A i. ez. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friaa árukkal ellátott

füszerkereskedését
a „babér-koszomhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszívesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.

Járnia) Ármin,

1093 (6-12)

Pesten. 2 seerecsen-ntcia 11. szára.
Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12 —15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szálláa- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang. gymnáziumhoz igen közel van.

Köszvény, csúz s idegfájdalmak ellen. I

Kopal A.-féle kiiszvényllioa.

Biztos gyógyszer még azon kőszvényben szenvedőknél is, kik abban
évek hosszusorán át szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső
szerek által nem gyógyíthatók.
1108 (1—3) :

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,

a csúzos, ideges s köszvényes fájdalmak minden nemei ellen.
Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megközelítőleg is biztos eredményekre lehetne számítani, nem mutathat fel. Már
eddig is oly sikeres gyógyítások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudomány pecsétjével lehetne megerősíteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok
kivonatban, valamint hírlapi czikkek s arról tanúskodó orvosi vélemények ezen
szerhez csatolvák, s levélbeli kívánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Fő- és szétküldési raktár Mauer-lben Bécs mellett,

Walser Ferencz

harang- és erez-öntödéje

Pestien, a király-uteza végén, a polg. lövöl
elével szemben — ajánlja a t. közönségnek
mindennemű tűzoltó- és kerti fpc»keniloit,
szivattyúit és kut-esövrit; Talammt uj
szerkezetit öntöző-eszköztit s mindenféle
csöveit és tűzoltó készületeit 13

Óvás.

Szakadatlanul I
érkeznek be hozzám panaszok az
iránt, hogy köszvényszereim előbbeni fóraktáraimban, Bécsben,
a legügyetlenebb módon utánkészittetnek, s egész hatásnélküli
szerek, melyek még a valódiak főalkatrészeit sem foglalják
magukban s egészen hasonló csomagolásban adatnak el, — kinyilatkoztatom
ezennel, hogy védmarkom és sajátkezem aláirásával ellátott kösz vényszerem,
mostantól fogva Bécsben, csakis a következő czégeknél lészen kapható, u. m.:
Moll A. unter den Tuchlauben, dr. Girtler J., Freiung, GrohsA., Wahringerstrasse. Rudolf-lóimban: Gdrtner L. és Pesten: Törők József, Prágában: Fürst J. uraknál, s a birodalom minden nagyobb városaiban.
Egy csomag thea ára 50 kr.(kétcsomagnál kevesebb nem rendelhető meg).
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr. Pakolás és bélyegdij 10 kr.
UBT" Kórházak, ápoló-intézetek és szegények házai, a szétküldő raktár
részéről, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék leengedésben részesittetnek.

linile balsaiiiiqae
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ára 2 ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for

1036 (10—20)

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák :
delatan 2-től 4-iii.

Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezeltttt vaczi-ot 24-ik szám.)

' ERN&T I...

homaopath-orvos és szülész.
1045(14-00)

(kutya- lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
>
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megBeekenast Gusztáv könyvkiadd-hivatalá óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénybait Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje- s rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
kaphatók:
8SF" Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
Gloggnlczban.
1056 (5—6)

HONVÉDVILAG.
Szerkesztik

KUNSÁttl és POTEMKIN.
Két vastag kütetben.
Színezett képes borítékban ára a két kötetnek 2 ft.

Heckenast G tiszta v könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
és minden hiteles könyvárusnál kapható :

HÖLGYEK TITKÁRA,
vagyis

legújabb levelezó-könyv nők számára,

minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levélés a magyar emigratio török földön. írás szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott versekkel. Második
kiadás. (220 lap, 8-rét) keményen kötve 1 ft. •
Irta SZÖLLÖSY FERENCZ.
Függelék: Útirajzok.
Ára 1 ft. 20 kr.

3°|ocstóz, török-kormányi sorsjegyek 400 frankjával,
5°|o császári osztrák 1860-diki államsorsjegyek,

melyeknek legközelebbi húzása egyidejűleg folyó évi anguszfus 1-én történik, eladatnak általam 28 havi részletfizetés mellett 10 forintjával.
A császári török sorsjegyeknek évenként ha* húzása van 600,000; 300,000;
25,000 stb. frank nyereménynyel, — s a legkisebb nyeremény, melylyel minden sorsjegy okvetlen ki fog huzatni 400 frankot vfteyis aranyban 200 o. é. forintot tesz ki.
Minden, a részletfizetések tartama alMk sorszámmal kihúzott 1860-iki ötödrész sorsjegy, az illető tulajdonosnak 350 ftUfcjjsszeggel biztosittatik általam, tehát
70 forinttal többel, mint az összes részletfizeS^B>— mind a két sorsjegyre kitesznek.
ÜPF"" A megrendeléseket illetőleg, kérd^BL első részlet beküldését postai
utalvány által eszközölni.
^ ^ n
1106(2—2)
ftészletlevelek, mindennemű sorsjegyekre"'^
£ J ^ - ígérvények, a jnlius I5-én történendő Salm és Waldstein, valamint
az angusítas 15-én végbemenő €lary és 1860-iki sorsjegyek húzására 3 Írtjával
nálam minden egyes huzásia - megszerezhetők.

ADLERL., pénzváltó

háza Pesten. Dorottya utcza a ..IJIOJ d*"^pületben.

Pest, július 23-án 1871.

mely czég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető.

(

gép- és tűzoltó-szerek gyára,

Tizennyolczaűik évfolyam

30-ik szám.

376

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi Hot

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi beegcégekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
1102(9-13)
Függelékkel a bajakóri ragályíásról
és Pr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbíztosb óvszeréréi,

» férő és n6i ivarsserek boncstani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
>; ián vétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik sr.ámv
saját házában.

KILIÁN FRIGYES

m. k. egyetemi könyvárusnál, Pesten,
váczi-uteza Drasche-féle házban, megjelent:

Statlstikai adatok
a magyar korona területén levő

vasúti és hajózási vállalatok üzleteredmónyei o's fejlődéséről.

I. folyam. 1871.
Kiadja a magy. kir. közmunka és közlekedési minisztérium.
Ára 1 Irt.

Vasúti okmánytár.

Kiadja a magy. kir. közmunka és közlekedési minisztérium.
Elsó
Tartalmazza: a m. k. államvasutak és
cs. kir. szab. osztrák államvaspályatársaság okmányait.
1107
Ara % Irt.
(1)

KiadfWulajdonos Heckcnast Gusztáv. i:• Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Előfizeted feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - léi évre 2 ft. 50 kr.
^
H W — dijak, a Va 8 » r n ap. tij*. ft
tSbb«öriigtatásiial csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa ntán 30 krajcaár.

hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos,

Bölöni

Farkas Sándor.
(1795—1842.)

„Az északamerikai utazó" — e néven
volt ismeretes e férfiú, kinek a kolozsvári
temetőben majdnem harmincz év óta porladó alakját ez arczképpel és életrajzzal
ismét fölelevenitjük. Minden egyéb czim
vagy közelebbi jelzés helyett ez egyszerű.
szavak „északamerikai utazó" állanak neve
után az emlékoszlopon is, mely a gróf
Kendeffy Ádám diszes siremléke közelében
a mondott temető legmagasabb pontján,
nyugvó helyét jelöli. Helyesen. Bölöni Farkas Sándor életének fö eseménye, tulajdonképi fénypontja északamerikai
utazása s ez utazásáról irott
könyve volt. Nem mintha külső
eseményekben egyébiránt szegény élete s férfiúi és hazafiui
jelleme ez egy fényponthoz
méltatlan lett volna különben.
De az ö korában, mely a jelen
század első felébe esett, még
ritka esemény volt, hogy magyar ember a föld túlsó oldalát megutazza; s irodalmunk
és átalában közéletünk akkori
állapotában a B. Farkas Sándor könyve, abban letett tapasztalatainak, észleleteinek s
egész felfogásának összege valódi esemény volt. Ma már
alig tudnók megszámlálni azon
hazánkfiait, kik Washington
szabad földjét látták, kivált
mióta egy nagy vihar hazai
életünk terebély fájának leveleitől sokakat sodort a tengeren túlra is. De Farkas Sándor
„Északamerikai Utazása" ma is
becsesés az irodalom ez ágában
nem sokaktól felül múlt termék, s eszméi, melyeket majd
negyven évvel ezelőtt tett papirra, ma is becsületére szolgálnának bármelyik emelkedett lelkű publiczistánknak.
Csoda-e, hogy megjelenésekor
átalános feltűnést okozott, az egyszerű író
nevét ifjak és aggok, nők és férfiak lelkesedéssel emlegették, a még zsenge éveit élő
tudós társaság 200 aranyos nagy jutalmával tüntette ki (melyet azonban a szerény
és önzetlen férfiú visszaajándékozott, s igy

