ilyen kis korában a fejébe verte, hogy mi
lyen gazdagok. Mindig a fiu gyermekek
kel hamiskodott, tanulni nem akart, s 
egyszer teleszórta borsóval az iskolát, hogy 
a rektor hanyatt csúszott rajta. Ráfogták 
Ankara, hogy az tette. A szegény félénk 
gyerek sírva fakadt, egy szót se tudott 
mondani mentségére, a mi elég bizonyság
nak látszott, hogy bűnös, — hát megver
ték. Megverték, a leánygyermeket, a kihez 
ide haza akis ujjunkkal sem nyúltunk soha, 
megverték szégyenszemre az egész iskola 
előtt. Aztán összesöpörték a borsót s arra 
térdepeltették. Hallott ilyet, uram? hiszen 
ha igazán bűnös lett volna, se kellett volna 
vele igy bánni, a kis leánynyal, a kinek 
még nincs érett belátása. A gyermekeket 
aztán rászabadították, hogy csúfolják „fo
gott gyereknek", kit ugy szedtek fel vala
hol az útfélen, kit a szülei odadtak, s kit 
most ugy tartanak kegyelemből. Azt se 
tudni, volt-e csakugyan apja? hátha va
lami „zabi gyerek ?" 

A leányka elszenvedte a méltatlanságot, 
csakhogy még azzal nem volt vége. Mire 
haza ment az iskolából, fuldokolva elmondta 
a viaszárusnénak, mi történt vele? s el
mondta azt is, hogy a csínyt ki követte 
el? második anyjának elmerte mondani. 

No lett erre patália. Az asszony titkon 
ugy is rósz szemmel nézte, hogy Anka mi
lyen előmeneteleket tesz az iskolában, mig 
az ö tulajdon leánya sokszor a szamár
padba kerül: s erre aztán erőt vett rajta a 
pulykaméreg. 

— Mit, te kis varasbéka! te ilyen amo
lyan szemetén talált poronty! hát ez a hála, 
hogy kivettelek az erdőből és csakhogy uri 
kisasszonynyá nem tettelek! Most még az 
én gyermekemet mered gyanúsítani, — te 
hitvány, te rongy — te, te, — 

S azzal elkezdte ütni-verni, hajánál 
fogva emelte föl a levegőbe, és ugy rázta. 
Az összefutott emberek mentették meg sze
gény leányomat, mert talán agyonütötte 
volna. 

Ugy látszott, megsokalta a jótéteményét, 
szeretett volna szép szerével szabadulni, 
csak hogy ugy, hogy őt a világ ne okol
hassa. Mert ezek az emberek sokat adnak a 
világra. Annak a szemrehányásától pedig 
nem szabadult volna, ha egy hét-nyolcz 
esztendős gyámoltalan gyermeket kitesz az 
utczára. Azért hát elhatározta, hogy elszen
vedi még magánál! — csakhogy ezentúl 
egészen más lett ám a szegény kis leány 
állapota a vagyonos háznál. 

A turpisság is kisült nemsokára. Az 
iskolás gyermekek bizony elbeszélték oda
haza, hogy bizony a hibás csakugyan Iluska, 
a szegény Anka ártatlanul szenvedett. Mind
jár t akkor nem merték elmondani, mert a 
tanító ur nagyon dühös volt, aztán meg 
nem is hitték, hogy ez legyen a következése. 

A tanitó tehát, talán hogy jóvá tehesse 
hibáját, nagy gondot kezdett fordítani An
kara. Csakhogy ö szegény már akkor meg 
volt verve s isten őrizte, hogy e miatt meg 
a később következettek miatt meg nem 
romlott egészen. Mert ugy tudom én, hogy 
az első vesszőcsapás, a mivel a gyermeket 
illetik, a becsületérzést üti agyon, a lelket 
sérti meg halálosan. A ki egyszer meg lett 
verve, annak aztán minden ujabb verésre 
már csak a teste fáj, még dicsekszik vele. 

Az özvegy is belátta hibáját, de röstelte 
bevallani. Színből jó szivet mutatott a gyer
mek iránt, de lelkében annál jobban gyű
lölte. Iluska is egyrészt irigységből, más
részt, mert lelki furdalást érzett, idegenke
dett Ankától. Ilyen állapotban kis leányom 
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egészen elvadult,Nem vadulhatott volna el 
jobban itt a vadonban sem. Nem volt bi
zalma senkihez, félve ment az iskolába, a 
gyermekek közé, kik csúfolták, s félve nyúlt 
otthon az elébe dobott kenyérhez. Azt hiszi, 
uram, hogy a gyermek, azért mert kicsiny, 
nem érzi meg a kenyér izén, hogy az meg 
van panaszolva? Felismeri bizony, és fáj a 
lelkének, hogy még olyan kicsi s nem dol-
gozhatik meg érte keservesen. 

Nem természetés-e, hogy ilyen állapot
ban a kis leány minden erösebb szóra meg
reszketett, mint a nyárfalevél, félelmében 
még több ügyetlenséget követett el, amiért 
aztán szakadt árva fejére a szidalom, mint 
a zápor-eső. „Felszedett kölyök," „koldus 
fattyú," ez volt a legszelídebb elnevezés, a 
mivel az az asszony illette, a ki férje holt
testénél fogadta, hogy anyja lesz. Nem volt 
az az eltört bögre, nem volt Iluskának az a 
csintalansága, a miért ne neki kellett volna 
kiégnie. Az ütlegeket már megszokta, 
keze, arcza sokszor kék volt a foltoktól. Az 
mind fogadó anyja kezének a nyoma volt 
arczán, karján. 

Lassanként elhúzták az iskolától is. 
Elég nagy már, hogy libát őrizzen. Lega
lább szolgáljon meg az uri ellátásért. És a 
szegény gyermek esőben, hidegben künn 
őrizte a libát a mezőn; még örült neki a 
szegény, jól esett szivének, hogy no hát, 
egészen még sem eszi ingyen azt a keserű 
kenyeret. 

Sokszor jutott eszébe, hogy neki milyen 
jó dolga volt idehaza. Itt nem bántotta őt 
senki, s a hogy tudtuk volna, mi is csak 
elneveltük volna isten félelmében és becsü
letben, ha szegényül is. Nem nyúlt hozzá itt 
senki igaztalanul. Egyszer egy czigány-
asszonyt meg is szólított, hogy vezesse el 
haza. De az kinevette: 

— Minek mennél te el az erdőbe, ha 
itt fél-kisasszony lehetsz. Azért, hogy elüt
legelnek, mikor rá se szolgáltál? Baj is az, 
más szegény gyerek is járt már ugy a vilá
gon, azért hát mégis ember lett belőle. 

Fél-kisasszony! a k i libát őriz esőben, 
sárban, egy darab száraz kenyérrel a kötő
jében, a mihez el-eszi a bábakalácsot, a 
sóskát meg a bakszak ált a libái elöl, hogy 
legalább többféle étel legyen az ebédje. — 
Még ha rá nem szoktatták volna a jó életre, 
nem mutattak volna hozzá már egyszer sze
retetet, nem járatták volna szép ruhában, nem 
kényeztették volna el olyan nagyon: talán 
nem eshetett volna annyira zokon kis szi
vének. Hanem igy, megkóstoltatni vele 
először a jó életet, azután minden reggel 
kikergetni abból, — ez már mégis emberte-
lenség volt. Nem is irigyelte többé a falu a 
szegény gyerek sorsát, nem beszéltek már 
mézes tálba esett fekete kenyeréről, de szán
ták és sajnálták s a viaszárusné „hamupi
pőkéjének" nevezték. 

Valósággal ugy is bántak vele, mint a 
hamupipőkével. Mikor este hazahajtotta a 
libákat, a többi gyerek ott játszott a ház 
előpadkája mellett. Vigadtak és mulattak, 
a hamupipőkét pedig befogták edényt mosni, 
raegalyazni a tehén alá az ólban, nehéz 
vödör vizeket czipeltettek a gyenge gyerek
kel. Cselédje lett a cselédnek is; ha a 
gazgasszony kifogyott a parancsolatokból, 
azok vették elő, „szaladj erre", „szaladj 
arra", „tedd ezt", „tedd amazt", jobbra
balra taszigálták. A mit ők vétettek, azt 
is reá fogták, s bizony a viaszárusné szíve
sen elhitte. Ruhát már csak olyat adtak rá, 
a mi a másikról lefoszlott, minek is volna 
libapásztornak, hamupipőkének tisztességes 
öltözet? 

De a kis leány azért csak mosolygott, 
vidám volt, mintha annak mind ugy kellene 

lenni, a hogy van. Nem is látszott tudni, 
hogy vele roszul bánnak. Az idegen embe
rek szerették, s mikor a libát hajtotta, min
dig dugtak a kötényébe, hol egy körtét, hol 
egy almát. Azt is megosztotta Hússal, az 
pedig egyszer rá fogta, hogy lopta a kam
rából. A viaszárusné felemelt kézzel rohant 
felé, s rá rivalt, hogy mindjárt vallja be, 
ugy-e hogy lopta? A gyermek megrémült, s 
azt mondta, hogy igen: lopta. Pedig nem 
volt igaz. De nem mert ellenkezni, inkább 
kikapott az el nem követett lopásért, sem
hogy kikapjon még vallatás közben is, aztán 
meg azért is, hogy tagad, végre — mert 
utoljára mégis csak magára vallotta volna 
a lopást — azért is, mert lopott. 

Én mindezekről keveset tudtam. Minden 
második szombaton utamba ejtettem pedig, 
hogy meglátogathassam. Csakhogy ilyenkor 
nem őrzött ám libát. Otthon kellett ülnie, 
szépen felöltöztették, édes leány lett. 

— Kedves jó gyermekem ő nekem — 
monda a viaszárusné — ugy szeretem, mint 
a magamét. De nem is panaszkodhatik, há
ládatlan lenne, ha panaszkodnék. 

No, nem is panaszkodott. Az igaz, hogy 
soha se is voltunk magunkra hosszú ideig. 
Sirt ugyan sokszor, de én azt hittem, hogy 
örömében. Fürkészni a dolgot pedig dehogy 
is jutott volna eszembe. Még magam mond
tam neki, hogy csak legyen engedelmes, 
szófogadó, hálás; ne vegyen minden kemé
nyebb szót nagyon a szivére, mert az nem 
volna szép; s ö fogadta, hogy jó lesz, dol
gozik , engedelmeskedik, hogy mindenki 
megelégedett legyen vele. Olyan okosan be
szélt, a mint nőtt, az én jó kis leányom s 
azt mondta — az igaz, hogy a szemét lesü
tötte hozzá, — hogy jó dolga van. Félt, 
hogy megszomorít, ha bevallja az igazat. 

Bizony pedig keserves élete volt sze
génynek, tettek is érte szemrehányást ne
velőanyjának a szomszédok. 

— Éh mit! — felelt ez — örüljön, hogy 
emberek közé került, Igy sem róhatja le azt 
a hálát soha, a mivel nekem tartozik. Csak 
nem tarthatom tán iskátulában? Majd bi
zonyosak az kellene még, hogy tükör mögé 
tegyem. Nekem a dolgomba ne avatkozzék 
senki; szülei nekem adták, tehetek vele a 
mit akarok. Ha kedvem tartja, akár ma 
mindjárt kicsavarhatom a nyakát. 

Igazán, nem is sok kellett már ahhoz. Más 
gyermek talán százszor is elpusztult volna 
az ily bánás alatt. De az én Ankám kemény 
fából volt, faragva. Se ütés, se nehéz munka 
nem akadályozta, hogy szépen föl ne nőj-
jön, piros arcza nelegyen, s szellős kis ken
dője alatt mellecskéje ne kezdjen szépen 
gömbölyödni. 

Ez még jobban felbőszítette a fogadó 
anyját. Mindennap kellett látnia, hogy az 
üzött-kergetett hamupipőke mennyivel kü-
lömb leány mint az övé. Pedig helyre egy 
leány lett az is, a mi a külsőjét illeti. Szép 
finom keze volt, azt nem törte föl a munka. 
Ragyogó szép szeme volt és olyan fehér 
arcza hozzá, mint a tej. Az irigyek rá fog
ták, hogy tán falat eszik. 