az akadémia nagyszerű alapitói sorába lé- kolozsvári főiskolájában 10 éves korában
kezdte a gymnaziumi tanulmányokat, s
pett szelleme nemes termékével).
Elégszer van alkalmunk a jelenkor ese- ugyanott végezte tiz év alatt a bölcsészeti
ményeinek fölszinére emelkedő s a pillanat és theologiai tanfolyamokat is, 1815-ben
érdekeltségét többé kevésbbé méltán le- pedig jogi tanfolyamra lépett a kolozsvári
bilincselő férfiakat vezetni olvasóink elé. királyi jogakadémiában.
Első irói kisérletei már e korra esnek;
Hadd emlékezzünk közbe-közbe egy már jós
azokkal,
a figyelmét mindenre kiterjesztő,
formán letűnt korszak s a tevékenység temindenütt
buzdító Kazinczy Ferencz szemét
réről lelépő nemzedék jeleseiről is — s hogy
is
magára
vonta,
ki az ifjút Wesselényi Mikazok közt Bölöni Farkas Sándor megérlósnak,
az
apának
ajánlotta, s ez ötfia,az
demli, hogy emlegettessék, arról meg vaapjánál
is
nagyobb
Miklós mellé adta társul,
gyunk győződve.
hogy együtt menjenek joggyakorlatra a marosvásárhelyi
kir. táblához. A két ifjú közt a
szellemrokonság meleg barátsága fejlett ki s kölcsönösen
hatottak egymás értelmi és
erkölcsi fejlődésére, méltók
egymáshoz mind végig.
Szegény legény létére életpályát kellé választania. Ügyvéd lenninem akarván, először
a királyi testőrségre vetette
szemét; a fiatal irót a Bessenyey és Barcsay példája vonzotta. De gyönge egészsége —
s talán más körülmények is —
nem engedek valósulni szándékát s ő a közhivatali pályára lépvén, 1817-ben az erdélyi királyi kormányszék tiszteletbeli jegyzői közé esküdt
föl; egy év múlva a fogalmi
szakba lépett át s oly gyorsan
emelkedett, hogy négy évi fáradhatlan szorgalmú szolgálat
után egészen egy 40 p. kros
napidíjas irnokságig felvitte!
— Ilyen volt akkor a hivatali
pálya hazánkban s kivált Erdélyben. E pálya nem kecsegtetvén reménynyel — ismét
'," '
a testőrségre gondolt, Bécsbe
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR.
ment, a katonai törvények tanulmányozására adta magát,
1795 végén született (napja tudva nincs, majd az udvari kanczelláriára vetődött,
de decz. 14-én kereszteltetett) Bölönben, a dolgozva erőszakadtáig mindenütt, s ujabb
székelyföld Miklósvár-székében. Atyja Zsig- négy év múlva 1825-ben, végre rendszeremond középvagyonu nemes székely volt; sitett hivatalra, 250 forintos ötödik fizetési
egyik őse a kuruez világban szerepelt. Uni- osztályú irnokságra neveztetett ki. Hivatali
táriusok voltak, s afiue puritán felekezet pályáján alig talált egyebet mellöztetésnél.
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A legmagasabb polcz, melyre e férfiú, ki ször Ázsia vala czélja; a Körösi Csorna pél- kenység által megtörve, alig 47-éves koráugyanazon pályán ma legalább miniszteri dája után őseink eredethelyét keresni. Majd ban sírba hanyatlott. Halálát a főkormánytanácsos volna, emelkedhetek: fogalmazóság a múltnál gyümölcsözőbbnek ismerve föl a székkel a tartományi kanczellár hivatalos
volt, 600 frt fizetéssel, s erre is 1838-ban, jelent s egy kétes becsü történelmi fölfede- száraz jelentésében azzal tudatta, hogy „Bötehát 21 évi hivatalkodás után jutott el, zésnél a politikai és szabadsági intézmények loni Farkas Sándor valóságos fogalmazó
bár testi és lelki ereje javát a hivatal poros közvetlen szemléletét s ismeretét: Ameri- (1842) február 2-dikán meghalt s fizetése
aktái közt pazarolta el, ritka lelkiismere- kába utazásra határozta el magát. Gróf megszüntetendő." — De barátai, tisztelői
Béldi Ferencz barátja s tiszteletbeli titkár (családja nem volt) díszes követ emeltek
tességgel.
Miben keressük e megdöbbentő tény a főkormányszéknél, nyugati Európába porai fölé, melyeket közrészvét mellett vitokát? Ha a pártfogások jellemét >1 eltekin- nagyobb utazásra készült szintén s Farkas tek a köztemetőbe, s egész Erdély megsiratta
tünk, melyek, akkor kivált, a nagy csalá- Sándor a vele való utazhatásra kért enge- és ma is tisztelettel emlegeti még „az északdok fiait gyorsan vitték magasra s a szegély délyt felebbvalóitól. Másfél évre terjedő sza- amerikai utazót." Könyve ma sem avult el,
legényt izzasztó napszáma alatt hagyták badság-idő adatott mindkettejüknek Olasz-, s az eredeti kéziratból most egy teljes kiadást
görnyedni, fő okát Farkas Sándor mellőz- Franczia- és Angolországba utazásra. Ame- bocsátani közre: jó szolgálat volna irodaltetésének s alacsony helyzetben maradásá- rikáról szó sincs a fejedelmi engedély-levél- munknak.
— á — r—
nak épen abban találjuk, a mi öt nagygyá ben. 1830. októberében indultak útnak,
tette valóban: szelleme nyügözhetlen szabad s Pesten, Pozsonyban (a diétán), Bécsben
Az erdő és a gyermek.
irányában s amerikai republikánus érzel- meg-megáliapodva, deczemb^r 2-kán érkezmeiben, melyek akkor a kormány előtt bi- tek Parisba, hol márcziusig időztek. BelOtt a hegy oldalában,
zony nem szolgálhattak jó ajánló levélül giumban pár hétig — s ápril 18-kán LonA vén erdő aljában
egy alárendelt hivatalnoknak, bármily ki- donba értek. Itt s Anglia nevezetesb pontPáaztorfiu mulat.
fogástalanul teljesitette is különben köte- jain három hónapig időzve, jnlius 27-kén
Bekiált az erdőbe,
lességeit s bármily nagy szorgalommal, jléptek a Columbiára s indultak a londoni
És az erdő, a dőre,
hűséggel s tehetséggel dolgoztaismagátakár | kikötőből Eszakamerika felé. Másfél év
Minden szót visszaad.
:
halálra. Az északamerikai utazó nem emel- múlva, 1831. decz. 14-kén léptek ismét
Európa szárazára, Havre de Graeeban s
kedhetett a bürokraczia pályáján.
Kaczagjon vagy jajgasson,
De hagyjuk a poros aktákat, a bürokra- 1832. január 15-kén érkeztek Bécsbe.
Pereljen vagy rikkantson
czia író-támláját s a hivatali órákban görFarkas Sándor utazása egész idejéről
A bolondos gyerek:
nyedezö írnokot és fogalmazót. Kisérjük részletes naplót vezetett, melynek terjedelAz erdő is akkép tesz,
derültebb régiókba Farkas Sándort.
mes kézirata ma is fenn van. Ebb>l az
Méltóságot nem érez,
Korán az irói pályára képezte magát. európai utazást néhány lapra vonva össze,
Játszik és enyeleg.
Költői kisérletekkel kezdette ő is, mint ta- az amerikait a sajtó viszonyok kényszere
lán kivétel nélkül minden iró. Zsengéi — miatt szintén sok helytt meghúzva, az igy
Eredeti mulatság!
mint emiitettük — felkölték Kazinczy figyel- is kitűnő egészet képező mű csak nehezen
A juhok is hallgatják,
mét. Józan esze hamar megértette vele, hogy és sok akadálylyal küzdve láthatott (1834És ekkép szólanak:
az irónak sokkal többet kell olvasni és ta- ben s második kiadása 1835-ben) világot: s
„Vén erdő már, hiába!
nulni, mint irni. Mély és beható s szintoly még ekkor is az a tisztesség érte, hogy —
A vénség a hibája,
terjedelmes ismeretséget kötött az ó és uj ha az egyenesen eltiltott könyvek közé nem
Gyermek lett ujolag."
irodalmak minden nagy íróival. Saját szer- soroztatott is, — de csak kormányszéki enDalmady Győző.
A
zeményü könyvtára majd minden világhírű gedély-levéllel lehetett olvasni!
irót egyesitett magában az ókor klassziku- könyv hatását ecsetelni nem czélunk. De
saitól, Shakespeareig és Götheig. S azok nem nem lesz érdektelen gróf Széchenyi István
Ablakomból.
csak könyvpolczait díszítették, hanem lelke leveléből e pár sort kiírni, melyet a szerző
(Rajz.)
sajátjaivá váltak igazán. Korában alig volt höz intézett, az általa küldött példányt
alaposabb ismerője a világirodalomnak. A megköszönve: „Mely kimondhatatlan kelleNagyon nyugodt ember vagyok, tétle szoros értelemben vett (régi és uj) klasszi mes pillanatokat éltem amerikai utazásánül
álmadozni szerető; szemlélődő tanulkusokon kivül kiváltkép a politikai, jogi és nak olvastában, nem magyarázhatom. Bár
történetírók vonzották, s e tudományágak- lettek volna órák, napokf í)e kezembe véve j mányok és sok más dolog barátja, a minek
ban különös jártasságot szerzett magának, a drága könvvet, többé nem tehettem félre. | e gyakorlati világban semmi hasznát sem
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;
1
_
;
;„j
;
• .,1 ;n:L
íróvá, Kazinczy példája s útmutatásai nyo- Hála ° a mindenhatónak,
hogy ezen könyv lehet venni, de a mi mind igen jól illik egy
majdnem
események
nélkül
lefolyt
élethez,
mán, kitűnő irók forditásai által képezte világra jött, haszna honosinkra nézve fel
mely
korán
felhagyott
minden
reménynyel,
magát. Fordította Göthe Wertherjét, Schil- számithatatlan. Azon jó, melylyel teledesler Don Carlosát, Stáelné Corinnáját. Ön- tele van, oly világosan, annyi érdekkel, és s mely életerejének jobb részét vesztette el,
képzése mellett főgondját a hazai irodalom oly kiméivé közöltetik, hogy az áldott mikor a szegény Nelli meghalt.
Nelli nem volt nőm, de azzá lett volna,
felé fordította. Fenmaradt levelezései bizo- mag, mely belőle hull, még roszabb földbe
nyítják: nemcsak, mily érdeklődéssel vi- is kikelne, milyen a miénk." — Társa- ha tovább él. Most nyugodtan szólhatok
seltetett minden irodalmi mozzanat iránt, dalmi utón sok kitüntetés érte. Az aka- róla, de volt idő, mikor szivem csaknem
hanem azt is: mily józan eszméi, mily démia, a nagy jutalmon kivül, tagsággal leroskadt elvesztése fölötti fájdalmában.,
megállapodott ítélete, mily nemes ízlése volt is kitüntette; a deési kaszinó aranyozott mikor oly mohó vágygyal rohantam volna
ez irányban. Az akkor még alig fejlődő idő- ezüst serleggel, az enyedi tiszteleti tagság- a sirba, mintha csak ajtó lett volna, melyen
szaki s kivált hírlapi irodalom fontosságától gal, a fehérvári aranytollal tisztelte meg. átlépve, a kedves arczot viszontláthatom. A
áthatva, Pethe Ferenczczel s a korán elhunyt Sőt az erdélyi országgyűlés, az egyik itélő- fájdalom egy-egy görcse még most is összeKelemen Jánossal (az „Aglája" szerkesztő- mesteri helyre, az unitáriusok részéről, föl- szoritja szivemet néha, ha rá gondolok s
jével) amannak folyóirata — a,,Közhasznú vette őt a hármas kijelölésbe: — a kormány- feltün előttem, a milyen volt: majd negyjegyzések" — átvétele s az utóbbival mint széki írnokot. Természetes, hogy ki nem ne- ven éve már! oly megnyerőén kedves, oly
szép, ártatlanságtól mosolygó, öröm- és
társszerkesztövel újjá alakítása iránt alku- veztetett!
dozott; de a tervből semmi sem lehete. ÉrUtazása után tekintélylyé válván, egyik szeretettől remegő. Olyankor azt kérdem
dekesebb tudni, hogy az ö agyában fogant mozgató szelleme lön az erdélyi s kivált magamban: vájjon rám ismer-e? vájjon fog-e
meg először egy ismeretterjesztő népszerű kolozsvári társadalmi életnek. A kolozsvári szeretni engem, elnyűtt öreget, szürke feújság eszméje, ő annak tervét s programm- nagy kaszinó alapítása az ő érdeme legin- jemmel — ott a más világban, hol ismét
ját részletesen kidolgozta, s ez alapon léte- kább. Első volt, kinek agyában az erdélyi találkozni fogunk bizonyára? Vájjon a visült később az első „Vasárnapi Újság," a múzeum eszméje megfogamzott s annak ruló, fényes szellem-leány , megismeri-e
Brassayé, a legjobb néplap a maga korában. ! tervét részletesen ki is fejtette; valamint a földi ifjúsága szerelmét a hetven éves aggMég nevezetesebb Farkas Sándor irodalmi népújságét is, melyről már fentebb emlé- ban? Alakja, s az enyém mi változáson megy
előkészületei közül Erdély története, mely- keztünk. Nemzeti vivó-iskolát részvényekre át? Az angyalok sem lehetnek tisztábbak
nek megírásán évekig dolgozott. Az anyag- alapitva létesített. Nagy részt vett a kolozs- mint Nelli volt itt; sem tisztábbak, sem
gyűjtésen tul egy nagy becsü töredék ma- vári zenede létrehozásában; s a nemzeti kedvesebbek. Nem tehetek róla, mindig taradt fenn e műből, mely ép annyira mutatja (kolozsvári) színház ügyeinek országos ren- lálkozásunkra gondolok; azon tépelődöm:
vár-e reám, hogy élőmbe siessen, ha érkea szabad szellemű, alkotmányos érzelmű ha- dezésében.
zafit, mint a philosophus történetírót.
Fájdalom, hogy nagy hatású életét ko- zem, mint én várom, hogy hozzá mehessek.
Mikor Nelli meghalt, még fiatal ember
Ily előkészületek mindegy távolabbi rán metszé el a halál. Kezdettől fogva
magasabb czélra irányultak s azok koroná- beteges, gyönge testalkata, az erő és ideg- voltam. Reményeim, kilátásaim, érdeklődéját egy nagy utazással akarta feltenni. Elő- feszitő munka, tanulmány, túlhajtott tevé- sem, még dicsvágyam is volt az életben. De

döntené az egész történetet, oly könyörte- következtettem, hogyha föltevésem való s íf
attól fogva a világi dolgok unottakká váltak
zenemesternő, akkor dolga jól megy: bizoelőttem, s a világi szerencséről is lemond- lenül, mint a szolgáló seprője a falszögletből nyosan elég órája volt s jól fizették.
tam. Barátim és ismerösim kicsinylöleg te- letépi a pókhálót.
Jötte ugy esett nekem mindig, mintha
Talán a szép akáczfák eleven zöldje, mekintettek rám, a ki nem bírtam elég rugéegy jó gondolatom jött volna. Pontossága
konysággal fölegyenesedni a bánat súlya lyen át a napfény csillogott 8 az árnyékot rendkívüli volt. Az órámat, a hét azon két
alatt; hátat fordítottak, — én is hátat for- arany háló gyanánt ejtette az utcza talajára, napján, bátran igazíthattam volna utána.
dítottam nekik. Utaink elváltak, — az övék, talán az kezdette meg regényem szövését. Szintoly rendesen vártam rá, mint a reggeMinden csütörtök és minden szombat
az élet zajában, küzdelmei, üzelmei vásárlimre, s jobban csodáltam és sajnáltam volna,
reggel,
néhány hónapon át, egy fiatal leányt
terén, az enyém annak a nagy folyamnak
ha egyszer elmarad, mint ezt. Akár merre
magános partján, mely nyugodtan folydo- láttam jőni amaz utcza-sarok felöl; eleinte ment haza, de nem az én utczámon jött vissza.
gál a halál tengere felé. A magány szeretete nem igen figyeltem rá. Annyit meg tudtam Két teljes hónapig mindig tiz perczczel
ugy megnőtt bennem, mint a moh megnő a volna mondani felöle, hogy magas, karcsú kilencz óra előtt jött a szegletnél s fölpilleásott kövön, utóbb ha akartam volna sem növése volt s ruházatában rendkívül tiszta ; lantva a fákra, az utcza túlsó oldalán sietett
ragadhattam volna ki belőle magamat. Világi többet nem is. Azon reggel, melyet előbb végig s eltűnt szemeim elől. Ez egész ido"
javam kevés van, de nekem az elég s ámbár emliték, június elején volt. A nap szépen alatt egy uj fejezettel sem szaporodott kis
életem önzőnek látszik, — az is, — de ér- sütött csöndes utczánkban s a madarak vi- regényem. Mindig ugyanaz a vidám, derült
deklődöm embertársaim iránt, magam módja gan csevegtek ama fal mögötti kert zöld ágai homloka, nyugodt, szelid szája, bátor egyeszerint. Egy-egy vékony szálát a valónak között; az akáczlombok rezegve rázták le nes tekintete, nyilt szemei, ugyanaz az
kezembe ragadom s egész regényt szövök magukról a napsugarakat, mint aranyesőt egyenlő, nőies járása, oly nyugodt és szabábelőle. A mit meg nem tudhatok, képzele- hullatva az utcza fehér köveire, s minden lyos mint szívverése, egyszóval minden
tem kipótolja és saját vérmérsékletem — oly nyugodt volt, mintha a világváros lár- szabályos és egyenletes volt rajta. Képzelemely méla és csöndes — valami félhomályu mája száz mértföldre lenne innen s nem zaj- tem csak falusi otthonának kifestésével fogszínezettel önti be a történetet, mely nem gana és morajlanék, betöltve minden fület, lalkozott, hol arczain a rózsák kivirultak, smeg-megrezzentve olykor az utcza minden
szomorú ugyan, de nem is vidám.
hol karcsú finom növése magasra nyúlt,
ablakát, s mély bassushangon vegyülve a
Lakásom London egyik félreeső utczá- lombok halk zizegésének és a madarak csi- mint virág-szál, hol nemes jelleme elvszijában van. Nem képzelem, hogy valahol csergésének szelid sopránjába. Ablakom lárddá s határozottá fejlődött, s hol gyöngéd és szeretetteljes bánás-mód bátorította
lehetne az ember magányosabban, mint a
nyitva volt, s álmadozva
szemben
luOZVa néztem
licitem a
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nagy Bábelben. Kedvenez szobámnak nagy
lévő fákat a mint egy alak sietett tova alat- és érlelte szelid kedélyét, mely kisugárzott
ivezett ablaka van az utczára, s széles ajtószárnyai, köpárkánya, kandallója, mind azt tuk s fölpülaSa rea>k A fiatal leány volt, szemeiből. Két vagy három apró vonást a
i c s ü t ö i t S és szombat-reggelenként erre | mi jóságát bizonyította, vettem észre. Soha
mutatják, hogy jobb napokat is látott mint Ío^w.v^.w
„^
_^ vettem egy koldus sem szólította meg a nélkül,
szokott
menni.
Jobban szemügyre
most, s valószínűleg bármikor látand ezu- ezúttal, mint
addig tevém; s láttam, hogy hogy valamit ne nyújtott volna neki, egy
tán. A házbér e városrészben olcsó, s ám- jó, szelid és értelmes képű, s a mellett esi- két jó szóval s végetlen résztvevő tekintettel,
bár olykor-olykor ugy elhallgat benne a nos arczu is, mert szép szemei, világos bá- Láttam megállni egyszer, hogy egy siró
zaj, mint egy elalvó erdőben, — de rende- tor homloka s üde arezszine volt. A mint ] gyermeket megvigasztaljon; máskor szánasen a rengeteg város zaja, zöreje, üzéri lár- ugy egy perezre megállva a fák zöldjére í lommal tekinteni egy kiéhezett, gazdátlan
mája visszhangzik félre eső lakomban és
•' n
-i/_ — „ j „ I eb
,-,+An mely
molír aacsatornából
csatornából egy
esrv csontot
csontot
föltekintett, valami• édes
elmerülés,
gondo- „v. után,
hallgatag szivemben. Én szeretem e visszkapart
ki
s
azon
rágódott.
Tekintete
ilyenlatainak tova tévedése tükrözött szemében,
hangot. Ez az én társaságom. Ha boldog
kor
ugy
emlékeztetett
kedves
elveszettemre,
mely hirtelen mosolylyá olvadt, a mint
lehettem volna: tevékeny, munkás ember mely mrieien iiiosoiyiya, wvaui, <* ^ ^ ^ , «„. -OJ
lett volna belőlem, nem henye, álmodozó. Ez gyorsabban kezdett lépni, hogy az elveszett' oly gyöngéd, résztvevő, oly meleg, oly igaa ha, ez az átjárhatlan örvény a való és le- pereznyi időt kipótolja. Kezében sötét-piros ; zán nőies volt.
(Vége kovetk.)
hető között!
marokkó-bőrbe
takart
tekercset
vitt
s
hatá•
rozott, de szabályos léptekkel sietett tova,
En nem fejezem be regényeimet egy nap, mintha lába egy induló ütemeit követné,
A Határőrvidékről.
egy hét, egy hó, sőt egy év alatt sem min- melyet gondolatában követett. ,,Bizonyosan
Lapunk múlt évi folyamában terjedelmes
dig, mint a regényírók szokták. Az én fona- zene-tanitónő, órát adni megy valahová" — czikksorozatot szenteltünk a magyar birodalom e
laim csak nyúlnak, tovább, továbbra ; néha mondám magamban; s a mint elhaladott, déli határszólének ismertetésére. Ámbár, hogy e
szépen folyvást, néha kétségbeesetten ösz- szokott modorom szerint magyarázatot ke- vidék a történelmi jognál s a majdnem ozredéves
szekuszálódva. A legkisebb csekélység meg- restem gondolatteljes, ábrándos pillantásá- együttélés jogánál fogva folytonosan és törvényindíthatja; néha egy férfi bátor, merész, nak, melylyel szemét a feje fölötti fákra szerüleg is a legtermészetesebb kiegészitő része
volt hazánknak, mégis a bécsi kormány több szádaczos tekintete, a mint az utczán végig fölvetette, mikor alattok ellépdelt.
zadon keresztül elszakítva tartá azt az anyaorsietve visszapillant, mintha a Sors vér„Vidéken született" gondolám, „valami szágtól, s az abszolutisztikus törekvéseknek és
ebeivel, a Boszuval és a Törvénynyel, űzné szelid, üde, balzsamos légkörben, hol a katonai reakeziónak valóságos fészkévé tette.
nyomon; majd egy járkáló öregnek tétovázó nyár hüs árnyai lengenek. Bizonyosan aká- j
Most végre a magyar kormány lankadhatatmenése, zsebeibe dugott kézzel, mellére ezok voltak ott is, s azok jutottak eszébe, kn fáradozásai folytán Bécsben is átlátták, hogy
csüggesztett fejjel, kószálva határozatlan Bizonyosan valaki, a kit ismert és nagyon a jog jog, és igy a Határőrvidékek egy része is
czél nélkül; máskor egy gyászba öltözött fzerTett, szerette ama fákat; s e rezgő ár- | újból visszanyerte polgári jogait es bizonyara
gyermek szánalmas arcza ; vagy ismét egy nyakban az emlékezések hosszú sora tűnt vissza fogja nyerni hazafiul kötelmeinek tudatát
elnyűtt ruhájú, kimerült, gondteljes fiatal föl előtte, melyekbe én be nem pillanthat- is nemsokára. Eleinte természetesen sok bajjal fog
a moddig e marezona harezosok népe, vagy
asszony reményvesztett tekintete, — vagy tam; elmúlt idők, mert arczkifejezése gyön- járni,
miként egy német iró nevezte őket, e „földművelő
ugyanoly nő-alak, csakhogy selyembe ölgéd volt, de nem épen szomorú emlékek, katonák," uj helyzetökbo beletörődnek, mert eztözve, és szintoly kimerült, szintoly remert elmerült tekintetét mosoly válta föl." előtti családi és társadalmi rendszerök és viszoménytelen tekintettel. Olykor egy arany
nyaik, a „házi közösség" szervezete, a 20 éves
E csütörtök reggel óta, hetenként két- korban kezdődő örökös katonáskodás — egy szófonál akad kezembe, mely egy jó és boldog
életről gömbölyűi le; ritkán, de mégis. Ily szer s mindig növekedő érdekkel lesem val, összes életmódjuk és szokásaik olyannyira
voltak a közönséges polgári társadaloméifonalat ragadtam meg ezelőtt három évvel, jövetelét. Álomképeimnek nevet is szoktam elütök
tól, hogy az átmenet nom csekély nehézségekkel
adni
mindig,
kinézésük
s
átalános
kifejes a szövet, melyet belőle készítek, végre be
két7éseik szerint E leánykát Georgie-nak ne- m e het végbe, főleg miután bizonyos
YW fedezve. Elmondom,
fognak mozgatni az
zéseik szerim..
hat4ro7nttq4i» és füg- ségkivül minden követ mog
meg íognak
Említettem az utczára néző nagy abla- veztem el. Bizonyos határozottság t s t u g izgatottság és elkeseredés növelésére.
Tcomat. Az ablaknál egy ódon, de pompás getlenség látszott rajta , a mm a korán A Határőrvidékek ilyetén sajátságos társavánkos ülésü támlásszék áll. Mellette ke- talán kényszerülve _ - magáról való gon- dalmi szerkezetének bővebb megiemerhetése véménylábu kis asztal, melyre a gazdasszo- doskodás adhatott jellemének. Ezt kulso gett lapunk emiitett közleményére (a „V. U."
nyom mindennap ráteszi a reggelimet s a jelekből is következtettem; pl. hogy ruha- 1870. évfolyama 19 — 22. számaiban) utasítván
olvasóinkat, oz alkalommal e hazánkra nézve oly
íris hírlapokat. Gondtalan szürcsölgettem zata bár mindig tiszta és csinos, de soha károsnak és veszélyesnek bizonyult intézmény
kávémat, s merengve néztem a zöld akácz- nem'volt divatos Látszott, hogy Ízlése he- történeti eredetét s lassankénti fejlődését fogjuk
sorra, melynek lombos sudarai egy átellen- lyes és csinos, és épen nem szeszélyes, röviden elmondani.
ben levő ház kőkerítése fölött magasra Rendesen valami szelid szürke, puha kelméjü
A határőrzés e rendkívüli módjának alapját
emelkednek, mikor az említett fényes fonal,
mely regényem szürke pókhálójából kicsillog, először akadt kezembe. Pókhálójából,
a;kinek II. Lajos király Horvátország legerősebb
mondom, mert oly vékony, szakadékony s lapkája, és világoskék vagy rózsaszín nyak helyeit
átongedé, hogy e vidékeket a torokoK
képzeletszövött valami az egész, hogy talán kötője. Czipöje és keztyüje finom volt
ellen
védelmezze.
I. Ferdinánd tehát összegyujie
egyetlen tény szabatosb megtudása halomra mindig s egész külseje választékossagából
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a horvátokat, szerbeket és oláhokat, kik a törökök állomások egész hosszában, meg vizsgálandók, az?" — Kiált föl, mihelyst ellenséges csapat köelől elmenekültek, az egész vidéket haszonélve- hogy vájjon a szolgálatot lelkiismeretesen telje- zelg. Ha a megszólított nem ad feleletet, ad ő
zetül nekik adta, fölmenté őket az adófizetés terhe sitik-e. Az ilyen őrjáratok részére a határszélen azonnal — tüzet! Az őrcsapat abban a perczbon
alól s a véghelyek védelmét rajok bizta. 1580-ban külön utakat csináltak, néha roppant fáradsággal, kéznél terem és fegyverét szintén elsüti, hogy a
morlákok és oláhok telepedtek le Horvátországba, mert mocsárok és folyók fölött kellett hidakat tisztet a főőrsereggol előhívja, miután a szalmákiknek I I . Ferdinánd 1597-ben valami 70 elha- verniök, hegyszakadásokat keresztül boltozniuk val körülgöngyölitott lárma póznát őrháza melgyott várat adott át. Későbben I I . Eudolf vallás- és meredek sziklákat kellett járhatókká tenniök. lett meggyujtotta és a vészágyut elsütötte. Alig
szabadsággal és adómentességgel ruházta fel őket, Némely hegyes vidékeken az őrök gyakran igen egy perez alatt fölvillannak az őrtüzek az egész
és igy a telepek száma ujabb meg ujabb beván- magas hegytetőkön és sziklacsucsokon állanak, határ hosszában föl s alá, a lármaágyuk bömböldorlások folytán
nek, a dobok pecsakhamar ugy
regnek, a puskák
felszaporodott,
ropognak, hírnöhogy már 1699kök futkosnak ide
ben három has tova, szóval az
tárfelügyelőséget
egész határ molehetett katonaizogni kezd, csalag szervezni, mepatok sietnek
lyek Horvátorszokott gyülheszágot és a Bánlyeikre és mintságot vették köegy varázsütésre
rül. Ide csatolta
rögtön készen áll
I. Leopold 1702a boszuló sereg,
ben a tótországi
hogy a betolahatárvidékeket
kodó ellenséget
és Mária Terézia
visszaverje. Csak
1763-ban a csajaz a kár, hogy e
kásokat, 1764különben dicsében és 1766-ban
retes
buzgóság
az erdélyi és oláh
vastag tudatlanhatárszéleket. —
sággal és vak enUjabb időkbon a
gedelmességgel
Határőrvidéke volt
párosulva,
ket elválasztották
és gyakran megMagyarországtól
esett, hogy a jó
és 1849-ben, jubarátot, a rokont,
talmul , hogy a
a testvért sem
bécsi kamarilla
tudták megkülönmellett a nemzet
böztetni a valódi
jogai és az orellenségtől. Pélszág alkotmánya
da erre szabadellen oly vitézül
ságharezunk szoHatárőr-századparancsnokság.
harczoltak, külön
Határőr a Szávánál.
morú története.
Képek a határőrvidékről.
koronaországot
(Háborús időkcsináltak belőlök.
jen vagy ragáKülönben a határőrvidéki szolgálat, kivált honnan az egész vidéket végig tekinthetik. Őrhá- lyos betegségek közeledtekor az őrvonalat megrégebben, igen fárasztó és terhes volt, és a legszi- zaik, melyeket ők csárdáknak neveznek, néha kettőztették. A sóval, dohánynyal s egyéb vámgorúbb éberséget és a legnagyobb pontosságot kopasz, meredek sziklaéleken fekszenek, fagyosan kezelés alá eső tárgyakkal néha igen is nagyban
követelte, mert nemcsak a török hadi vagy rabló csipő szelektől körülzugva és az egész világtól folytatott csempészkereskedés megakadályozása
csapatok ellenséges betöréseit, hanem a ragályos csöndes elvonultságban, ugy hogy lakóik csak szintén a határőrök feladata volt, melynek teljebetegségek átjövetelét, s a titokban, de annál na- néha napján találkozhatnak egy-egy eltévedt ju- sítésében szintén tulloyalis kollegáik,aBach uram
gyobb mérvben űzött csempészkeroskedést is meg hászszal, medvével vagy vadászszal. Mig a határ- finánczai készségesen nyújtottak segédkezeket. A
kellett akadályozniuk. Az egész, több mint 200 őröknek a hegy tetőkön viharoktól és hidegtől csempészeknek Árgusz valamennyi szemére szűk-