Csakhogy e szép külsőhöz nem igen volt 
fogható a lelke. Ankával, ki annyit szen
vedett érte, még roszabbul bánt mint az 
anyja. Pedig minden reggel ö fonta be haját 
kilencz rétü varkocsba, s megkente szagos 
rózsa-olajjal. De azért csak félvállról be
szélt vele. „Te szennyes", „te rongyos" ez 
volt megszólítása az egyszeri testvérnek. 
Pedig hiszen az ő házuk körül lett szeny-
nyes, rongyos meg azért volt, mert az ő 
rongyait viselte. Magáztatta magát vele, 
mint valami uri kisasszony a cselédjével, s 
dehogy ment volna vele egyszerre tem
plomba. 

Egyszer aztán azt, mondták Atkának, 
hogy ilyen nagy leánynak szégyen már 
libát őrizni. Verje ki a teheneket a mezőre, 
legeltesse ott, s hajtsa haza délben, este. Ha 
unja magát, szedjen gombát az erdőszélben. 

A leány nem mert ellenkezni, megtette 
szó nélkül, a mit parancsoltak neki. Kihaj
totta a teheneket, pedig hát azok eljárhat
tak volna a falu csordájával, mint más em
berek tehenei, azért bizony nem törött volna, 
le a szarva sem a teheneknek, sem a viasz
árusné uraságának. Csakhogy ö mégatelu-
neit sem akarta összekeverni a másokéival. 

De nem az volt az igazi ok. Hanem hát 
szelét vette, hogy a gyönyörűen fejlődő 
leányra szemet ke«denek vetni a legények. 
Azt a sugár termetet, piros arczot bizony a 
rongyok közül is kilátták. Aztán meg az 
egész falu tudta, hogy dolgos és jószivü. 

Ilusra ptdig, akármilyen szép volt is, 
alig hederítettek. Urnák való portéka az, 

I nem szegény embernek — mondogatták 
egymás közt a legények. Az a fáin kéz nem 

j igen szolgált neki javára. Hja, a földmives 
embernek bizony olyan kezű feleség kell, 
a melyik megtudja fogni a kapa nyelét, Azt 
pedig az elkényeztetett Ilus nem szoktameg. 

No hát, hogy ez a különbség olyan sze
met szúró ne legyen, — Ankának jó távol 
kellett lenni a háztól. Azért kellett a tehe
neket külön legeltetni, mintha grófi famí
liából volnának. Hej pedig egy magános 
leánynak nem jó hely ám az erdő. Nemcsak 
azért, mert e tájon még a medve sem ritka, 
de hát rósz ember is vethet lest a leánynak. 
Talán számítottak is erre; no nem állítom 
bizonyosan, de nem hiszem, hogy nagy bűnt 
követnék el, ha állítanám. Csakhogy Anká
nak nem azért volt ám két erős karja, hogy 
ne birta volna magát megvédelmezni, ha 
arra került volna a sor. Nem került, hál-
istennek. Az emberek, a kik találkoztak 
vele az erdőben, szép nyájasan szót váltot
tak vele, de egy ujjal sem illette egyik sem. 
Hej, megemlegette volna az azt a napot, 
tudom istenem! 

Anka hát legeltette a tehenet, szedett 
gombát és nótát csinált. Maga csinálta a 
verset is hozzá, nem tanulta senkitől. Tőle 
lestek el a többiek. Gyönyörű hangja volt, 
messze el tudott csengeni a csendes erdő
ben. Egyik hegy a másiknak adta tovább. 
Hiszen hallotta, uram. Most is elfacsarodik 
a szivem, ha elgondolom, hogy nótát reám 
is csinált. 

. . . . E pillanatban oda künn az ablak 
alatt megszólalt az ének, mintha csak hiva 
lett volna: 

Anyám, anyám, édes anyám! 
Idegen mért lettél hozzám '. 
Kenyerem tán gyökér volna, 
De anyám maradtál volna. 

Hosszú szünet követte a dal elhaló vég
hangjait, Az öreg asszony megint csak sze
méhez emelte a kötény szegletét. Fájt neki 
az az önkénytelen szemrehányás, a mi ez 
egyszerű dalban szivének volt irányozva. 

A dal újra megzendült: 
A jó istent arra kérem, 
Olyan büntetése érjen, 
Hogy én legyek a te anyád, 
Anyád, anyád, édes anyád 

— Lássa, uram, — szólt az öreg asz-
szony, alig tudva magához térni a nagy 
sírástól - ilyen ez az én leányom. Nem 
tudott kinek panaszkodni, szegény, hát el
panaszolta búbánatát a fáknak, az erdőnek, 
a hegyeknek. Azok még most is viszhan-
goznak énekétől, s ott a völgyben nincs az 
a jóravaló legény, az a leány, a t i ne da
lolná azokat a nótákat, a miket a „Hamu
pipőke" csinált. (Folyt, kiivetk.) 
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Bécs madártávlatból. 
Az osztrák császár-várossal oly közeli v i 

szonyban élünk, hogy bármily közönségesnek 
tűnjék is föl ismertetésünk, még sem egészen ér
dektelen — kivált m o s t , midőn már folynak, ha
zánk hozzájárulásával is, a nagy mérvű előkészü
letek az egy év múlva megnyílandó világkiállításra. 
De más oldalról is érdekel minket Bécs. A mint 
mondani szokták : sok pénzünk ára! Mig London 
és Pária saját maguk, illetőleg nemzetök erejéből 
emelkedtek világvárossá, addig Bécs világvárossá 
emelésihez a magyar erejét és vagyonát is föl
használták. Millióink vándoroltak föl Bécsbe, 
hogy segitsék gazdaggá és hatalmassá tenni a 
császári várost. A tudomány és művészet minden 
ágának monumentális épületeket emeltek, s a vá
ros fényessé te\ ésére egész utczák.it romboltak le, 
s helyükbe ujakat nyi tot tak, a bel-várost boulevard 
futja körül , és a város minden részében sok szép 
tér tűnik szembe. Ha a sok kincsre és gazdagságra 
gondolunk, mik Bécsbe összehalmozva vannak, és 
a büszke paloták hosszú során végig t e k i n t ü n k : 
csak ekkor tú r juk igazán, mily szerénv a mi ma-
gyar fővárosunk Bécshez képest. Benne já rva 
szomorún sóhajtunk föl : mikor lesz olyan Pes t ! 

Ha az idegen Bécsbe j u t , annyi látni való 
kinálkozik, hogy azt sem tudja ham r jában, mit 
nézzen meg. Az elótáruló fénytől és pompától 
esakugy káprázik a sẑ  m, s a rengeteg épületek 
beláthatlan messzeségbe terjednek el. A pezsgő 
élet s folytonos zaj előbb szokatlanul hat, de végre 
is hozzá lehet szokni. A belváros a legrégibb — 
százados épületekkel ; ódon kinézéae üzonban nap
ról napra fogy , mert a modern újítások palotákat 
emeltek :i háromszázéves törpe házak helyébe, 
s a csendes utczákon élénk életzaj hallik. A 
belváros legnevezetesebb pontja a császári-lak, 
vagyis az úgynevezett „Burg . " (53.) A Habs
burgok már a 13-dik század elejétől székelnek 
itt . Rendkívül nagy épüle t , de szabálytalan, 
és. egységes stylt nem mutat. Különböző időkben 
terveztetet t és épittetett ki ujiy, a mint most áll. 
A bejárat egyik része — hol rendes közlekedés is 
foly — a Sz.-Mihály-térre néz (43.) , a másik a B u r g -
kapun (58.) keresztül a boulevardra, vagyis a Ring-
strassera. (29.) A bejárat mindkét részén négy Her
kules szoborcsoport áll, az udvar közepén pedig 
Ferencz császár cmlékszobra gráni tból . Ezen az 
oldalon vannak a császári és elfogadó t e r u e k ; az
után a levéltár. A Burg keleti részét az úgyneve
ze t t „Svájczi u d v a r ' teszi, mely a Burg legrégibb 
része — gyönyörű renaissance-kapuval . Az épü
let belső részében van ;.z udvari plébánia-templom, 
az özvegy Karolina Augusta császárnő termei, az
tán a vendégtermek és az udvari gyűjteményt k, j 
melyek közt leghíresebb: a kincstár, a császári csa- i 
Iád gyémánt , arany, ezüst, s sokféle drágakövek 
kincseivel a legrégibb időkből. A gyűjtemények 
közt ne vezetés az érem- és régiség-gyűjtemény, ezer 
Ó-görög vázával, s 27,000 ó-görög, s 35,000 római 
éremmel, nem említve az ezrekre menő bronz- és 
pénzdarabot. Ezután az ásvány-gyűjtemény mint 
egy 100,000 darabbal. A Burg déli részét a csá
szári őrség foglalja el, i t t van aztán a lovagterem, 
aCon t ro lo r folyosó, hol I I . József császár adta ki-
ha l lga tá -a i i ; továbbá azon ti rmek, melyeket Mária 
Teréz a és később I I . József laktak, és a császár 
katonai irodája; a nyu . a t i oldalon van az Amália
udvar , mely a 17-ik század végén épült, s jelenleg 
Erzs bet császárné és királyné lakosztálya. A 
svfijezi udvartól keletre fekszik a József-tér I I . 
József eml kszobrával, nyugotra pedig a császári 
redoute fényes termeivel, hol udv«ri bálokat szók 
tak tartani, de más előkelő bálok, vagy nagyobb 
szerű zene-hangversenyek is ta r ta tnak benne. A 
császári könyvtár 300,000 kötetet tar talmaz, 20,000 
kézira t ta l ; a réz- és fametszet gyűjtemény három
száz ezerre menő számból áll. Az állat-gyűjtemény 
kiválóan gazdag: madarak- , puhányok- , kagylók
és rovarokban. A boulevardra néző oldalon szem
ben a császári Burggal két óriási emlékszobor 
áll, Savoyai Eugen herczegé, és Károly főher-
ezt gé. (5(5, 57.) Balra a császári kert (59 ). jobbra 
pedig • „népker t " fekszik, a Theseus-templommal, 
melyben Theseus és a Minotaurus csoportoz ita 
\ an Canovátéd 

Bécs több díszes templommal bir, melyek 
közt leghíresebb a szent István temploma. (36.) góth 
s t y l b . n épi tve ; már öt száz éves, ?• azóta időről 
időre sok változáson ment át. Fő-oltára és prédi-
kálészéke a művészet remekei, a legfinomabb fa-
ragványokkal . Az Ist-, án templom torn\ a az 
egyetlen hely, honnan egész B'cs és iö rnyéke 
belátható. A tüzőrség is i t t tartja szállását, mely 
t á v i r d á k k a ' v n a városrészekkel összeköttetésben. I 

A fogadalmi <emj)?oí«(Votiv-Kirche)mostépül szin
tén góth stylb n Ferstel tanár és építész műveze-

1 t é se^ la t t (45 . ) ; a város építteti emlékül a fejedi lem 
szerencsés megszabadulásának 1853-ban, midőn 
uo-yanazon helyen ellene merénylet követtetet t el 
Áz augusztinusok templomában (54.), mely udvari 
plébániatemplom, nagyszerű látványt nyújt Cano-
vának örökbecsű m ű v e : Mária Christina főher-
czegné (Mária Terézia leánya) emlékszobra 
karrarai márványból, melyet férje Albert szász-
tescheni herczeg emeltetett 20,000 aranyon a „nők 
legjobbikának," mint a fölirat hirdeti . Az emlék 
eo-y nagy márvány gúlát képez, középen nyilassal, 
mely felé három angyal közelit, mig egyik olda
lon egy i.ő és egy agg koldus könyezve lép fel a 
lépcsőkre, a másikon pedig egy könyező oroszlán 
fekszik. Kifej, zés- és érzelemteljesebb alakokat 
alig lehet képzelni. Maga Canova sem tudta fe
ledni e művet, s saját sírjához ehhez hasonló 
emléktervet hagyot t há t ra , melyet aztán tanítvá
nyai csakugyan meg is alkottak a halhatlan mű
vész sírjánál a Frár i - templomban Velenczében. 

A Belvedere, egyike Európa legh'resebb kép
tárainak. Az épület va l ahaEugen savoyai herczeg 
lakhelye volt, magát a képtárt V I . Károly alapí
totta. Az egész 13 teremből áll; képviselve vannak 
benne a legnagyobb művészek, mint : Raphael , 
Michel Angelp, Murillo, Leonardo da Vinci, Van 
Dyk, Rubens, Tintoretto, Veronese, Dürer stb. 
Az Ambrosc-r-gyüjtemény (96 ) telve van a leg
r i tkább és legrégibb tárgyakkal , ugy a régiség
gé üjtemény is. 