Képek a határőrvidékről: Szerbiai sócsempészek meglépése.

mérföldnyi határszél hosszában 6—6 emberből
álló őrcsapatok voltak fólállitva egymástól akkora
távolságban, hogy szükség esetén segitségül hívhatták egymást, míg távolabb hátuk mögött az
őrházban egy erősebb őrség tanyázott, hogy az
előőrsöknek azonnal segélyére siethessen s még
távolabb az őrállomásoktól ott állott a század faluja, melyben a tiszt lakott a többi határőrökkel.
Éjjel-nappal őrjáratok vonultak végig az

kell sokat szenvedniük, addig a mocsáros lapályokon a roppant hőség s a sok áradás nyugtalanítja őket.
Karókra és czövekekre épített őrházaik magánosán állnak a zuhogó viz kellős közepén, ha
eltávozott a csolnak, mely a harezost állomására
szállította, honnan az őrszem a folyamon föl s alá
kémlelődik, nehogy valaki a parthoz közeledhessék, mielőtt magát neki jelentette volna. „Hó, ki

ségök volt, hogy az abszolutizmus a buzgó fogdmegeit kijátszhassak. Pedig mégis megtették
gyakran. Ha néha 24 óráig hóban, fagyban, derékig vízben vagy bóditó hőségben kellett ia rejtőzniök — mindegy volt nekik: a finánezokat és cserepárokat rászedték s a mellett egy kevés nyereségök is volt belőle.
Különösen festői látványt nyújtanak a határőrök éjjelenként, mikor a földre mélységes csend

melynek nagyszerűsége még- azt is elragadja, a ki
Európa legnevezetesebb hegyi vidékeit látta. Ez
az ut Ófalunál eltér az államuttóJ, az ehhez mintegy % órányira levő s óriási szikiak közt mély
völgyben fekvő ugy nevezett vörös klastromhoz.
E zárda, mely hajdan a kamalduli szerzet birtokában volt, jelenleg el van hagyatva, s egyedül templomán látszanak a tatarozás némely nyomai, mig
ajtó s ablak nélküli ter
meiből a fűvel benőtt
udvarra s elhagyott
kertre tekinthetünk. E
klastrom festői romjaival, háttérben a széditő
magas s csaknem függőleges meredekségü Korona-hegygyel, kétségkívül egyik legnagyobbszerü s legregényesebb
tájképe hazánknak.
Közvetlen a vörös
klastrom mellett van a
pusztulásnak indult s a
parádihoz hasonló kénes forrással biró smerzonkai fürdő, melynek
azonban egyedül szép
vidékét dicsérhotjük.
A vörös klastromtól
Szczawnizáig a Dunajeczen használatban le vő
fenyő-tutajokon szokták a fürdő vendégeket
szállitani. E folyam itt
az úgynevezett Pienyni
hegységet metszi át,
mely a Kárpátok legszebb része. A tutajokon
kényelmes s minden oldalra szabad kilátást
engedő ülést készítenek
Szálloda a szczawnizai fürdőben.
s a mintegy hji óráig
tartó ut bizonyára elfeélvezetet nyújt, hanem a csak szórakozni kívá- lejthetlen leend ^mindazoknak, kik kedvező időben tehették azt meg. A folyam partját mindnóknak is.
A magyarországi oldalról két utón lehet két oldalról széditő magas, helyenként disz fenyőSzczavnizába jutni; egyik a Késmárkról Bélán és vagy bükk - erdőktől borított, szeszélyes alakú
Ófalun keresztül Galicziába vezető államut, mely sziklák szegélyezik, minden kanyarulatnál ujabb
kitűnő karban lévén tartva, háboritlanul engedi szépségeket tárva föl.'
A Dunajecz partjai itt oly sziklásak és mereélvezni a vidék szépségeit. Ez ut Ófalunál (Altendorf) a határt képező Dunajecz völgyébe érvén, a dekek, hogy még eddig nem sikerült a folyó mentében járható utakat készíteni, s
e táj szépségeit
egyedül azok ismerhetik, kik a
pisztránggal bővelkedő Dunajeczet használják
az utazásra.
A vörös klastrom romjai csaknem naponta vendégeket
fogadnak, kikSzczawnizából Chorstinon át kocsin jőnek ide s a szép
dunajeczi
utón
térnek vissza.
Miután l»/4
•óráig haladtunk,
kiérünk a szűk
sziklavölgyből,
éa alsó Szczawnizánál elhagyva
a tutajt, egy park
ká alakított gyönyörű völgyi rétre érünk, melyen
festői rendetlenségben ízletes
svájezi lakok vannak elszórva; két
ásványos forrás
is itt van, valaVörös klastrom éa a Korona-hegy (Szepesmegyében.)
mint az egyik
társalgó terem.
Az ut egy pár nagyobb szálloda mellett, végre
b. Palocsay család utolsó sarjának birtokában levő
regényes Nedetzi vár alatt vonul el, az evvel csak- a ftulajdonképeni fürdőbe vezet. Bármily nagy
nem átellenben levő s hozzáférhetlennek látszó várakozással jöttünk is ide, mégis igen kellemeChorstini vár romjai mellett elhagyja Magyarhont, sen lep meg a fürdő szépsége, melynek Ízletes
s Kroscienko városkán keresztül mintegy 1V* óra verandákkal s tarka faragványokkal diszitett
svájezi épületei kellemes szinvegyülotet képezalatt Szczawnizába vezet.
Noha ez ut is meglepő szépségekkel gazdag nek a hegyoldalt borító nagy kiterjedésű park
vidékeket érint, mégis inkább ajánlható a másik, sötét lombjaival.