Bécs számtalan palotái közül legnevezeteseb
bek : a Német-rend-palotája (89.), renaissance styl-
ben, árkádokkal és födött udvarral , melyet Vilmos 
főherczeg tar t elfoglalva, mint a rend nagymes
t e r e ; az urakháza, s a zene-egylet palotája, mind 
Hanz tn által épitve, k i a klasszikus irány műve
lője. Továbbá az „ iparmúzeum" (28.), Ferstel 
műve , az osztrák „nemzeti bank," a „börze,*' 
Lajos Viktor és Albrecht főherczegek palotái, (60, 
75.), a Cursalon (80.), a kertészeti társulat (87.) 
stb. stb. paloták. 

Az uj operaszínház (72.) kivülről nem igen 
ragad el, mert s tyl jekevert , de annál nagyobb be
nyomást tesz a nézőre belseje, mely pazar fénynyel 
van kiállí tva. A falakat freskók diszitik, s az 
egész a legnagyobb kényelemmel van berendezve. 
1861-tol 1869-ig épült . A drámai-előadások az 
udvar i váiszinházban tar ta tnak, mely még Mária 
Terézia korából való. Most tervben van, hogy 
megiijitják. 

Ta lán egyetlen főváros sem bővelkedik oly 
sok kaszárnyával mint Bécs. Mindegyik egy kis 
vár óriási kapukkal és normann-góth torny ócs
kákkal , mint a Ferencz-József- és Rudolf-kaszár
nyák. (30, 19.) A városon kivül fekszik az „ A r 
zenál ," mely egy óriási lak tanya , fegyvertár és 
fegyvergyár egyben, melyhez hasonló még Par i s 
ban sincs. Oly nagy , hogy az idegen könnyen el 
ij téved benne. Magában egész kis várost képez, 
katonák és munkások ezreivel. Mulató hely, nyil
vános kert és sétatér van elegendő Bécsben. Leg 
nagyobb ezek közt a P rá te r (7.), melynek W u r s t l -
praternek nevezett részén a szegény ebb néposztály, 
mig másik részén a pénzesebb osztály szokott 
mulatni . Ide többek közt a Pra ters te rn (15.) nevű 
hosszú széles ut vezet. 

A várost minden irányban vasutak szelik át , 
s a Ringstrassen közúti vaspályák járnak. 

Hanem egy világváros megismertetéséhez egy 
lap szűk tere sokkal kevesebb, hogysem leirni 
lehetne mindazon fényt és gazdagságot, palotákat, 
közi pületeket, intézeteket és iskolákat, mik Bécset 
oly nagygyá teszik. Mint képünk is csak madár
távlatból mutatja a világvárost, ugy mi is csak 
igen futólagos rajzócskát adtunk róla. Befejezésül 
megemlíthetjük, hogy a bécsi német nép kedélyes, 
de mindenekfölött büszke az ő császár városára, 
azért is énekli: 

Es gibt nur eir.e Kaiserstadt, 
Es gibt nur ein Wien. 

L.M. 

Az élet. 
éTermészettudományi elmélkedés.) 

Sokféle meghatározását adták már az életnek. 
A közbeszéd érti alatta azt az időtartamot, mely a 
születés és halál között lefoly; a bölcsésznek : az 
a tapasztalati jelenségekben nyilvánuló lé t ; a 
költő elnevezi hosszú hareznak és rövid békének; 
az í r á s napnak mondja, melyen át az ur szőlejé
ben munkálkodnunk kell. Azonban legközelebb 

I j á r valamennyi közt az igazsághoz Py thagorás , k i 
a tüzet teszi a világ leikévé és azt állítja, hogy az 
emberi lélek is ennek az égi tűznek a szikrája, a 
mely, ha kialszik, el tün vele együt t a feddi lét is. 
Hogy mi módon lehet ós van Pythagorásnak igaza, 
jelen soraink alapján kiki meggyőződhetik róla. 

H a veszünk egy darab vasat és azt hosszabb 
időre nedves légkörbe teszszük, azt tapasztaljuk, 
hogy a vas megrozsdásodik; ugyanez történik a 
vassal akkor is, csakhogy gyor sabban , ha tűzbe 
dobjuk. A rozsdát a vegyészek elemezték és arra 
az eredményre ju to t t ak , hogy az nem m á s , mint 
vaséleg (Eisenoxid) vagyis a vasnak az élenynyel 
való egyesülése. Az éleny légnem, mely légkörünk 
23 százalékát, a víznek pedig 8

 D részét képezi, 
melyben — ha valahol tiszta ál lapotban talál tat ik, 
ember és állat rendkívül vidorrá 1< sz. É leny nél
kü l nem létezhetnék egyetlen élő lény sem; a 
szárazföldi állatok a levegőtől, a halak a vízből 
szívják magukba az élenyt. Hogy a vizben csak
ugyan van levegő, s így éleny is, arról könnyen 
meggyőződhetünk, ha pohárba vizet ön tünk és azt 
hosszabb ideig hagyjuk ál lni ; akkor a pohár olda
lán apró hólyagocskák, buborékok származnak, 
melyek levegővel vannak telve. A halak álló ta
vakban, ha azok semmiféle mozgásnak nincsenek 
alávetve, csakhamar kivesznek; azért kel l a mes
terséges haltenyésztésinél a vizet magasabb hely
ről ereszteni le, hogy közéje levegő tóduljon. Az 
éleny az egy folanyt kivéve minden elemmel egye
sül és ez az egyesülés vagy jelen esetben „élegülés" 
az, mit mi a közönséges életben „égés"-nek. neve
zünk. Fönnebb lá t tuk, hogy a vas a tűzben és 
levegőn egyaránt megrozsdásodik, csakhogy mig 
tűz alkalmával több éleny levén közelben, az éle
gülés gyorsabban, rohamosabban megy végbe és 
ezáltal fény és meleg származik, addig a levegőn 
az élügelés oly lassan tö r tén ik , hogy magát a 
vegyfolyamatot nem is észlelhetjük, csak az ered
mény mutatja, hogy mind a ke t tő ugyanazt a mun
kát vi t te végbe, de mig az egyik gőzzel sietett 
czélja felé, add ig a másik rósz, kopot t szekéren 
ballagott odább. — H o g y az égés nem egyéb, mint 
élegülés, vagyis hogy égés nemszármazhat ik éleny 
nélkül , könnyen meggyőződhetünk, ha üvegbura 
alá gyer tyá t teszünk ; mihelyt belőle az éleny ki
fogyott, a gyer tya azonnal elalszik; ugyanez tör
ténik akkor is, ha égő zsirra r u h á t , hamut vagy 
homokot dobunk , mert ezáltal elzárjuk tőle az 
égéshez megkívánta tó élenyt, s így a tűznek el kell 
aludnia. 

Mind az állati , mind a növényi életben igen 
fontos szerepet já tsz ik még a szénsav. A bor for
rásánál a pinczékben ezen légnem keletkezik: ez 
okozza a pezsgő borok, a szódaviz pezsgését is. A 
földréteg fölött nyugvó légkörben a tudósok szá
mítása szerint 38 billió mázsa szénsav találtatik 
és az őskorban , midőn oly óriási növényzet ural
kodott földkérgünkön, még nagyobb mérvben volt 
elterjedve. A szénsav nehezebb a közönséges leve
gőnél, azért annak legalsó rétegeiben foglal helyet; 
innét magyarázható ki a vermek, a bányák és 
pinczék rósz le vegoje. A szénsav nem gyúl meg, 
sőt azzal a tulajdonnal bir, hogy benne a gyertya
láng kialszik. Lélegzésre nem alkalmas és az 
állat azonnal kivesz benne. 

Talán kissé hosszasan is foglalkoztunk ezzel 
a két légnemmel, azonban tá rgyunk megoklása 
tökéletesen ezeken alapszik, Büchner sokszoros 
kutatások alapján kimondotta, hogy a természet 
egyes osztályai között nincs lényeges különbség 
és ezzel csak azt fejezte ki, mi t már az ókori böl
csészek is v i t . t t a k , hogy a természetben nincs 
ugrás (in na tura non datur saltus), hanem egyik 
állapotból a másikba folytonos átmenet , lépcső 
létezik; ez Darwin tanának is alapeszméje. 

Ugyanaz az élegülés vagyis é g ' s , mely a leg
számosabb ásványt létrehozza, szerepel a növények 
és állatok világában i s ; az élet tehát nem egyéb, 
mint egy szikra a naey tűzből, m ly a mindensé
get betölt i , mely a létezőknek és élőknek erőt ad 
a tenyészetre, mozgásra és tevékenységre, a mint 
azt Py ihagoras is vitatta. 

A növénynél kétféle életet 1 ülönbö. té tünk 
meg : liapp^lit és éjelít. Nappal a növény levelei 
ál tal a légkörben levő szénsavat fölfogja és azt a 
világosság behatása által szénenyre és élenyre 
bo< tja, az élenv nagyrésze vi-szatér a levegőbe, a 
megtar tot t rész ped g szerves anyagok, mint kemé
nyítő, szőlőcukor stb. képzésére fordittatik. Éjjel 
ellenben a növények is, mint az állatok, szénsavat 
lehelnek ki, és élenyt szívnak be. 

Az állati testnek saját fen tar tására bizonyos 
meghatározot t mennyiségű szénenyre és könenyre 
van szüksége, ha azt akarják, hegy rendes álla
pota változást ne sze;,védjen; ezt a szükséges 
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•mennyiséget az eledel hoz-a a testbe Az ember 
közönséges mozgásnál naponkét 27 lat szénenyt 
emészt fel; ezen 27 lat széneny a tüdőből mint sz n-
sav száll el, hogy pedig a 27 lat széneny szén
savvá égjen el, arra 74 lat éleny szükséges. Bous-
singault kutatásai szerint a ló 24 óra alatt 158 lat 
szénenyt fogyaszt el, mihez — hogy szénsavvá vál
jék. 11 Vi ft éleny kivántat ik. Mivel a felvett éleny 
csak mint széneny- vagy köneny-vegyület lép ki 
ismét a testből, mivel továbbá rendes egészségi 
ál lapotban az eltávolított széneny és köneny ismét 
széneny és köneny által helyettesittetik, mi az 
eledel ál tal történik, világos, hogy az eledel meny-
nyisége, mely az állati szervezet fentartására szük
séges, a fölvett élenynyel egyenes arányban van. 
K é t állat közül, melyek egyenlő idő alatt külön
böző élenymennyiséget vesznek föl a tüdő által, 
mindegyiknek ugyanily arányban különböző 
mennyiségű ételre is van szüksége. Az éleg-fo-
gyasztás pedig kifejezhető a lélegzések száma által, 
t ehá t a mely állat vagy ember többet lélegzik, 
ugyanazon idő alatt annak több eledelre is van 
szüksége. A gyermek, kinek légzési szervei na
g y o b b tevékenységben vannak , hamarább meg
éhezik , mint a meglett ember. A madár eledel 
nélkül már harmadnapra megh d, a kígyó, mely 
üvegbura alá té e egy óra alatt oly kevés élenyt 
fogyaszt e l , hogy az abból létrejött szénsav alig 
észlelhető, három hónapig, sőt tovább is elél eledel 
nélkül. A munkásnak, k i folytonos erőfogyatko
zást szenved, több eledelre van szüksége, hogy el
fogyott erejét visszanyerje, mint olyannak, ki 
.támlásszékéből tekint a sürgőforgó világba. 

De nemcsak a lélegzések számától függ az 
éleny mennyisége, mi t az állat a tüdő által fölvesz, 
hanem a tüdőnek nagyságától és a vérkeringés 
gyorsaságától is a testben. Az érverés meglehetős 
mértékül szolgál a vérkeringés gyorsaságára; két 
egyén közül, kiknek érverése különböző, vagy kik 
különböző nagyságú tüdővel birnak, egyenlő kö
rülmények között mindenik különböző mennyiségű 
eledelt fogyaszt el. Megtör ténhet ik , ha egyenlő 
mennyiségű étellel élnek, hogy mig az egyik azzal 
jó l lakik, addig a másik éhes marad. A mellürcg 
helyes megítélése biztos kiindulási pontot nyújt a 
gazdának, hogy két tehén közül melyik ad több t e 
jet , ké t ökör vagy két sertés közül melyikből lesz 
jobb hízó, különb :n egyenlő körülmények között. 
— Nyáron a levegő sok vizgőzt tartalmaz, télen 
ellenben száraz. Az a tér, mit a vizgőz a meleg 
levegőben elfoglal, télen pusztán levegő által van 
betöltve, azaz: télen ugyanabban a térfogatban 
több éleny van, mint nyáron. Magasabb hegysége
ken a levegő kevesebb élenyt tartalmaz, mint a 
tenger színénél vagy mély barlangban, azért az 
utóbbi helyeken több eledelre van szüksége az 
embernek és állatnak. 