borul, mikor a folyók hullámai és az erdők lombjai források hatása eddig sikeresnek bizoayult, a kötitokszerüen susognak, amoda tul a szerbek és vetkozők : 1. A hurutok. 2. Azizzadmányok s vérbosnyákok pásztortüzei vöröslenek, omitt meg a tömörülések. 3. A senyves betegségek. 4. Az idehatárőrök őrtüzei vetik vakitó fenyőket valamely ges bajok, melyeknek minden egyes tüneténél
vad sziklameredélyre, sötét hegyszakadásra vagy hatalmas gyógyerejünek mutatkozik.
S nemcsak a gyógyulást keresőknek ajánlkísértetiesen föl-fölcsillámló mocsárra, megvilágítván az alvó őröket, kik parasztkabátban, nya- hatjuk e szép hely látogatását, melynek gyökukba akasztott tölténytáskával, szijakkal össze- nyörű vidéke és czélszerü berendezése soknemü
fűzött
bocskorokban,
övükben a hosszú késsel, a szalmán végig he. __^,e3^
veredtek, mig egyikök,
v-~~" ~~=-~_
a kin épen a sor van,
-"
~~~- "-":=_
vállán hosszú fegyverét
emelve, ütonyszerü lépjfc -;_
tekkel sétál föl s alá az
jL__^ - .
őrház előtt. A kunyhó
belső falain vászonruták és juhbőrködmönök, továbbá tarisznyák
és zsákok vannak fölakasztva , ez utóbbiak
tele liszttel, juhsajttal,
túróval, szalonnával, sóval és borral, mert egy
ilyen őrnek egy hétig
kell állomásán maradni
s egyátalában évenként
három hónapig kell fegyverben állnia.
8.L.

A szczawnizai
fürdő.
Egy oly fürdővel akarom e lapok t. olvasóit
megismertetni,
mely
"
ugy gyógyhatása, mint
jó berendezése, nem különben páratlan szépségű vidéke által jogosítva van a kárpáti fürdők
közt első rangú helyet foglalni el.
Szczawniza a Kárpátok északi odalán, Lublótól észak-nyugatnak mintegy 4 órányira, s a
Magyarországot itt Galicziától elválasztó Dunajeez folyó jobb partján fekszik. Egész környéke a
kir. kamara birtoka volt, s noha savanyu vizei, —
mint a falu elnevezése *(Szczawa=savany) is tanúsítja, — már
századok óta ismeretesek, áldásos hatású forrásai csak akkor
kezdek beesőket
érvényesíteni, midőn a fürdő mostani birtokosának
atyja 1828-ban
r
Szczawnizát a
kormánytól megvásárolván , az
István és Jozefine
forrásokat kerítéssel látta el,
g közelökbe néhány szobából álló gyógy-házat
építtetett.
Szalay József,
Szczawniza
jelenlegi birtokosa
belátván, mily
szép jövője lehet
e fürdőnek, egész
igyekezetét oda
forditá, hogy jelentékeny építkezések által a
gyógy-vendégeknek mentői több
kényelmet nyújthasson, s nem kímélve anyagi áldozatot,
eddig
már annyit építtetett, hogy a faluban levő mintegy 300 vendégre
való szállást nem számítva, csak a fürdőben 150nól több, minden kényelemmel ellátott lakosztály
van, s ez lehetővé teszi a gyakran 2000-re menő
fürdő-vendégeknek fennakadás nélküli elhelyezését, mig öt, gyönyörű környezetű ásványos forrás
•enyhíti a hozzájok fordulók szenvedéseit.
A kór-csoportozatok, melyeknél a szczawnizai
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gászok alapvonalát képozi; ez alapvonal: a Nap
nappal, szabad szemmel látták.Varró már AenaeasA fürdő logszebb helyén van a faragványok- ról reo-éli, hogy midőn Trójából Italiába utazott, távolsága a Földtől.
Háttey Edmund, ugyanazon híres csillagász,
kal gazdagon díszített födött séta-csarnok, előtte a Vénust szabad szemmel látta az égbolton raszökőkút, s közvetlen szomszédságában két ásvá- gyogni. Schmidt Gyula hazánkfia, az athenei csil- ki először jósolta meg a róla elnevezett üstökös
nyos forrás.
., , „ ,
fao-da igazgatója, többek közt szintén megjegyzi, visszatérési idejét, 1677-ben a Szt.-Ilona szigeten
A sétacsarnokon előbb a reggeli órákban y, hogy Athénében a Vénus alkonyat előtt gyakran Merkúr átvonulását észlelvén, arra a gondolatra
jött, hogy e tüneményt igen jól fel lehetne haszzenekar gyűjti össze a fürdői közönséget, s nap látható.
,
„
,. nálni a Nap és a Merkúr közötti távolság meghajában háromszor játszik a fürdő különböző helyiLevegővel és világossággal, e kettő pedig
ségeiben.
.
...
. . . minden szerves élet legelső föltétele, a Vénus is tározására. Ebből azután ki lehetne számítani a.
Föld és Nap közti távolságot is. Csakhamar terKevés helyen láthatni annyi ízletes svajezi
cr van áldva; levegője valamivel surubb, de vezgetésekhez fogott, hanem eredeti eszméjét kémO
lakot együtt, mint Szczawniczon. A fürdő birto- különben közel megegyezik a mienkkel, legalább
kosa Szalay József szenvedélyes építesz, minden az eddigi kutatások, különösen Páter becchi ro- sőbb oda módosította, hogy e czélra sokkal alkalépítkezésén kitűnik jó Ízlése; - a faluban levő mai csillagász vizsgálódásai egészen oda mutatnak. masabbak lesznek Vénus átvonulásai. Midőn Halley
kiterjedt park közepén fekvő kastélya legjobb Hegyei, miknek csúcsait pazarul megaranyozza a ( az észlelés módszerét 1691-ben közölte a csillagbizonyságát adja ennek, s gyönyörű virágokkal napsugár, óriási magasságra emelkednek fel; lég- tudósokkal, mindenki fölismerte annak fontosságát,
bővelkedő kertje kedves séta helye a vendé- körében felhők úszkálnak, a nap befolyása kö- s már jó eleve előkészületeket tettek, hogy az
1761-ben bekövetkező tünemény alkalmával ajáng C
"Különben Szalay ur a legszeretetre méltóbb vetkeztében működik az árapály és dagály, ha- latát és utasításait hiven teljesithessék. E tüneházigazda, vendégei oly fogadtatásban részesül- talmas mérséklet változásai következtében szelek ményt maga Halley nem érte meg, mivel ő mar
sem hiányozhatnak a felületéről; — de hogy szer- 1742-ben elhunyt; de annál buzgóbban működtek
nek, milyenhez hasonlót ritkán találunk.
Daczára annak, hogy Szczawnizában jobb el- ves élet létezik-o a Vénuson? — arra bajos volna utódai, s habár az 1761-ik évi átvonulás alig nyújlátásban részesülünk mint bármely nagyobb für- felelni. Ha mindenben hasonlítana is a Földhöz, tott valami eredményt, már 8 évvel később, 17b9dőnkben, az árak mégis sokkal olcsóbbak, s lakasok, évszakainak eltérése már maga roppant különbség. ben, Európának majd minden művelt nemzete észszolgálat és élelem semmi kívánni valót nem hagy- Milyen tenyészet lehet ott, ahol a nyár majdnem lelőket küldött a föld legkülönbözőbb pontjaira; az
nak. Van itt egy kitűnő orvos felügyelete alatt allo háromszor oly forró mint a földön ? Ilyen iszonyú érdekeltség annyira fokozódott, hogy még a laikus
gyógyszertár, savó-intézet, folyó-, kád-, zuhany- hőséo- a mi földi növényeinkot mind leperzselne. világban is hatalmas mozgalom keletkezett, a.
és iszap-fürdők, egy nagy gyógy-, fl több társal- Mily°en lehet ott az élet, a hol oly zordon a tél, alio-ha volt művelt ember Európában, ki 1769..
gási, játszó s hangverseny-terem; csinos templom, hogy képes mindent csonttá fagyasztani? A Venu- június 3-án, füstölt üveggel fölfegyverkezve ne
jó karban tartott sétányok s kertek, két nagy son pedig az évszakok ily kegyetlen forrók, majd várta volna a ritka és nagyfontosságu tünemény
szálloda, sok vendég szobával. Kávéházak, vendég- hidegek; a sarkvidéki lakóra ott nyár idejeben bekövetkezését. Reánk, magyarokra nézve mar
lök, ezukrászdák, és sok krakkói kereskedőnek füo-crőlegesen esnének a Nap eugarai s a világosság csak azért is emlékezetes ezen év, mert ekkor
fiók-üzlete, kézművesek s fényképészek, távirda- és°melegség két és félszer oly nagy volna, mint a Hell Miksa, magyar csillagász is részt vett az ész8 posta-hivatal, naponkénti diligence-közlekedéssel föld egyenlítőjén délben. Azután irgalmatlan tel leletekben, még pedig oly sikerrel, melyet azóta
következnék reá, melynek tartama alatt a Nap tol tekintélyes csillagtudósok a legjobb eredménynek
Krakkó és Magyarország felé.
A fürdő-vendégek leginkább lengyelek, po- se tűnnék a láthatáron, vagy legfeljebb csak igen ismertekel. (HelíM.ksát ekkor VII. Keresztély
roszok és oroszok, kevés a nyugot európai, s a rövid időre. Az egyenlítő vidékének lakóit tavasz- dán király hívta meg, hogy Lapplandban, a jeges
kor és őszkor, az éjnapegyen idejében érnék a nap tengeren fekvő Wardhus szigeten tenne észleletet,
maeyarok is csak az utóbbi evekben jöttök többen.
függőleges sugarai; nyárban a Nap csaknem az
A vendégek száma a múlt években 1500-2000 eo-ész napiidő tartama alatt az égbolton volna, de hova ő Sajnovics János barátjával csakugyan el
is ment. Sajnovicsot egyszersmind nyelvészeti
közt változott.
soha sem emelkednék magasra a láthatáron; telén kutatásokra és különösen szók gyűjtésére buzd t
A szczawnizai idény jumus közepén kezdődik ellenben a nappal igen rövid volna, s a hideg oly
a szeptember végéig tart, legtöbben július 15-tol magasra fokozódnék, mint földünk sarkvidékein. totta, miknek czélja leendett kimutatni, hogy a
lapp- és a magyar nyelv egymással rokon. Eme
augusztus végéig vannak, 8 ez időszakban leginEz a panoráma nem igen tudna elbájolni, nyelvészeti kutatásokat, mint tudjuk, szintén szép
kább ajánlható a kedves hely fölkeresése, s min- minket gyarló földi lényeket.
siker koszoruzta, s igy az utókor háláját mindketdenki meg lehet győződve, hogy e kirándulás
Az imént elmondott tulajdonságokon kivul ten kiérdemelték.)
, , ... ,
dúsaj megjutalmazza a kedvéért tett költséget s Vénusnak igen fontos szerep jutott NaprendszeAz elmondott esemény óta már száz evnel
fáradságot.
rünk fölmérésében. E fontosságát azon nevezetes több lefolyt. (Jun. 3-án múlt száz két éve, ezen
Mióta az eperjesi vasút-vonal at van adva a mozzanat képezi, midőn a Nap korongja előtt elvisszatérési szakasz tehát 1051/2 évig tart, mmtan
forgalomnak, igen meg van könnyítve a közlekedés vonul. Maga e tünemény lényegében ugyanaz, a
a legközelebbi elvonulás 1874. decz. 8-kán lesz.)
Szczawniza felé. Eperjesről, hol nem nagy árakért roi a napfogyatkozás , s ugyanazon körülmény tol
Nem csodálkozhatunk tehát, ha a csillagtudósok
jó bérkocsik kaphatók, egy nap alatt könnyen ia fü<>-<*; napfogyatkozás alkalmával t. 1. a Hold
már most is hatalmas előkészületekot tesznek a
Szczawnizába lehet érni, csak hogy akkor nem a födi efelőlünk a Napot, mig emitt a Vémis kerül
ritka égi jelenség méltó fogadására; s eme mozdilio-ence által használt s a Branyiszkan, Lócsen a Földdel egy vonalban a Nap elé s tulajdonkep
galom annál természetesebb , mivel száz év óta a
és Késmárkon keresztül vivő állam-utat, hanem a szintén sötétedést idéz elő, de ez a sötétedés Vécsillagászati műszerek annyira tökélyesbültek,
3 _ 4 órával rövidebbet választjuk, mely Lublón nus kicsinységénél fogva igen jelentéktelen. Véuus
hogy minden bizonynyal pontosabb eredményekre
keresztül a vörös klastromhoz visz.
e szerepét, a Holdon kivül, még egy más bolygó számithatunk, mint azelőtt bármikor.
Lakásokra a megrendeléseket vagy a furdoi társa is szokta gyakorolni: a Merkúr; csakhogy
Francziaországban már 3—4 év óta foglaligazgatósághoz, vagy közvetlen a tulajdonos ez még amannál is sokkal kisebb lévén, a. Nap
koznak
az előkészületekkel, Anglia legjelesebb
Szalay József úrhoz, Késmárkon s O-falun at felületén ceak parányi fekete pontnak látszik, mit
csillagtudósait készül Kelet-Indiába meneszteni,
Szczawnizára kell intézni.
Józsa Aladár.
távcsővel kell fölkeresni; Vénust ellenben távcső Oroszország Siboriába fog észlelőket küldeni, mig
nélkül is könnyen láthatjuk, csak a szem sotet a porosz kormány által kinevezett csillagászati