Csak éleny belehelése által keletkezhetik a 
növényben ép ugy mint az állatban meleg. Bármi
kép legyen is a szénsav összekötve az élenynyel, 
az összekötés nem történhetik a nélkül, hogy me
leg ne fejlődjék. Hogy az eledelben levő széneny 
az állati testb 'n szénsavvá váljék, ép oly mennyi
ségű melegnek kell fejlődnie, mintha a levegőn 
vagy egyenesen az élenyben égettetnék el, az 
egyetlen különbség, hogy a fejlődött melegmeny-
nyiség különböző időre vonatkozik. Tiszta éleny
ben az égés gyorsabb, a mérséklet magasabb; kö
zönséges levegőnél az égés lassabb, a mérséklet 
csekélyebb, de tartósabb. Azok az állatok, melyek 
gyorsabban lélegzenek és igy több élenyt fogyasz
tanak e l , egyszersmind magasabb állati hővel 
birnak ; a gyermeknek 39°, a felnőttnek csak 37° 
az ál lat i melege. 

Megbizható vizsgálatok bizonyítják, hogy 
minden égalj alatt , a mérsékelt égöv alatt ép ugy, 
mint az egyenlitőnél vagy a sarkoknál, az ember 
és a melegvérű állatok hévmérséklete sohasem vál
t oz ik ; azonban mily változók a körülmények, me
lyek közt é lnek! Az állati test megmelegitett 
test , mely ép ugy mint más testek, képes mele
get fölvenni magasabb mérsékletü helyen, és 
meleget bocsátni el alacsonyabb mérsékletnél. 
Mily csekély tehát azon ember meleg vesztesége, 
k i délen él, hol a külső mérséklet majdnem azonos 
a test mérsékletével , azéhoz képest, ki a sarkok 
körü l lakik. De mióta a tapasztalás azt mutatja, 
hogy a sarklakó vérének melege nem igen tér el 
a déli égöv alat t lakóétól, kell tehát valaminek 
lenni, mi a melegség hiányát pótolja és ez az 
eledel. Mig a déli lakó gyümölcseiben csak 12 
százalék széneny talál tat ik, addig a grönlandi 
szalonnája és halzsirja 66 egész 80° „ szénenyt 
tar talmaz. Nem nagy feladat meleg égalj alaft 
mérsékletességet ta r tan i , vagy az egyenlitőnél éh
séget hosszabb ideig tűrni , azonban hideg és éhség 

rövid idő alatt tönkre teszik a testet. Az éhes 
ember fázik. — Mindenki tudja, hogy az északi 
vidékek ragadozói falánkságuk által felülmúlják 
a délieket. A ruházat ránk nézve azonos az ele
dellel ; minél melegebben öltözködünk, annál ki
sebb lesz az evéé utáni vágy is. Ha mezítelen 
járnánk, mint az indiánok, s a vadászatnál és 
halászatnál ugyan oly hidegnek lennénk kitéve, 
mind a samojéiiok, akkor fél borjut és még azon
felül egytuczat faggyú-gyertyát volnánk képesek 
fölemészteni, a nélkül, hogy valami bajunk lenne 
tőle. Az állat hasonlit a kályhához, mely a beletett 
anyagot elégeti ; ép igy égeti el az állati test is az 
eledelt és az égésnél származó meleget használja 
fel munkára vagy életének fentartására. Nemcsak 
a gyomorban levő anyagok égnek el a szó szoros 
értelmében, hanem a munkánál az izmokban levő 
fehérnye és más szerves részek is, miket az állat
nak pótolnia kell. Ha az élenynek nincs már mit 
megtámadnia, nincs mit emésztenie, vagyis éhség 
áll be, akkor magának az állati testnek megy neki és 
azt emészti, égeti fel. Legelőször a zsiradékot, ha 
az elfogyott, a vért, és igy tovább az egyes részeket, 
míg végre az agyvelőt támadja meg, de övvel egy
szerre beáll a halál pillanata is. Számítás és sok
szoros sajnos tapasztalatok is bízó iyitják, hogy 
az ember 8—9 napig képes az éhséget kiállani: 
mig ha folytonosan c*ak pusztán vizet iszik is 20, 
sőt több napig is kibírja. Az alvó állatok télen 
zsirjokból élnek.*) Az éleny eme befolyása az 
állati életre, mit a nagy Liebig után vontunk rö
viden össze, meggyőzhetett bennünket a r ró l , 
hogy az élet nem egyéb mint folyt mos küzdés a 
levegő élenyével, mint folytonos égés. Ha testünk
nek, e valódi kályhának éghető anyagot nem va
gyunk képesek martalékul dobni, vagy hae kályha 
már annyira roncsolt állapotban van, hogy az élet 
tüze benne többé nem loboghat, akkor bekövet
keztek a végső perczek. 

De ha még oly egészségesek vagyunk is, ha 
testünket még annyi eledellel látjuk is el, életünk 
csak igen kis időre terjedne, ha munkánkat nyu
galom, pihenés nem váltaná fel. A dolgozó ember, 
daczára, hogy léleg-.és által folyton gyűjt i az 
élenyt, mégis csakhamar kidűlne, mert munka 
közben sokkal több élenyt fogyaszt cl, mint 
a mennyit a tüdő által képes beszerezni, szükséges 
tehát, hogy létezzék oly állapot, melyben az em
ber több élenyt sziv be és kevesebb szénsavat 
leheli ki, mint nappal, mint munka közben — és 
ez vezet az alvás elméletére. 

A tudomány csak néhány éve, hogy felderi-
te t te azt az igazságot, mely szerint az álom nem 
egyéb mint élenygyüjtés, vagyis éjjel szerzi be az 
ember mintegy Vg-dát azon élenymennyiségnek, 
melynek segélyével nappal munkáját végzi. Ha 
az éleny a hosszas munka vagv fáradság után már 
annyira megfogyott, hogy csak a b ísz i t t éleny 
segélyével vagyunk még ébren, akkor a pillák 
nem sokára lecsukódnak, a test mozgása megszű
n ik , az álomképek csak igen homályosan vagy 
épen nem lebegnek előttünk, test és lélek kime
rülve mély álomba dől. A lélegzés mindazáltal 
folyvást ta r t és az élenymennyiség perczről 
perezre növekedik a vérben és az emberi test más 
helyein is. Elmúlik az éjfél, la?stnkint az álomké
pek újra előtűnnek, a vér gyorsabb keringésbe 
jön, az éleny visszanyeri túlsúlyát — és az alvó 
felébred, megújulva erőben, frisseségben A gyer
meknek, kinek vére gyorsab b keringésben van, 
hosszabb ideig kell aludnia, hogy a szükséges 
élenymennyiséget beszerezhesse, mint a felnőtt 
embernek. A sápkórban szenvedő leányok foly
ton >s erőtlenségének és álmosságának ép az az 
oka, hogy vérök elveszti egyidőre képességét az 
egész napra szükséges éleny mennyis get besze
rezni. Az öreg emberek , kiknek vére már megfo
gyott , hasonlólag csak kevés élenyt birnak magukba 
összegyűjteni, innét van aztán, hogy az egész nap 
bóbiskolnak és szurrdikálnak. Az alvást némileg 
a nyugalom is pótolhatja. 

Middn az égés az állati testben megszűnik, 
midőn az nem képes többé az élenyt magába fel
venni, megszűnik az élet is. „Az utolsó érverés, az 
utolsó lélegzés után, — mond Kletzinsky, a — viz 
és az éleny, tehát a szervetlen anyagok hatalma el-
lenállhatlanul rombolja le a szerves te-tet és a cso 
daszerü gépnek egyik kerekét a másik után oldja 
fel, mig az egész szét nem forgácsolódik. Minden 
szerves rész légnemű terményekké oszolva, visz-
szatér a légkörbe, melyet az összes élet szülőany
jának joggal nevezhetünk, és a mely egykor az 
őskorban a tüzes állapotban levő és holt föld 
egész növényzetét és állatvilágát méhében horda. 

Ha végre a légkör élenye diadalmaskodott a holt 
tömeg rothadásán és nem maradt egyéb belőle. 
hátra, mint szénsavas ammóniák, a légtengerben 
úszó vizpára és egy maroknyi hamu, m új a föld 
kergékéi tapad : akkor újra kezdődnek a növény 
világ csodái, melyek a felszabadult részeket ismét 
összegyűjtik, hogy abból az állatok táplálékául 
saját testüket fólépitsék; ugy hogy az élő világ 
örökös, soha nem nyugvó körfutáeában, melyet 
életnek nevezünk, önmagát örökké létrehozza és 
önmagát örökké lerombolja!" 

Kvassay Jenő. 

• ) Liebig Chemische Briefe X X V L und XXVII . 

S z i n v a k s á g . 
Mindenki észreveheti ugy magában, mint 

másoknál is, ha nincs érzéke a zenéhez; azaz: nem 
tudja mugkülö 'böztetni a finom hangok változatos 
menetét. A látáshiányt nem fedezhetjük föl ily 
könnyen. A koldust vezető kutya, vagy pedig az 
utczán járkáló orrára bigyesztett kék, vagy rózsa
színű pápaszem a látérzik gyöngoségéről tesz 
tanúságot. Azonban megtörténhetik az is, hogy 
legbensőbb barátod tudtod.sőt saját tudta nélkül, 
sohasem ismerte a rózsának, a gólya csőrének, 
vagy a vasúti vészjelző lámpának valódi színét. 

A szinvakságra 1684 óta forditottak a tudó
sok kiválóbb figyelmet. Egy századdal későbben 
Dalton a színek iránti fogékonyság-hiányt ész
lelvén magában: ezt bővebben t á rgya l t a , s a 
tudós világban nagy zajt ütöt t vele. A genfi egye
temen ettőlfogva azokat, a kik hasonló fogyatko
zásban szenvedtek, daltoniaknak neveztek el,pedig 
helytelenül, mert vele egyidejűiéi; többen bírtak 
ugyanezen sajátságos tulajdonsággal. A szinvak-
ság kérdését 1826-ban tárgyalta bővebben W a r t -
mann lausannei tudós tanár, s most legújabban 
Wilson edinburgi vegytanár, kit ez ügy tanul
mányozására azon észlelet vezérel t , hogy több 
t mitványa a vegyitékek szinének meghatározásá
nál egymástól eltérőleg nyilatkozott. Habár a 
savanyok befolyása következtében a növények 
színváltozása jelentékeny volt, s több tanítvány e 
színváltozást egyszerre észre is vette, találkozott 
mégis egy pár, kikbon a szinok iránti fogékony
ság merőben hiányzott. Bővebb vizsgálat alá vet
vén e tárgyat , meggyőződött arról, hogy a szin-
vakság háronifi leképen nyilatkozik: 

1) A színek iránti fogékonyság teljes hiánya: 
ú g y h o g y csak fekete és fehér,vagy fény s árnyék 
tűnnek föl a szemlélő előtt. 

2) Fogékonyság hiánya az összetett szinek 
finomabb árnyalatai, mint p. o. a barna, sötét
szürke szinek iránt. 

3) Fogékonyság hiánya az elemi szinek, mint 
p. o. a vörös, kék és sárga, továbbá a másodlagos 
vagy harmadlagos szinek iránt, mint p . o. a piros, 
zöld, narancsszin és barna szinek. 

Teljes szinvakság nagyon ri tkán jő elő, de 
egyes esetek mégis találhatók. Legnevezetesebb 
egy ausztráliai szobafestőé,ki csak a feh 'r s fekete 
szin között volt képes észrevenni a különbséget, 
s hogy mégis ezen pályára lépett, onnan m igya-
rázható ki, mert igen jó rajzoló volt. Neje vegyi
te t te , s mutatta ki az alkalmazandó szineket. Meg
történt azonban egy izben, hogy nejé nem lehetett 
mellette, s sietve kellett festenie a falat. Maga 
vogyitette a szineket, s azon hiszemben, hogy 
téglaszinnel fest, már jó darabra haladt a falon, 
midőn bámulatára tudat ták vele, hogy égszinre 
festett. 

Wilson azt állítja, hogy e földrészen a máso
dik nemű szinvaksásr a férfiaknál nem is kivétel , 
hanem inkább átaláno?ságban el van terjedve, a 
mi szerinte onnan származik, hogy a szin iránti 
érzékenység nincs kellőleg kimivelve. Sok ember 
nem képe3 különbséget tenni a piros és vörös 
közt, minden ily n szinü tárgyat vörösnek lát. Az 
edinburgi állatgyógyászati egyetem közvizsgáján 
hatvan tanuló közül a legnügvobb rész csak az 
elemi színek között tudott biztos különböztotést 
tenni. A pirost, rózsaszint nem ismerték meg, 
holott e szine'<nek a vöröshöz, kékhez s sárgához 
való viszonyát pontosan sorolták elő. A rózsaszint 
s halványkéket még azok is összetévesztik, kik 
különben más szint pontossággal kijelölni képe
sek. S hányan vannak, k ik a zöldet a kékkel ösz-
szeté vesztik. 

Legfontosb példák fordulnak elő a harmadik 
osztályzatnál, mely azokat foglalja magába, kik 
vöröst, kéket, sárgát , pirost, zöldet s barnát más 
szín helyett fognak el, vagy átalában a szineket 
összetévesztik. N é h a , jóllehet a ssineket meg
mondja, azokra egyenként s biztosan rámutatni 
nem tud, más esetekben, a legtöbb szint látja, dé 
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ket tő t (vöröst s zöldet), s még gyakrabban négyet 
(u. m. az emlitctt ket tő, s azonkívül az olaj- s 
barnaszint) nem különböztetheti mog egymástól 
Különös, hogy az alapszinok közül csaknem a 
sárga a legkényesebb, s a szinvakoknak mégis 
ezzel van legkevesebb bajuk. A kéket is jó l látják, 
de már a kék és sárga vegyüléko — a zöld — 
leggyakrabban hozza zavarba a szinvakot, mert azt 
hol kékkel ,hol sárgával,sőt néha vörössel téveszti 
össze. A vörös még több bajt okoz; vannak, kik ezt 
egyátalában nem látják, mások megesküsznek rá, 
hogy zöld, sőt talákozott még olyan is, ki a vöröst 
feketének nézte e l .Alá th iány e harmadik osztálya 
nagyon népes. Egy katona évek hosszú során át 
küzdhet egy zászló alatt , a nélkül, hogy látná 
igazán zászlója szineit. E baj leginkább festők, 
takácsok, szabók közt észlelhető, mint kiknek 
hivatásuk a szinek vegyitésével foglalkozik. E 
szerint több olyan pálya van, melyre addig az ifjú 
ne lépjen, mielőtt ki nem próbálta, ha vájjon nem 
szenved-e szinvakságban, mert különben mind 
magának, mind másoknak sok kellemetlenséget 
okozhat. A nők inkább ki vannak e bajnak téve, 
mint a férfiak, kik nem ügyelnek annyira a szinek 
finom árnyalataira. 

Több szinvaksági esett ju to t t tudomásunkra. 
E g y ur őszintén bevallotta, hogy bizonyos távol
ból nem tudja megkülönböztetni a fán az érett 
oseresznyét a levelektől. A piros szegfű virágai t 
nappal bizonyos távolból nem veheti észre, de 
gyertyafénynél már különbséget tehet a virág s 
levelei közt .Ugyanezen ur igy nyilatkozott : „nem 
tudom felfogni a színösszeállítást, s meg nem 
tudnám mondani, hogy milyen szinü szőnyeg illik 
a szoba vörös bútorzatához. Az utcza piszkos sarát 
bátran mondhatják előttem élénk zöldnek." Holot t 
ez uri egyén szeme máskülönben teljesen jó s 
egészséges. Rokonai közül többen örökölték e 
hiányt, de már gyermekeire nem származott át. 

E g y másik egyén akkor jöt t rá, hogy képtelen 
a szinek fölfogására, midőn egy zománezozott 
ékszert készí tet t , melyről erősen h i t t e , hogy 
gyöngyszinü, pedig mások azt álliták, miszerint 
az világos zöld. A l ig tudták az ellenkezőről meg
győzni, s csak akkor hitte el, midőn több izben 
figyelmeztették hiányára. 

A harmadik eset már valóban nagyfontos
ságú. E g y orvos, ki először polgári mérnök volt, 
több izben utazott a gőzmozdonyon, a nélkül 
azonban, hogy a vezetésre figyelmet fordított 
volna. Egyszer azonban a vezénylést megkisér-
lette, s ekkor tapasztalta, hogy a lámpák szinjel-
zését, mig csak egészen oda nem ért, nem vehette 
ki tisztán. A távolság tehát befolyással van a 
szin fölismerésére. Tapasz ta l ták , hogy a legtöbb 
szinvak nagy világosságnál s egészen közelről a 
vöröst megkülönböztetheti a zöldtől, mihelyt azon
ban attól távolabb esik, a szinek előtte összefoly
nak. Ebből az a tanulság, hogy vasúti tiszt ne 
legyen az, k i magában e hiányt fedezi föl, mert 
igen könnyen megeshetik, hogy ár ta t lanul bár , 
az egész utazó közönséget a legnagyobb veszélybe 
sodorhatná. K. T. K. 

Egyveleg. 
** (A Vesuv.) Palmieri tanár tól a nápolyi 

lapok következő közleményt tesznek közzé a Ve
zúv jelenlegi ki töréseiről : A Vezúv szakadatlanul 
és két nyilason hány tüzet és lángot, ugyanis az 
1871. j anuár 13-kai kup, mely múlt évi nov. óta 
tétlen volt, f. évi j anuár eleje óta kis mérvben 
megint megkezdte tevékenységét; továbbá egy 
1871. évi október hóban úgyszólván a főtöbör 
szélén keletkezett kis tőcsér szintén uj életet mu
tat . A hegy tevékenysége egyébiránt időről-időre 
hallatszó földalatti zörejre, helylyel-közzel kive

te t t hamufelhőre és némelykor 50 méternyi ma
gasságig vetet t láva-mennyiségekre szorítkozik 
A két nyilas között sok füstfelleg, de sublimáczíó 
csak r i tkán, mutatkozik. Böjt ideje van, a melv-
ben különösen számos idegen látogatja a Vezúvot 
és a kis kitörés egészen alkalmas a kíváncsiságot 
kielégiteni. A z observatoriumtól a kup aljáio-
kényelmes lovagló ösvény vezet, sőt a ki minde& 

fáradás nélkül föl akar j u tn i , az observatoriumio-
kocsin mehet , és innen a hosszú ösvényen lóháton 
vagy hordszékben j u t h a t föl a kúp ig . 

** (Mily áldozatokat hoz Svájcs iskoláira?) 
Appenzell kantonban van 48,500 lakos, 21 közséo-
közt csak négy község van, melynek csak egy isko* 
Iája van (Herisanban 9700 lakos mellett van H 
iskola, Teufenben 4700 lakos 7, Heidenben 2900 
lakos 7, Reuteben 900 lakos és 3 iskola.) Az ösz-
szes tanodái költségek 1871-ben a következők 
vol tak: néptanodák: 79 tani tó 83,342 frank; az 
egész népoktatási szükséglet : 111,707 frank. Reál
tanoda és gymnázium: 52,109 frank. A kanton 
tehát összesen kiadott 1871-ben 220,710 frankot. 
E községi és kanton-iskolákon kivül vannak azon
ban még szakiskolák és három árvaház, melynek 
növendékei ott ez intézetben nyer ik az oktatást. 

** (Az ephezusi Diana - templom.) Az ephe-
zusi D i a n a - templomot, mely a vi lág hét cso
dáinak egyike volt , már majdnem teljesen kiás
ták romjaiból. Mint Smyrnából a „Times"-nak 
irják, sok márvány-oszlopot leltek, melyek nem 
kevesebb mint hat láb átmérőjűek. Ezen kolosszális 
daraboknak Angliába szállítására a tengerészeti 
minisztériumot kellett igénybe venni, mely „Cale-
donia" nevű nagy hajóját bocsátotta rendelke
zésre. A legnagyobb oszlopdarab mintegy 11 
tonnát nyom, s töredéke ama 36 oszlopok egyiké
nek, melyekről Plinius is emlitést tesz. Ezen osz
lopra Herkules van kifaragva, a mint egy női 
alakkal küzd. 

I. kerület: Belváros 
" • » Lipótváros. 

|1II. » Országút. 
IV. » Wieden. 
V. » Margaretben. 

VI. » Mariahilf. 
VII. » Neubau. 

VIII. > Józsefváros. 
IX. » Alsergrund. 
1. Kahlenberg. 
2. Lipóthegy. 
8. Biaambere. 
4. Duna. 
5. Pozsonyi hegyek. 
6. Heinburg a Dunamentén. 
7. Práter. 
7a. A világkiállítás tere. 
8. Ferencz-József pálya-ndvar. 
9. Brigittenau. 

10. Angarten 
11. Lipótvárosi plébánia templ. 
12. Karmeliták kolostora. 
13. Északi pálya-ndvar. 
14. Nepomnk sz. János temploma. 

15, 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Praterstern. 
összekötő pálya a déli vasúttal. 
Dunacsatorna. 
Karmeliták temploma. 
Rudolf kaszárnya. 
Augarten-hid. 
Tábor-ut. 
Irgalmas barátok kórháza. 
Práter-nt. 
Dunagőzhajózási épület. 
Fő-vámház. 
Radeczky-hid. 
Korcsolyázó-egylet helyisége. 
Művészeti és ipar múzeum. 
Ringstrasse (kör-ut). 
Ferencz-József kaszárnya. 
Fő-posta épület. 
Ferdinánd-hid. 
Dominikánusok kolostora. 
Görög n. e. templom. 
Egyetemi templom. 
Szt". István dóm. 
Hoher Markt. 
Marié am Gestade. 

Kulcs „Bécs madártávlatból" czimű képünkhöz. 
39. Skót templom. 
40. Hof. 
41. Szt.-Péter templom. 
42. Graben. 
43. Szt. Mihály temploma. 
44. A Reichsrath épülete. 
45. Fogadalmi-templom. 
46. Lichtensteinpark képtárral. 
47. Szerviták temploma. 
48. Nagy kórház. 
49. Geographiai intézet. 
50. Országos törvényszék. 
51. A tanácsház helye. 
52. Minoriták temploma. 
53. Cs. kir. Burg. 
54. Angnsztinusok temploma. 
55. Albrecht fóherczeg csarnok. 
56. Károly fóherczeg emlékszobra. 
57. Eugen herczeg emlékszobra. 
58. Burgkapu. 
59. Császári kert. 
60. Albrecht főherczeg palotája. 
61. Régi opera-ház. 
62. Uj opera-épület. 

63. Heinrich-udvar. 
64. Künstlerhaus. 
65 Kereskedelmi akadémia. 
66. Zenede. 
67. Erzsébet-hid. 
68. Károly-templom. 
69. Wien folyó. 
70. Evangélikus iskola. 
71. Műegyetem. 
72. Ressel-emlék. (Réssel a csavar 

föltalálója.) 
73. Obstmarkt. 
74. Schwarzenberg emlékszobra 

és tere. 
75. Lajos Viktor főhg palotája, 
76. Schwarzenberg-hid. 
77. Schwarzenberg-emlék. 
78. Heumarkt-kaszárnya. 
79. Gymnázium. 
80. Gyógyterem. 
81. Városi sétány. 
82. Pénzverde. 
83. Nagy vásárcsarnok. 
84. Rokkantak háza. 

85. Erzsébet-apáczakolostor. 
86. Stückbohrerei (a hol az ágyu

kat készitik). 
87. Kertészeti társulat. 
88. Vásárcsaraok. 
89. Vilmos főherczeg palotája. 
90. Koburg herczeg palotája. 
91. Német lovag-rend kápolnája. 
92. Francziskánusok kolostora. 
93. Szt. Anna templom és a kép

zőművészet akadémiája. 
94. Kartner-Strasse. 
95. Saleriánnsok kolostora. 
96. Ambraser-gyüjtemény. 
97. Belvedere (képtár). 
98 1 
„„' > A muzeumok tere. 