üveggel legyon védvo. Merkúr átvonulásai sűrűb- bizottság 5 különböző expedicziót tervez e követVéiins és átvonulásai a Nap előtt.
ben fordulnák elő mint a Vénuséi; amaz minden kező helyekre: Japánba, a Kerguelen-, AucklandEzredévek óta ugy ismerik már Vénust, mint száz évben 13-szor vonul át a Nap előtt, mig emez és a Mauricius szigetekre s egyet Mascat vagy
az ég legszebb csillagát; ragyogása valamennyi csak minden ezer évben 16-szor. A jelen század- Teherán körül. Biztosan hiszszük, hogy a tudósok
bolygó-társát, sőt legerősebb fénye idej'ében még ban még négy Merkúr-átvonulásnak lehetünk ta- e nagy munkájában Magyarország ez alkalommal
az állócsillagokat is elhomályosítja. Naplemente núi, u. m.
is részt fog vonni, s ezt a legkevesebb költséggel
1878. május 6-án,
után ott ékeskedik a nyugoti láthatáron; reggelenugy érhetnők ol, ha csillagtudósaink a külföldi
1881. november 8-án,
ként a tűzkirály előhírnöke, jelenti, hogy a felséexpedicziók valamelyikéhez csatlakoznának; mi
1891. május 10-én és
o-es ur nemsokára kibontakozik felhőpárnái közül
mellett azután még legszebb volna az, ha a
1894. november 10-én.
8 fényes arczát megmutatja a Föld kis világának.
magyar tudósok följegyzései a többiekhez aránylag
Hajdanában, mikor „esthajnalcsillag"-n-.ik (HespeVénus átvonulásai átalában mondva száz évi 1874-ben is oly pontosaknak bizonyulnának, mint
rus) és „hajnalcsillagénak (Phosphorus) elnevez- időközökben következnek egymásután, de akkor a milyennek az egykoriak közt a wardhusi magyar
ték, még nem tudták, hogy e kétszer megjelenő 8 év múlva már megint ismétlődik a tünemény. észlelet bizonyult!
Petrovits Gyula,
kedves vendég maga a Vénus egy személyben; ezt Az ekliptikus Venus-conjunctiók periódusa, mint
— u<ry mondják — még csak Pythagoras ismerte tel a csillagászok kifejezik, valójában 423 évet foglal
"Földünkhöz, (a Holdat kivéve,) valamenny magában, mely ismét négy kisebb periódusra oszA régi görögök és rómaiak fürdői.
csillag közt legközelebb van, ámbár pályafutás; lik, miknek a tartamuk (az átvonulási idők egytartama alatt távolsága igen különböző. Legköze- másután következése) ily módon fejezhető ki:
A réo-i világ, mely a természethez sokkal
lebbi helyzetében 5V4 millió googr. ménfőid vá- Egyik elvonulástól a másikig eltelik 105'/8 év; közelebb állott mint mi, biztos tapintattal fogta
lasztja el tőlünk; legnagyobb távolsága ellenben ezután 8 évre ismét ogy elvonulás; ettől kezdve föl a bőr ápolásának jelentőségét, mely az egészmár 36 millió mtfldre rug. Nagyságát tekintve, a 121'/2 év és ismét 8 év. A most következő 500 év ségnek egyik tényezőjéül tekinthotő. Jól tudták
Föld testvérének nevezhetnök; átmérője 1660 alatt tehát az alábbi tiz átvonulást várhatjuk:
azt a régiek, hogy a testnek elhanyagolása első
geogr. mértföld (a Földé 1719 mfd.), tehát a mi
lépés az°egészségnek aláásására s jogosult volt
1874.
deczember
8.
2125.
doczember
8.
Földün 1 énéi csekélylycl kisebb; hasonlólag valaama hitük, hogy a károk kevésbbé látogatják meg
1882. deczember 6.
2247. június 11.
micskével egekélyebb tömegének sűrűsége is. Páazokat, kik a testnek ápolására kiválóbb figyelmet
2004 június 7.
2255. jumus 8.
lyafutását közel 224 nap és 17 óra alatt végezi;
fordítanak. Főgondjuk volt annálfogva a b ö r " e k
2012. június 5.
23G0. doczomber 12.
fordulási ideje pedig 23 óra, 21 elsőpercz, 21 mátisztántartása, mit csak gyakori fürdések által
2117. doczember 10. 2368. deczember 10.
sodporcz. Rendkívül erős fénye következtében, s
,.,,, A uE tünemény megfigyelésének fontossága két- lehet elérni.
miután távolabb esik a Naptól, mint szomszédja a
MárHomer
korában
erősitő,
üdito
és borségbevonhatlan;
s
mai
napság
már
nem
képzelheMerkúr, ennél sokkal szebben kivehető. Enyhébb
8 derültebb éghajlat alatt, felhőtlen, tiszta éjeken, tünk esetet, a miért} a csillagászok egy ily tüne- tisztító eszköznek tekintek a fürdőt, melyet a
mikor a Hold n> m ragyog telettünk, a Vénus erős mény észlelését elmulasztanák. Nagy hibát — görög, napi foglalkozásai után rendesen igénybe
fénye legszebben észlelhető; a fákat s egyéb na- nem; roppant bűnt követnének el a tudomány is vett.
..
gyobb tárgyakat annyira megvilágítja, hogy még iránt. Ezek az észleletek biztos módot (máig a
Fürdőben üditék föl - az Ilias szerint az árnyékuk is kivehető. Sokan beszélik, s köztük legbiztosabbat) nyújtanak azon távolság megmé- lankadt tagjaikat Odysseus és Dxomed.es, midőn
tekintélyes csillagászok is, hogy Vénust fényes résére, moly a naprendszer fölmérésében a csilla- Dolon és Rhasus ellen intézett hadjáratukból
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imposans épület-maradványok maradtak fönn, a ütközet után Athénben azon párt, mely Hippiás
visszatértek, mikor először is a tenger vizében
visszatételét ohajtá, egy ezéles paizst emelt föl
áztaták bőrüket, aztán meleg fürdőt élveztek s melyekből a római fürdőéletet részletesebben meg- jel gyanánt a persáknak, figyelmeztetve azokat,
ismerhetjük.
végre olajjal dörzsölék bo tagjaikat.
hogy a Sunium fokot megkerülve gyorsan rohanUgy látszik, hogy a rómaiak a mindennapi
A történelmi korban is gyógyerővel bírónak
ják meg a várost, mig még a sereg távol van.
tárták a fürdőt, különösön étkezés előtt, habár a fürdést eredetileg egészségi tekintetből élvezték. Hogy honnan emelték föl e paizst, nincsen megrégi Hellász a fürdői élet fényűzését s kényelmeit Ugy a magán, mint a nyilvános fürdők^ eleinte irva; valószínűleg a Pentelicus hegy valamelyik
nem ismerte annyira, mint a rómaiak. A tolfino- csupán a testnek tisztántartására szolgáltak, a magaslatán lehetett Athén és a marathoni öböl
mitott kultúra koráig a mesterkélten készített nélkül, hogy azokat a testi erőfejlesztésre s a lélek- közt. A leirásból csak annyi tűnik ki, hogy a
hidoo-- és meleg-fürdőket, a bőrbedörzsöléseket s üditésre irányuló torna helyiségekkel kötötték várostól nem lehetett nagyon távol, s alig lehet
a bőrápolásnak különféle módját csak rendkívüli volna összo, mint ezt a görögök tették.
föltennünk, hogy e kis terjedelmű jel mérföldekre
Egyelőre tehát csupán néhány káddal ellátott ellátszhatott volna. De ha meggondoljuk, hogy a
üdítő- s gyógymódnak tekintek, mig ellenben a
mindennapi életben jó volt a természetes hideg fürdőszobácskából és egy közös fürdésre szánt puszta térségen csak egy napsütött ablak is mily
fürdő, melyet a folyó és a tenger nyújtott, a hon- nagy vizmedenczéből állott a rómaiak fürdőháza, távolságra visszaveri sugarait, nem lehet azon
mely a bolthajtáson vágott kis nyilason át vette kétkednünk, hogy napfényes időben a ragyogó
nan az úszás a nevelés egyik kelléke volt.
Görögországban s különösen Athénben a gyönge világítását, úgyhogy a fürdőnek belseje ezüsttol kivert paizs szintén messzire elragyoghatott. Aztán föltehetjük azt is, hogy a hadsereg
meleg fürdőkot csak a későbbi időkben kezdték félhomályban volt.
Hevenyészve faragott kőpadok szolgáltak a közt többen lehettek gyakorlott szeműek. Mi, kik
élvezni — az ötödik század vége felé.
Mint Atlienaeus irja, a régibb törvényhozás ruhák levetésére. A fürdőhelyiségbe csöveken ve- a szobákba zárkózva töltjük el életünk legnagyobb
részét, nem is sejthetjük, hogy p. o. egy juhász,
tiltá a nyilvános fürdő-intézeteket bent a város- zették be a meleg- és hideg vizet.
ki folyvást a pusztán gyakorolja látérzékét,_ mily
(Vége követk.)
ban; ellenben már Xenophon emliti, hogy államnagy távolságról megpillanthatja éles szemeivel a
költségen emeltek fürdőházakat, mig a gazdagabb
tárgyakat.
háztulajdonosok saját fürdőházakkal rendelkezMikor még nem ismerték a távirdát.
A paizs valószínűleg rohamot jelzett. A
hettek.
Aristophanes a vigjátekiro a meleg-turdok
Az emberi értelem meglopta az időt és tért. rómaiaknál pedig ezenkívül a vezér sátorán vörös
túlságos élvezete ellen hevesen kelt ki, mint a Ma már a távirda nem ismeri e két fogalmat. zászlót tüztok ki. Tudósítások gyors közlésére
melyek szerinte elpuhitólag hatnak az ifjúságra. Panaszkodunk, ha száz mérföldekről perczeket szintén előnyösen használták az emberi hangot.
Csak a spártaiak ragaszkodtak makacsul osi késve érkezik meg a hir; panaszkodunk, ha a Dél-Európa szelíd ege alatt a hang messzebb
szokásaikhoz, a hideg folyóban való furÖdözeshez, gyorsvonat egy félórával későbben érkezik meg a j hullámzik el, mint a hideg északon. A hirnökök
a a hatóságok csak kivételes esetekben engedték rendelt időnél. Az ember követelései folyvást ki- i magas és kiáltó beszédben gyakorolták magukat.
meg a meleg fürdők használatát. E czélból nyil- elégithetlenek maradnak, hiszen rendeltetése is Albániában a benszülöttok még ma is egyik hegyvános és magán-fürdőházakat építettek nyerész- az, hogy szüntelenül tökéletesedjék.
! tetőről a másikra kiáltoznak át, ugy hogy néhány
kedésre, s ezek a közönségnek meghatározott díj
Tudjuk, hogy a távirda, gőzmozdony mily i perez alatt a hir több mérfőldnyi térségre repüllefizetése mellett állottak rendelkezésére, mig a jelentékeny szerepet játszott s játszik az ujabb- j het el.
Másik szintén gyors hírközlést eszközlo mod
fürdőszolgák a fürdőhez szükséges szerek kiszol- kori hadmiveletekben, annyira, hogy ma mar ezek ,
gáltatásaért borravalót kaptak.
nélkül rendszeres hadjáratot nem is képzelhetünk. | volt a gyorsfutárok alkalmazása, Tudjuk, hogy
A főbb tanodák mellett is alkalmaztak für- Ne gondoljuk azonban, hogy az ó-kor népei nem ; egy Philippides nevű gyorsfutár a marathoni
dőházakat az ifjúság használatára.
használtak volna oly eszközöket, melyekkel a , ütközet előtt Athénből segítségért Spártába futott,
A mi a római kor előtti görög fürdőknek távolságot megrövidíthették, s az időt megnyer- s a tizennyolez mérfőldnyi utat két nap alatt tette
belső felszerelését illeti, arra nézve kevés forrás hették. Hogy korszakunk óriási vívmányait kellő- meg. A görögöknél, s különösen a spártaiaknál
áll rendelkezésünkre, külöaben is e korszak mo- leg méltányoljuk, nem lesz érdektelen közleni alkalmazásba vett folytonos testgyakorlat rondnumentális maradványai igen gyérek. Ha azonban lapunk hasábjain, hogy messziről miként közle- j kivül könnyű lábuakká tette seregeiket. Voltak
a fönmaradt vázákon levő képeknek hitelt adha- kedtek egymással a hajdankor gyermekei.
j olyanok is, kik a kengyelszijjat megfogva versenyt
tunk, a fürdés leginkább a testnek gyakori leönA jelzés egyik legrégibb s legtermészetesebb j futottak a vágtató lóval. A mai zuávok is gyakotözéséből, mosogatásából állott, melyet a fürdő- eszköze a tűz volt, mert annak fénye messze távol- rolják magukat e gyors futásban. Természetes,
szolgák végeztek. A fürdő élvezete után egy érez- ságra elhat. Természetes, hogy ezt éj idején alkal- hogy az ilyenfajta küldönezöket a régiek ott alvagy csont-vakaró tette ama szolgálatot, mit a , mázták; tiszta nappal a barna füstgomoly is messze kalmazták, hol járt ut nem volt.
A rómaiaknál pusztán hadászati szempontból
jelenkorban a gőzfürdőkben a kefe. Avakaró- ellátszik. Tudjuk, hogy S inon tűzvilágitással adta
val való műtét után a testet finom olajjal dör- I tudtul a görög hadihajóknak, hogy Tenedosbol utakat csináltak, s bizonyos távolságra úgynevezsölték be.
I térjenek vissza, sikerülvén a „faló" ügyesen szőtt zett postaházak voltak, hol aztán negyven, ötven