100. Paulinusok temploma. 
101. Stnbenthor-hid. 
102. Karolina-bid. 
103. Kapuczinusok kolostora és a 

cs. kir. sírbolt. 
104. Neumarkt 
105. Bécs környéke. 
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Irodalom és művészet. 
** (Az akadémia kiadványaiból) öt izmos 

kötetet vet tünk. A „Magyar történelmi íór"-ból, 
melyet a magyar történeti kútfők ismeretének 
előmozdítására ad ki az akadémia, a 16, 17. és 
18-dik kötet je lent meg (áruk kötetenként 1 ft 
50 kr .) Vitnyédy Is tván leveleit, Rédei László tör
téneti maradványait (1658—1663 ) és a b. Ke
mény-család idősb, fejedelmi ágának okmánytárát 
tartalmazva. Az elsőt Fabó András, a másodikat 
Nagy Iván, a harmadikat P . Szathmáry Károly 
rendezte sajtó alá érdekes fölvilágosító jegyzetek
kel . Nagy fontosságú különösen a Kemények ok
mánytá ra ; a P . Szathmáry Károly által közlött 
levéltár csak töredéke a hajdaninak, melyet az 
1848-ki év utolsó s az 1849-iki első napjain Nagy-
Enyed elpusztításakor nagy részben csaknem 
végképen megsemmisítettek. A maradékot részint 
a Nagy-Enyed közelében fekvő csombordi kastély 
udvarán szétszórva találták meg s mint a közlő 
ir ja: némely fejedelmi oklevelén még ma is látha
tók a lábnyomok. — A „Magyar történelmi emlé
kek" tizenhetedik kötete, Wenzel Gusztáv szerkesz
tése mellett, az Árpádok korából 1272 —1289-ig 
tar talmaz érdekes okmányokat, rendeleteket és 
szabadalomleveleket. Az 584 lapra terjedő kötet 
ára 4 ft. — Szintén az akadémia költségén jelent 
m e g : „A magyar igeidők", i r ta Szarvas Gábor, 
akadémiai levelező tag. E hosszabb nyelvészeti 
tanulmány 1869-ben pályamunka volt s a Mar -
czibányi-jutalómban részesült. Ára 2 frt. 

** (A „Természettudományi Közlöny") már-
cziusi füzete következő tartalommal jelent meg : 
„Keple r János emlékezete" P a p p Mártontól, „A 
rovarok szájrészei" Paszlavszky Józseftől, „ A z 
angol akadémia koszoruzottja" (tudományos je l 
lemrajz,) s számos érdekes apróbb közlemény. 

© (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch k i 
adásában megjelentek: Brinley Richards „Marié 
Nocturne"-je (50 kr .) , és „ A m Abend" románcz 
(50 kr .) Mindkettő már rég ismert, és átalán ked
ve l t , ha nemis annyira elcsépelt m ű , mint Bada-
szawtka Thec la : híres „ L a priére d'une v ie rge" 
(„Szűz imája") czimü szalondarabja, melyet újból 
kiadni talán luxus volt, — van-e a zenekedvelők 
közt valaki, ki ne birná és ne játszaná. — Hess 
Ch. J : „Ou vas tu petit oiseau?" („Hová szálsz 
t e kis madá r?" czimü „reverie"-je (50 kr .) , mely 
i t t hasonlólag csak fölmelegített kiadásban jelenik 
meg, a középszerű, hatást hajhászó szalondarabok 
magaslatán áll, távolról sem mutatván fel annyi 
eredetiséget, annyi gondolatbőséget, mint Brinley 
R.-nek fentemiitett két hasonirányu müve. — 
Clementi M.-nek két „ tanulmánya" zongorára 
(50 kr.) oly régi és ismert jolességii gyakorlati 
darab , melyeknél csak azt sajnálhatjuk, mér t ka
punk csak ily keveset belőlÖk. — „Auf den F lu ren" 
polka-mazurka ifj. Fahrbach Fülöp karmestertől, 
csinos, egyszerű tánezdarab a múlt idény újdon
ságai közül. (50 kr.) — Anton Zapf-tól „E in klei-
ner Z a n k " zongorára és hegedűre (ára 1 frt.), 
egyszeiü kis duo, melyből azonban az eredetiség 
és csinos eszmék nem hiánj óznak. — Keichardt 
A . „ D u liebes Aug , du lieber S t e r n " ( „ T e kedves 
szem, te szép csil lag") énekre zongorakísérettel 
rég ismert dal az ujabb német dalok érzelgős mo
dorában és ebből folyó hibáival. 

** („Szinre szint." Vigj. 5.felv. Irta Rákosi Jenő.) 
E vígjátékhoz, mely márcz. l-jén kerül t először 
szinre a nemzeti színházban, nem csekély várakozá
sok voltak kötve; két év előtt egy akadémiai pályá
zaton dicsérettel volt említve s a szerző tehetsége 
nagy elismeréssel kiemelve. Ké t év óta ideje volt 
a szerzőnek a hibákat is kijavitni müvében. Való
ban, a szerző tehetségéről e darab is megerősít
het te a közönség véleményét. Alapeszméje helyes 
conceptióra mutat . Egy ártat lan, mocsoktalan nő, 
k i megtudja, hogy férje (még mint vőlegény) félti 
s rejtegeti őt Mátyás király elől, elhazudja házas
ságát is, csak azért, mert a király mint a nőknek 
ellenállhatlan udvarló ismeretes, — s e bántó föl
tevés által kétszeresen sér tve , elhatározza, hogy 
férjét is, a királyt is megizzasztja s amazt hűségé
ről, ezt arról győzi meg, hogy van nő, a k i neki 
is ellen bir ál lani; ez a szerencsésen fogamzott 
alapeszme. A kivitel azonban messze marad a 
conceptió érdeme mögött s nagyon is túlhajt a 

T Á R H Á Z . 
szerző czélján. A magányban nevelt, világot sohse 
lá to t t , szonde gyermekded Margi t oly kitanult 
kaczérhoz illő módon, oly kétes erkölcsű nő fogá
saival kezdi 8 folytatja és viszi ki tervét , hogy 
Bánfi féltését maga jobban igazolja csak; a férj 
egy hitvány s a mellett esztelen ember, ki nejét 
szemtől szembe megtagadja akkor is, mikor taga
dása már mit sem használhat, mert neje a király 
kezében van. De leghitványabb s legléhább a ki
rály. Ám legyen Mátyás ledér, de ne legyen aljas; 
i t t az, mert barátja s egyik zászlósa nejét komo
lyan el akarja csábitni; legyen könnyelmű, de ne 
legyen oly bárgyú, hogy egy félkegyelmű csatlós 
által magát megkötöztetni s „kóterbe" löketni 
engedjo; a nő által pedig férje börtönének előszo
bájában adott légyottot fogadjon el, a nélkül hogy 
az ily nőt vagy meg ne utálja, vagy gyanúra ne kel
jen iránta, hogy cselt vet neki. S végül is, a meg
oldásnál sem tér magához ez a ,,nagy" király; 
csúful ki van játszva s leálarezozva, kényszerűség
ből ad kegyelmet és hihett t len a néző előtt, hogy 
bocsánata őszinte lehessen ily csúf megjátszatás 
után. A darabot csak a mollékszemélyek alakjai 
tartják fenn. De ezek meg, a mellett hogy túlsá
gos tért foglalnak el, nem is vigjátékba, hanoin 
bohózatba valók. Egy eszemiszom barát, egy os
toba csatlós jól-jól megnevettetik a karzatot ; de 
egyes sikerült és sok humorral dolgozott jeleneteik 
nem felejthetik a mivoltebb nézővel, hogy nin
csenek holyöken. — Óhajtjuk, hogy Rákosi, kinek 
„Aesopusa" első kisérletnek valóban nagy remé
nyekre jogosító volt, de ki azóta két-három da
rabjával nemcsak nem ment előbbre, de amaz első 
kísérlet magaslatát sem érte el többé, mielőbb 
egy, tehetségéhez méltó darabbal valódi sikert 
arasson. Ot a shakespearei manierban való ön-
tetszelgés nem engedi tehetségeit érvenyesitnie: 
de azt hiszszük, elég volt már a stylgyakorlatok
ból. — Az előadás nem volt sem jobb, sem ro-
szabb mint a darab. Rákosi Szidinek Margit 
szerepe eléggé s ikerül t ; de a jellem eléggé el nem 
simított ellenmondásai, a csak játszot t kaczérság, 
szeszélyességnél erősb indulat stb. gyakorlottabb 
művésznőt kívánnának mégis. Nagy Imre Bánfija 
s Szerdahelyi Mátyása a szerep nyűgeiben vergő
dött . Szigeti egy üres sápitozót kapott Csenehá-
ziban. Szigeti Imre pátere s Sánta Laska diákja 
kitűnő bohózati alakok voltak. — Ugy halljuk: a 
szerző, az első előadás után, tetemt-sb javítások 
végett visszakérte darabját. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) második osztá

lya márcz. 4-én ülést tar tot t Horváth Mihály el
nöklete alatt. Salamon Ferencz bejelentett fölol
vasása Leo görög császárról és „Tak t ika" czimü 
művéről, a szerző véletlen roszulléte miatt el
maradt . Helyette Haberern Jonáthán Aristoteles 
Ethikájának általa készült fordításából a „ba
r á t s á g i r ó l szóló tizedik könyvét mutatta be, 
némi bevezető jegyzetekkel ki sérve. Utána 
Franki Vilmos helyettes osztálytitkár olvasta 
föl Botka Tivadar lev. tagnak jelentését Erzsébet
királyleány azon legendájáról, melyet értekező 
1867-ben Svájczban a st.-galleni könyvtár gaz
dag kézirat-gyűjteményében födözött föl. E le
genda, német nyelven irva egy X V . századbeli 
kódexben van. Tartalma: Töss és Dissenhofeo 
apácza-zárdák szüzeinek története, s ezek között 
van a 329—368. lapokon szent Erzsébet magyar 
király-leány, (az utolsó Árpád-sarj), a tössi zárda 
szüzének története, a 369—441. lapokon pedig 
Szent Margi t magyar király-leány és a nyulak
szigeti apácza életrajza. A szöveg szerzője az ér
tekező szerint egykorú volt, még pedig tössi 
apácza. 

** (Az első pesti takarékpénztár) részvényei 
gőzerővel emelkedtek pár hó óta. Az év elején 
3500 ft. volt, most 4300 frt Kezdetben csak 63 
frtot fizettek be rá. A választmány elhatározá uj 
részvények kibocsátását inditványozni. A mint 
hallatszik, 1200 darabot bocsátnának ki ezer-ezer 
forintért, s csak régi részvényesek tulajdonosai 
vehetnek belőlük. Ekkép az intézet részvénytőkéje 
két millióra lesz emelve, mint a mennyi a „központi 
takarékpénztáré ." E központi takarékpénztár, 
mely a terézvárosi takarékpénztárnak a franco
magyar bankkal egyesülése folytán keletkezett, 

legközelebb az összes vidéki takarékpénztárakhoz 
fölhívást bocsát szét, hogy küldötteket küldjenek 
egy Pesten tartandó nagygyűlésre, a mely meg
vitassa a takarékpénztárak szövetkezésének kér
dését. — Egyúttal megemlítjük itt azt is, hogy 
Pesten ismét egy uj takarékpénztár van alakuló
ban a Lipót-városban. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (Ujgyógyszerész-szabvány.) A belügyminisz

térium Pestvárosa tanácsának az egész országra 
nézve megállapított uj gyógyszerószszabványt oly 
utasítással küldötte meg, hogy az összes gyógy
szertárak és orvosok által által megtartandó lesz. 
Egyú t t a l értcsité a tanácsot, hogy a gyógyszerek 
ára u tán kivetni megengedett 20°/0 az egész or
szágra nézve megszüntettetett . A tanács a rende
let értelmében szükséges intézkedéseket megtette. 

** (A villágkiállitás számára) Budán már 
szorgalmasan dolgoznak és a kiállítandó tárgyak 
között néhány olyan lesz, mely feltűnést fog 
okozni. így a többi között a gőzsikló teljes mintája, 
a legkisebb részletekig kidolgozott gépezettel, 
mely gőz által mozgásba tehető. E kis mestermü
vet gr. Széchenyi Ödön megrendelése folytán 
Szilvinyi budai gépész készíti, és a munka több 
havi időt fog igénybe venni. 

f (Gőzzel való szántás Angliában.) Gazdáink 
figyelmét megérdemli a gőzzel való szántás gyors 
terjedése. A Wolverhamptonban (Angliában) 
tar tot t gőzekeversenyen minden első dijat elnyer
tek a Fowler János és társai czég gyárában ké
szült gőzekék ; ezek a legelterjedtebbek. Az ekék 
nem egyesek , hanem társaságok tulajdonát ké
pezik és egyesek földjének megszántását tarifa 
szerint felvállalják , mivel nyereséggel csak ugy 
használható, ha több gépezet tartatik, mi sok meg
takarí tást ad. A vállalat 10—15%-t haj t , s nagy 
tőke fog hihetően ezen vállalatokba fektettetni. 
Egy jó gép ezer hectacret képes megművelni 
évenként. A skócz :aiDumore gróf elnöklete alatt, 
maguk a farmerek állították fel, tehát kis birto
kosok szövetségének is nyereséges vállalat a 
gőzeke. Wallis t i tkár jelentése szerint a gőzeke 
használhatósága eldöntött tény és ugy előkelő 
földesurak mint bérlők használják; jelenleg nem 
az támogatja a gőzekét, hogy olcsóbb a barommal 
való szántásnál, hanem azon átalános elismerés, 
hogy j o b b m elkésziti a földet, szabályozható 
egyenletes lévén. 

Balesetek, elemi csapások. 
** ( Vizáradás a szer érni fönsikon.) A bácskai 

és torontáli sik viz alatt áll. A legtermékenyebb 
búzaföldet száz ezer holdanként viz boritja. 
Ugyané sors várakozik a szerémi fönsikra. Sze-
rémmegyének fogva egy nagy darab része 100 
lábbal áll magasabban a Duna víztükrével, 
miadazonáltaltal fenyegetve van víztől , mert 
a fönsik talajvizei nem folyhatnak el. Kutak, 
melyek eddig 10 — 12 ölnyi mélységből adtak 
vizet, most, kiáradnak; a pinczék telvék vizzel; 
a házak alapjai kimosatnak és a legerősebb 
épületek inogni kezdenek. A szénakazalok a 
réteken viz alatt állanak és a marhának nincsen 
elesége ; e termékeny vidék népessége ínségben 
szenved. 

#** (Házak összeomlása.) Frankfurtból nagy 
szerencsétlenségről irnak; e hó l-jén este 6 órakor 
az úgynevezett zsidó-utezán egy fal omlott le, 
mely nagy zajt okozott. Erre az emberek kivonul
tak a házakból és el siettek, alig értek azonban az 
utczára, midőn két ház Összeomlott és több nőt, 
gyermeket zúzott össze. A házak egyike rég elha
gyottvolt , a másikában harminczkét ember lakott , 
kik közül majd mindnyájan részint meghaltak, 
részint kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. 

Mi ujság? 
— (Eötvös Lajos meghalt.) Lapunk olvasói 

számos közleménye után ismerik nevét. Ifjan, 
csaknem gyermekül még, egy kevéssé vonzó tudo
mányszaknak, a régi könyvészet- s irodalomtörté
netnek szentelve erejét, korán magára vonta a 
szaktudós körök figyelmét fárad ha tlan buvárlatai, 
alapos dolgozatai s világos eszmemenete és irálya 
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által. Alig volt huszonnégy éves még, midőn a 
mellbaj áldozatává szemelte ki. Betegsége roha
mosan fejlődött s e hó 6-kán reggeli 8 órakor vé
get is vetett munkás és nagy reményekre jogositó 
fiatal életének. Á vesztés fájdalma, mely még na
gyobb mértékben a jövőé mint a jelené, sürget, 
hogy közelebbről részletesebben emlékezzünk meg 
a fiatal tudósról s munkálkodása nemes zsengéiről. 

** (A képviselőház) márcz. 7-kétől kezdve 
délután, sőt este is tart üléseket. A tárgyalások
ban azonban igy sem haladhatnak olore. A szélső 
baloldal mindenkép meg akarja akadályozni, hogy 
a választási törvény ez országgyűlésen létre ne 
jöhessen. Ki is jelentették, hogy ha a kormány e 
javaslatot vissza nem veszi, minden egyes pontnál 
annyit fognak beszélni, hogy a már csak néhány 
hétig tartó országgyűlés e törvényjavaslat tárgya
lását se fejezhesse be. Márcz. 7-én d. e. 10-től 
2-ig 8 d. u. 5 órától éjjeli egy óráig volt ülés, a 
melyet a napirend fölötti viták és névszerinti 
szavazások töltöttek be. Az ülések igen ingerül
tek, zajosak, annyira, hogy az elnök már lemon
dással is fenyegetőzött. 

** (A Széchenyi-lakoma).) A nemzeti kaszi
nóban márcz. 5-én tartatott meg az évenkénti 
Széchenyi-lakoma. Ez alkalommal a Széchenyi 
billikomot Szentiványi Károly ürítette ki, „a leg
nagyobb magyar emlékére." Vukovics Sebő 
toasztjában indítványozta, hogy Széchenyi életé
ről kimerítő mű készíttessék. A kaszinó tagjai 
éljennel fogadták ez indítványt, s egy bizottságot 
fognak kiküldeni, hogy az indítványról előter
jesztést készítsenek. 

** (Pesti boulevard.) A nagy körúton, mely 
az indóháztól kezdve a váczi, országút és mészá-
ros-utczán le a Dunáig fog terjedni, már megkez
dek a munkát az indóház környékén. Még csak a 
kövezetet tépik föl, melyet két oldalt 3 ölnyi szé
lesre fognak készíteni, s aztán asphalt burkolattal 
ellátni; a közepén 5 ölnyi széles gránit kövezet 
lesz a kocsi közlekedésre. A lóvonatu vasút sineit 
az ut két felén rakják el, s egészen uj vizvezetéki, 
légszesz és csatorna hálózatot készítenek. Két 
oldalt fákat is ültetnek. 

** (A budai honvédemlékre) eddig 650(4 frt. 
gyűlt be. 

** (Az első pesti gyermekmenhely javára) ren
dezett sorsjáték 14,303 ft 57 krral gyarapitotta 
ez intézet pénzalapját. A bizottmány nevében 
Jármay Gusztáv köszönetet mond mindazoknak, 
kik szíves részvételök által a jótékony vállalaton 
segítettek. 

** (Keleti Károly) osztálytanácsost s a statisz
tikai hivatal főnökét, a népszámlálás körül szer
zett érdemei elismeréséül tiszteletbeli miniszteri 
tanácsosnak nevezte ki a király. 

** (Névváltoztatások.) Janauschek Gy. pozso
nyi lakos „Jánosi"-ra, Chachinovich Endre pécsi 
lakos „Tarai"-ra, Schashek Bálint magyar kir. 
államvasuti igazgatósági felügyelő és gyermekei 
„Csáki"-ra, Kohaneky Lajos pesti lakos „Kál-
lay"-ra, Bovanchée György szomoród-oklándi 
lakos pedig „Széplaki"-ra változtatták vezeték
nevüket. 

** (Hangverseny.) Plotényi Nándor hegedűs-
művész, Blaháné s mások kösremüködésével 
márcz. 11-én esti l1/i órakor a városi vigadó kis 
termében érdekes műsorozatu hangversenyt ren
dez. Jegyek kaphatók minden mű-kereskedésben 
« a hangverseny napján este a pénztárnál. 

** (.á nasi-vasi Pest alsóbb kávéházaiban) áta-
lánosan el van terjedve. Nem ezrekbe, vagy szá
zakba játszák, mert a kik ezen próbálnak szeren
csét, szegény emberek; hanem annál veszedelmes-
sebb, mert rendesen az utolsó pénzéből fosztja ki 
az iparos segédet, vagy fiatal tanulót. Helyes tehát, 
hogy a városi kapitányság a fosztogatókra is kiter
jeszti figyelmét. Márcz. l-jén éjjel is az „aranykéz" 
utczában levő „hét választó fejedelem" nevű ká
véházban lepett meg a rendőrség ilyen bankot, 
mely körül vagy 30 ember állott. Hanem abban a 
pillanatban, midőn a biztos a játszó asztalnál meg

jelent, a gázt hirtelen elzárták, s a sötétben csak 
13 frt 30 kr jutott a törvény kezébe. A jelenlevők 
egy része pedig az ablakokon át megillant. A 
bankot Lipp István kötélverő, Csabay Károly 
ügyvédjelölt és Hös Ignácz adták. 

** (A lipótmezői orsz. tébolydában) már any-
nyira megszaporodott a betegek száma, hogy 
közülök 150-et ;az irgalmas barátok budai kór
házában kellett elhelyezni. 

** (Öngyilkosság egy vasúti wagonban.) Feb
ruár utolsó napján, a reggel 10 órakor Bécsből ér
kező vonat egy másodosztályú kocsijából egy ele
gánsan öltözött ifjú ember mély sebbel a nyakán 
kiugrott és azonnal összerogyott. Az öngyilkos a 
pozsonyi alagút sötétségétarra használta föl, hogy 
magát meggyilkolja, a mi azonban nem sikerült 
teljesen. A szerencsétlen Sina báró egy számvizs
gálója volt, ki épen a báró jószágaira utazott és 
egy őrülési rohamban véget akart vetni életének. 
Vele utazó apja a kórházba szállíttatta, de életé
hez semmi remény. 

** (Leányrablás.) A főtörvényszék Mozsik 
Jánost fel évi, Mozsik Miklóst pedig három havi 
börtönre itélte ama merényletükért, mely szerint 
Szent-Domján a 16 éves, szép Dema Floricát az 
utczán erőszakkal elakarták rabolni, mit azonban a 
leány sikoltozására összegyűlt falu népe meggátolt. 

** (Egy munkás temetése.) Egy bécsi gyárban 
szerencsétlenség következtében meghalt egy mun
kás, ki a munkás-egylet tagja volt. Febr. 25-én 
a munkások nagy számmal jelentek meg a teme
tésre vörös lobogóval. Eleinte nem akarták tűrni, 
hogy a koporsóra kereszt tétessék, de végre bele 
nyugodtak és a menet, élén a vörös lobogóval, 
megindult. A munkások beszélgetve és szivarozva 
mentek a koporsó előtt. Midőn a menet a templom
hoz ért, a munkások a beszentelés alatt nem vet
ték le fövegeiket, hanem nyugodtan szivaroztak ; 
azonban a temetőben nem engedték meg, hogy a 
sirásó a szokott imádságokat elmondja, hanem 
helyettük egy szabadságdalt énekeltek. 

** (Elkobzott pipák.) A csehek arra az ötletre 
jöttek, hogy oly pipákat gyártsanak, melyekbe 
az 1871-iki szopt. 12-iki királyi leiratnak a cseh 
jogokat elismerő szavait véssék. Több gyárban 
készítettek ilyeneket, hanem a rendőrség el is 
kobozta valamennyit. 

t (Halálozások.) Gonda László, Békés város 
országgyűlési képviselője, alig 7 napi betegség 
után tüdőazélhüdésben meghalt. Több évig a bé
kési gymnázium tanára volt, s számos tanügyi 
dolgozata jelent meg a Schvarcz Gyula által ki
adott szaklapokban. 1868— 69-ben az „Évnegyedi 
Szemlé"-t szerkésztette, majd pedig az ,,Uj Kor-
szak"-ot. — Nábráczky Antal nyugalmazott főis
páni helyettes e hó 3-án hunyt el N.-Váradon. — 
Benyó Mihály bihari vizsgáló biró s 48-ki honvéd, 
— Feldmann Mór nagyváradi orvos, — Simon-
csics J. földbirtokos és volt pestmegyei képviselő 
szintén e napokban hunytak el. 

— (Nyi lvános köszönet . ) A dunamelléki reform, 
tanári gyámegylet alaptőkéjének javára febr. 25-én rende
zett, s minden tekintetben tuljea sikert aratott zeneelöadás 
minden egyes működő tagjainak a midőn legszívesebb kö
szönetemet nyilvánítanám, reménylem nem sértem meg a 
nemeslelkii adakozók önérzetét, kik felülfizetéseikkel 270 
forintnyi tiszta jövedelemhez juttatták az egyletet, ha itt a 
nyilvánosság terén szintén forró köszönetet mondva adako
zásaikért, a felülfizetett összegek kiirásával nevüket közzé 
teszem. Felülfizettek pedig: Özv. Márkus Elekné 10 frt és 
1 frt 70 kr. értékű tallért. Dr. Halász Géza, Gencsy Géza, 
Szilágyi Sándor ügyvéd 10—10 forintot; Kocsi Sándor 
nyomdász 10 frt és a szükséges nyomtatványok, melynek 
értéke 9 frt 50 kr volt, ingyen való kiállitását; báró Vay 
Elemér, Eggert József főmérnök egyenként 8 frt 50 krt, 
gróf Vay Tibor 8 frf, Gyömrői Vilmos 7 frt; Hajós József, 
Kovách S. Endre, Gönczy Pál, Darányi Ignácz, Végh Ig
nácz, Szalacsy Farkas, Bárczay Elemér 5—5 frt. Török Pál 
superintendens, Lendvay Lajos, Takács János, Zeyk József 
egyenként 3 frt 50 krt. Burian László 3 frt. Benedikty 
Györgyné és Bay Ferencz képviselő 2—2 frt. Tolcsvay 
Nagy Gedeon és Egressy Sámuelné egyenként 1 frt 50 krt. 
Giczei Lajos, Schwiedland Frigyes, Végh Sándor reform, 
lelkész Turkeviből 1—1 frt. Hajdú József, Biróy Béla 
5 0 - 5 0 krt. Kandó Lászlóné egy 1 frtos tallért. — Pesten 
1872. márcz. 6. — Vámossy Mihály, igazgató tanár. 

Nemzeti színház. 
Péntek, márcz. 1. Először : „Színre szint." Eredeti víg

játék 5 felv. Irta Rákosi Jenő. 
Szombat, márcz. 2. „Don Jüan." Opera 2 felv. Zenéjét 

szerzetté Mozart. 
Vasárnap, márcz. 3. „A strike." Népszínmű 3 fe]v_ 

írták Szigligeti és Balázs. 
Hétfő, márcz. 4. „A miniszterelnök előszobájában.'1 Dra-

molet 1 felv. Irta Hahn R. — „A nyolczadik pont." Vígjáték 
1 felv. Murger után Szerdahelyi. — „A miniszterelnök bálja " 
Vigjáték 1 felv. Irta N. N. 

Kedd, márcz. 5. „A vindsori vig nöfc." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Nicolai. 

Szerda, márcz. 6. „Reggeli előtt'1, „Egyetlen leány." 
Vígjátékok 1 felv. Irta Gr. Fredro Sándor; ford. Radnót-
fáy. — „Egy játszma piquet." Vigj. 1 felv. Francziából N. N. 

Csütörtök, márcz. 7. „Az árny." Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Flottow. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Dalnoki . A versen meglátszik, hogy egy prózai 

munka kivonata. Annak a mi eredetileg volt: ér-e valamit? 
nem tudjuk. De hogy versnek nem ér semmit, annyit mond-
katunk. 

— 8. S. „Tekintetes szerkesztő ur! Ugyan megjárná-e 
ez a vers?" Bizony, tekintetes poéta ur, ez nem járja meg. 

— Falusi. Hagyjon békét a lantpengetésnek. A szent 
Dávid hárfájának hangolása talán jobban sikerül; óhajtjuk 
legalább, hogy ugy legyen. 

— Szécsény . Pusztai. Gondolátjai volnának; de nem 
bir a nyelvvel, kivált a költői nyelvvel. A kifejezés eről
ködve sántikál mindig a gondolat után. 

— Bodrosthy. „A reményhez." Hányszor eldalolták 
ezt már s hányszor jobban, szebben! 

— G. Szk. A két költemény közül kiválasztottuk azt, 
melynek tartalmassága jobban összehangzik a külforma és 
hangulat költőiségével. A másik is érdekelt tárgyánál lógva, 
de kevésbbé elégitett ki s azért közlésre emennek adtunk 
előnyt. 

— M.-Szlget. Sz. I. Az érdekes küldeményt köszö
nettel vettük. 

SAKKJÁTÉK. 
641-ik sz. f. — F a r k a s Be r t a l an tó l 

(Homoimán.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 636-ik számú feladvány megfejtése. 
(Galambos Lászlótól Kecskeméten) 

Vi l . Söt. 
1. Hc4—e2 d 7 - d 6 
2. Be7—e8 d6—e5: 
3. Be8 —d8 matt. 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galombos 
István. — Karczagon: Kacsó Lajos. — N.-Sza-lontán: Ko
vács Albert. — Homonnán: Farkas Bartalan. — Pesten: 
Szerényi Béla.— Váczott: Rossteller Keresztély. — Gelsén: 
Glesinger Zsigmond. — A pesti sakk-kör. 

B 5 T Melléklet: Előfizetési fölhívás a 
„Nefelej ts" szépirodalmi és d ivat lap 1812-ik 
fo lyamára . 

T A R T A L O M . 

Bartal Antal (arczkép). — Tél végén. — Hamupipőke 
(folyt.). — Bécs madártávlatból (két képpel). — Az élet 
— Szinvakság. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mű
vészet. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, ke
reskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? 
Nemzeti szinbaz. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-

j játék. — Heti-naptár. 

Felelős uerkewtő: N a g y Miklós. (L. magrai-utcza 21. s í . ) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

naptar 

10 Vasár 
11 Hétf-5 
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csőt. 
15 Pént. 
ie Szóra. 

Márczius 
F 4 40 vértana 
Heraklius 
Gergely 
Rozina 
Mathild királyn. 
Krisztina 
Helibert pk. 

F 4 Laetare 
Szilárdka 
N. Gergely 
Rozina 
Szendike 
Krisztina 
Ábrahám 

Görög-orosz 
naptár 

Febr. (ó) 
S 7 A 3 Z s . v . h . v . 
28 Prokóp 
29 Vazul 

1 Marcz Eod. 
2 Theodóz 
3 Eutropius 
4 Gerasim 

Izraeliták 
naptára 

Adar R. 
30 Rochod. 

1 Vead. R. 
2 
S 
4 
5 
6 Sabbad. 

N a p H o l d 
hossza kél nyűg. hossza 

t p. 
360 13 
351 13 
352 13 
353 13 
S54 13 
355 12 
356 12 

ó. p. 
6 26 
6 23 
6 21 
6 19 
6 16 
6 15 
6 13 

ó. p. 
5 57 
5 59 

1 

Hold változásai. $ Első negyed 17-én 3 óra 41 perezkor reggel. 

U p. 
2 9 
15 50 
29 16 
43 6 
54 12 
67 8 
79 4 

kél nyűg. 

o. p. 
7 17 
7 36 
7 56 

ó. 
7 8 
8 22 
9 33 

8 17 10 44 
8 42;11 44 
9 9 regg. 
9 42 1 0 
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HIRDETÉSEK. 

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

A. csoport 
E csoport évenkint 6 ft. kamatot hoz és 17 húzása van, fizetendő' 16 részletben 20 ftjával 

33 „ 10 „ 
11860-ki államsorsjcgy, évenkint 2 húzás, főnyerem. 200.000 ft. 60,000 ft. 1 teljesen befizetett 400 frcos tőrök sorsjea;v. évenkint 6 húzás. 

enkint 4 hnzás. 
Iiuz.ís. 

U i v ö U U U l I 1 bránnschwegi 20 talléros sorsjegy, évi 
1 szász-meiningeni sorsjegy, évenkint 3 

Ezen csoportnak évenkint 10 ft. kamatja van és 15 húzása 17 részletben 20 ftjával 
35 „ 10 „ 

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

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

Fischer ÍM. L 
váltóháza a „Fortunához," hatvani-uteza 16. szám Pesten. 1261 ( 2 - 1 0 ) 

Kir. szabadalm. 

AZIENDA ASSICIRATRICE 
T r i e s z t b e n , 

az osztrák-magyar bir. Iegidösb biztosítási intézete, 
fenáll az 1823-dik év óta, 

jótállási tőke nyolczmillió ft, 
teljesít mindennemű biztosításokat 

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

b) j é g k á r ellen: a biztosított összeg teljes megtérítése mellett a 
kár becslése után; 

c) az ember é le tére: minden gondolható módozatok és előnyös 
csoportosítások szerint, u. m.: halálozási biztositások, mely szerint 
a biztos;tott tőke, a biztosítottnak bármikor bekövetkező halála után 
kifizettetik. Kölcsönös biztositások — közönségesen férj és nő között 
— miután a biztosított tőke, az egyik vagy másik résznek bármikor 
bekövetkező halálakor a túlélőnek azonnal kifizettetik; gyermek-kihá-
zasitások, valamint gyermekek és az aggkor j a v á r a történő bizto
s i tások és élet járadékok; 

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

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

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

Előforduló károk haladéktalanul liquidáltatnak és azonnal kifi-
Z e U e tMásnemü tudósításokat az „Azienda" mtndon nagyobb helységben 
létező ügynökségei adnak. Oly helyeken hol az Az.enda ügynökségek
kel még nem birna, szinte szerveztetm fognak azok is ezek elnyerésére 
czélzó ajánlatok az Azienda magyarországi képviselőségéhez Pestre 
irányzandók. ^ A z j e | M J a i S s i c o r a t r i c e 

m a g y a r o r s z á g i k é p v i s e l ő s é g e 
.*„(,-» UCHTENBEBGEB. THALY. 

1238 Dr. Pattison köszvényvattája, (8-7) 

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei ellen, u.m.: arci- , 
mell-, torok- és fogfaj dalinak; továbbá fej-, kéz- és térdkoszvény, tagszaggatás, 
hatgerincz és ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 7 0 kr., félcsomagé 4 0 kr., 
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. alatt; Aradon: 
Bokor Antal gyógyszerész; Pozsonyban: Henriéi F. gyógyszerész uraknál. 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

négyszögletűik (8 évi játállás mellett). 
Horderó: 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

Ára: 18 21 25 35 45 55 70 80 yo 100 110 forint. 
Sa lyegyen mérlegek (5 évi jótállás mellett). 

Horderó: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font. 
Ara: 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.60 30 forint. 

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

Ára: 150 170 200 230 300 350 forint. 
H í d m é r l e g e k (10 évi jótállás mellett). 

Horderó: 50 60 70 80 100 120 ISO 200 300 500 mázsa. 
Ára: 350 400 450 500 650 600 650 750 900 1200 forint. 

Továbbá minden más mérlegek és snlyok. W ~ Megrendelések, a pénzösszeg 
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak: 1202 (14—50) 

Bugányi L. és társa, 
mérleg- és suiy-gyárosok Bécsben. 

9G~ Bak tá r : Siadt, Singerstrasse 10-dik szám. 
W*T Gyár: Margarethen. Griesgasse 26-dik s zé* Bécsben. 
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Löwinger A. és Társa 
papir-

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

r 
a „tanulóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 
Levélpapírok. 

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

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

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

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

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

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, ezég

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

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

a la Minute. 
Színes nyomatban 100 db. finom fehér 

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

1 ft. 
100 db. könyomatu finom kettősfényü 

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

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

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

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

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

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

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

gyógyít tatnak. 

Rendelvényi órák: 
délntán 2-től 4-ig. 

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

ERNST L , 
homáopath-orvos és szülész. 

1045 ( 4 6 - 5 0 ) 

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

A nemi élet 
titkát s veszélyei. 

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

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

ragályelleni legbiztosb óv
szeréről, 

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

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

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

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

saját házában. 

Gyors és biztos kiirtása a 

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

badalommal kitüntetett 

patkányméreg által, 
mely vírffldi minőségben kapható: 

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

Ára egy darabnak 50 kr . a. é. 

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

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

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

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

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

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

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

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

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók. 

1254 ( 2 - 0 ) 

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

» » arany szegélylyel, 
ugrólappal . 13—14 

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

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

tokkal 22—28 
» valódi horgony remontoir fül

nél felhúzható kristály-
üveggel 30—35 

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

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

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

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

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

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

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

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

. 10, 11, 12 fi 
16, 18—26 » 

. 30, 33, 35 » 

. 50, 55, 60 » 
30—36 » 
1 ft. 50 kr 

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

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

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

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

Sir A n t a l , 
szőlőbirtokos. 

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

W Figyelmeztetés "^B 

a szülőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készitett és sikerrel használt 

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

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

1144 (26-26) 

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

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

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

KeltPesten,1872.febr. 20-án. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Számos megrendelést vár: 

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

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

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

Tizenkiieiiczedik évfolyam. 

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

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

Eötvös Lajos és Varró Sándor. 

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

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

részben föl
dolgozott 

anyag ren
dezésére s 

mások 
nyomdokai
nak tovább 
tapodására, 
hanem a for
rások bú

vár latára, uj 
nyomok föl
keresésére, 

porlepte 
adatok ku
tatására 8 

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

(1848—1872.) (1848—1870.) 

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

EÖTVÖS LAJOS. V A R R Ó SÁNDOR 

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

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

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

önáldozattal 
nevelték 

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

szülöhe lyén 
az elemi is
kolába föl
adták s fé

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

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

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