Az iskolai ifjúság fürdőházai tornázóhelyi- j hadicselt. Aeschylus Agamemnonában irja le, hogy ló állott mindig útra készen, ugy hogy egy római
ségekkel állottak kapcsolatban, tekintettel a test | miként tudatták Mycaenevel Trója elestét. Sok- követ váltott fogattal egy nap alatt száz angol
edzésére.
i felől jeltüzek vitték tovább a hirt Idától Lemnosba, mérfőldnyi utat is megtett.
A persa királyok idejében a roppant birodaA hölgyek nevelésónéi a tornázáson kívül lo ! Athosba, Macistusba stb.
lomban
szintén meg volt a posta-rendszer; a hirkellékül tekintek a gyakori hideg fürdő haszna- ji
Későbben a Xerxes által Görögországban
latát, mint ez a vázák festményeiből tisztán ki- j hagyott persa hadvezér Mardonius épen ily módon nökök vagy tevén vagy öszvéreken ülve tették
világlik.
l „távtűzelte" Sardisban tartózkodó királyának meg az utat. Eszter könyvében világosan olvassuk
Legérdekesebb képet nyújt a fönmaradt | Athén meghódolását. A persa háborúban már a eme sorokat: „és as íródeákok elJcüldék a leveleket a
vázák közül az, mely most a berlini múzeum tu- tűzjelzés meglehetős szabatossággal ment véghez. postáktól a királynak minden tartományába," azért
lajdona, és mely egy görög fürdőnek belszerveze- Herodot beszéli, hogy az Artemisiumnál horgonyzó t. i. hogy egy napon ölettossenek meg a zsidók. A
tét tárja föl szemünk előtt. Doriai stylben épült tengeri liajóraj tűzjelvények által értesittetett há- mint aztán Eszter kérelmére a persa király megfürdőházat tüntet ez elé, Ügyesen alkalmazott rom kémszemlére kiküldött hajója elfogatása felől, változtatta szándékát „lovagposták, Mk gyors állaoszlopok által két olkülönitett fürdőszobát foglal de azt előadásából nem vehetni ki, ha vájjon szin- tokon valának, t. i. öszvéreken, kimenének sietséggel^
ez magában, mely két-két fürödöző szüzet fogad tén ily módon tudták-e meg a tengeri csapatok a király parancsolatja szerint, és százhuszonhét
be. Az oszlopok megannyi üres csövek látszanak megmenekülését. A peloponnezusi háború kezdetén tartományban függesztették föl az öldöklési palenni, melyekből nyomás által művészileg faragott szintén tűzjellel távirtákBrasidas vakmerő fenye- rancsot. A hírközlésnek eme neme ragadta csooroszlán-, vadkan- és párduez-főn át finom per- getését, azonban a fölött mégis kétségben voltak, dálkozásra Herodot történetírót, ki igy kiált föl:
metező viz hull a fürdő leánykákra. Ez volt az ha vájjon Piraeus vagy Salamis szigete lett le- „e küldönezök gyorsaságát e világon semmi sem
ó-koriak zuhanya. A fürödöző szüzek erősen ösz- o-yen-e a fenyegetett pont. Ezt vagy a jelzés érheti utói."
szebogozott kontyot viseltek a fürdés tartama hiányossága idézhette elő, vagy pedig azon körülDe még ez mind akkor volt, „mikor még
alatt, hogy az azt követő piperénél könnyebben mény, hogy nem is készültek előre ily váratlan nem ismerték a távirdát!"
-^ ™. K.
kibonthassák fürteiket. Hogy vájjon nyilvános- hir közlésére, ismerve az óvakodó spártaiak hallva°y magánfürdőt ábrázol-e e kép, bajos lenne gatag természetét. Azután is, a mint Thucydides
meghatározni. Athenaeus azt jegyzi meg, hogy emliti, éjjeli tűzjelek tudaták, hogy hány hajó A berlini magyar egylet negyedszámég Phryné-nek is, a kevély heterának — kinek közéig, s ellenséget, vagy jó barátot hoz-e?
zados ünnepélye.
kegyét ama kor legkitűnőbb férfiai vadászták —
A tengeri tűzjeleket aztán módositva alkalderoo-ált a nyilvános fürdőintézeteket fölkeresni. mazták a szárazföldön is. Tanúsítja ezt a plataeai
Berlin, július 13.
°Ha a későbbi kor görög fürdőit tekintjük, őrség kimenekülésének leírása. A kirohanást megKötelességünknek tartjuk mi külföldön élő
ugy tapasztaljuk, hogy azok a rómaiak fürdőhá- kisérlő vakmerő csapat némi részben a tűzjelzésmagyarok
az ily ritka ünnepélyt, a milyet a bernek
köszönhető
biztonságát,
mert
az
ostromlók
zairól vettek mintát, melyek felől alább emlékelini
magyar
egylet e hó 8-án tartott, hazai közönzünk.A rómaiknál a gőzfürdők ép ugy voltak be- látva, hogy az ellenség keresztül jött az első
ségünkkel
is
tudatni.
sánezon, Thebebe rohamot jelzett, de a városban
rendezve, mint a jelenkor gőzfürdői.
A „berlini magyar egylet," mely 1846. július
maradt
plataeaiak
ezt
előre
sejtve,
ellenjeleket
A meleg fürdőket vagy kádakban vagy közös
7-én mint segély-egylet alakult és ma is mint
vizmedenezében élvezek, s midőn ezzel be voltak mutattak föl, hogy igy a peloponnesi jelek kive- ilyen működik, ez év jul. 8-án ünnepelte negyedhetlenekké lévén, társaik menekvése biztosíttastelve, jött a fürdőszolga s egy jó nagy edénynek
_
sák. Ha p. o. a lángoknak egyszerű lobogása vész- százados fennállását..
hideg viz tartalmát zuditá tarkójukra, majd be- jel gyanánt szolgált, a városból mutatott másnemű
A díszes ünnepélyen, mely a berlini lövölszappanozta s olajjal is bedörzsölte tagjaikat. Ez jelzés a thebeiekben más hirt terjeszthetett el. Az dében tartatott, s hangversenynyel, diszlakomával
utóbbi műtét külön helyiségben történt.
irányt hihetőleg szabatosan ki tudták jelölni az és tánczvigalommal volt összekötve, csakis az
A fürdésnek legalkalmasabb idejéül az ebéd által, hogy a világosságot az illető pont felé irá- egyloti tagok s azok családjai vehettek részt.
előtti órákat tárták; miután pedig rendesen nap- nyoztákJSTagyon valószínű tehát, hogy a városban
A tulajdonképi ünnepélyt a „Rákóczi" előlemente előtt ebédeltek, a fürdés élvezete a dél- maradt plataeaiak ellenkező vonalban forgatták adása nyitotta meg. Ezt magyar, majd német ünutánra esett.
nepélyi beszéd követte; az elsőt Nikásti Ede, az
A fürdőnek ugyanaz nap való újra igénybe- a tűzjelt, s ennek folytán az erő megoszlott. ^
utóbbit dr. Nascher mondta, mindkettő az egylet
A tűzjelekot leginkább éjjel alkalmazták; a
vételét egészségtelennek tárták e nagy elpuhultezéliára és teendőire vonatkozott. Közben az egynappali gyors tudósításokra is hozhatunk föl egy let tagjai a „Szózat"-ot énekelték. Ezután követság jeléül vették.
A római fürdőkről számos irodalmi adat és pár példát. Herodot emliti, hogy a marathoni
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ben teljesíteni hazafiui szent kötelességünknek mes urak 1278, nemes úrnők 750, napszámosok s
ismerjük. — Szőcs József, a magyar egylet jegy- művészek sat. nejei 1467, apáczák 350, papok
1135, közrendü egyének 13,623, a forradalmi törzője.
vényszék ítélete folytán nyaktilóztatott 18,603,
koraszülés folytán meghalt nő 3400, gyermekszüA sajtpinczében.
lésben, bánatból 348, La Vendéeban megölt nő
A sajtot, mint tudva van, tej túrójából készi- 15,000, megölt gyermek 22,000, megölt férfi
tik, miben, ha benmaradt a vaj zsíros része, a sajt 900,000, a nantesi áldozatok száma 32,000, a lyoni
ízesobb és kövérebb. Legjobb sajt az, mely lefölö- áldozatoké 31,000, összesen: 1.022,351. — Pap és
zetlen tejből állittatik elő. A sajt minősége leg- nemes nyaktilóztatott 2413, az alsóbbrendű népinkább ettől függ, habár elég jó sajtot készíthetni, osztályból 13,000, Nantesban megöletett pap éa
nemes 2160, mig a vizbeölt, s meglőtt gyermekek
még a lefölözött tejből is.
Elsőben is a tejet az úgynevezett tejoltóval száma 2000, nőké 764, munkásoké 5300. Látnimegoltják, hogy a túrós részt elválaszszák a többi való e kimutatásból, hogy a forradalom nemcsak
elemektől. A tejoltó, mint a gazdák jól tudják, a a felsőbb, hanem inkább az alsóbb néposztályból
Kiadások:
bornyunak tejben jól megáztatott gyomrából ké- vette ki bővon áldozatát.
Keresztül utazó honfiak sogélyzésére
** (Kossuth és Sem emlékérme.) Drendtwett
szül. Ez a gyomornedv oltja meg legkönnyebben
10 garastól 15 tallérig összesen . . 226 tallér a tejet; ezenkívül szoktak még e czélra oczetot, József aug3burgi vésnök 1849-ben Kossuth Lajos
Beteg tagok és nem-tagok segedelmére 129 „
vagy sósavar.yt is használni. A levágott bornyu és Bem József emlékére egy érmet bocsátott közre,
Elszegényedett tagok vagy árváknak
gyomrát jól kitisztítva és megsózva, jól bezárt melynek leirását az „Arch. Ért." utolsó száma
1 tallértól 25 tallérig és hazai ezéedényben tartják. A gyomornedvet igy egy évig közli. Érdekes az emlékéremnél különösen az,
lokra együtt
• • 816 „
is el lőhet tartani, s ebben oly nagy oltó erő rejlik, hogy nem hazánkban és ogy német vésnök által,
összos kiadás: 1171 tallér hogy egy tallér nagyságú darab hatvan font sajtra német fölirattal vésetett. Az ezüstözött vegyülékből vert érem előlapján balról Kossuth, jobbvaló tejet olthat meg.
így ha a kiadást a bevételből levonjuk:
Ha aztán oltóra van szükség, az egészet, ról Bem arczképe látható ogészben. A körirat:
Bovétel
1341 tallér 21 garas
vagy csak a gyomor egy részét vizben vagy tej- „Vereint in Kampf fűr Ungarns heilige Freiheit."
Kiadás
1171
» _ — _ » _ ben jól megáztatják, mindaddig, mig a folyadék Az arczképek alatt: „Ludv. Kossuth" és „Jos.
Bem." Alul: „1849." A hátlapon babérkoszorúban
Marad az egylet pénztárában 170 tallér 21 garas kellő gyomornedvot vett föl magába, s ez oltja azhét sorra van osztva: „Des Ruhmes unwelkbaren
készpénz, moly a fennevezett czélokhoz hasonló tán meg igen rövid idő alatt a tejet. E végett
Lorbeer windet die Geschichte Euch Beiden."
azonban
tejet
föl
kell
melegiteni.
A
túró
apró
kiadásokra használtatik.
Az emlékérem kiállítása igen csinos s az arczkéEgyletünk most 58 tagot számlál, s rendesen darabokra töretik szét az úgynevezett sajtkéssel, pek jól vannak találva. Drendtwett 1849-ben
hétfőn este 8 órakor tartja összejöveteleit Haus- aztán az edényt lefödve hagyják, mindaddig, mig véste ez érmet s rövid magyarázatot irt hozzá,
voigteiplatz nr. 2. Café Krebs. Ujabban azt is föl- a túró le nem ülepszik. Ez eljárás után a savót
melybon Kossuth ésEem
adatául tűzte ki, hogy
életrajzát adja főbb voaz egylethez tanácsért
'
násokban.
folyamodóknak, a meny--...
_
** (Egy magyar nányiben ez hatáskörében
dor étlapja.) A „Reáll, örömmel kész eleform" Nádasdy Tamás
get tenni. Az egylet
nádor étlapját közli az
korcsmárosánál megvan
1547-ik évi husvétünaz egyleti tagok lakánepről, mely teljes szösának
jegyzőkönyve,
vegében s az eredeti
mely mindenkor meg„helyesírás" szerint igy
tekinthető.
szól:
Tomászy János,
Husvet napian zentolt boriuhus susaual
egyleti jegyző.
(zúzával) parey orial
ludfi wadhus teiesetek
(tejes étek)
A ploesti magyar
waczorara szentelt
egylet.
sült, parey wadhusttikfi
elesleuel teiesetek,
Ploest, július elején.
ebedre szentelt paA folyó 1871-dik év
reyt szalonnaual wadjanuár 22-kén újonnan
hust teies tehenhus kaalakított ploesti „Deák
pán
spinatal,
Ferencz magyar olvawacsorara sült tejsó-egylot" jelenlegi álfellel nulhus teies etek
lását és czélját kívánom
leues keuerem (kövée lapok olvasói előtt
Sajtpincze a Walby-urodalomban;
ren),
fölmutatni.
ebedre sült leues
Ez egylet czélja a
keuer
ludfi
lean
sariaual
paray
uj szalonaual
leöntik
a
tetejéről,
azután,
hogy
savórész
ne
maploesti magyar iparosokat testvéri koszorúba fűzheialt
borsó
tehenhust
tikfiat
töltve
. . . kompost
radjon
benne,
erősen
kisajtolják.
A
kellő
sózás
el
ni, hogy ezáltal nemzetiségöket itt a külföldön is
megőrizhessék, és az ogylet tagjait az előfordul- nem maradhat. Mikor jól kitisztult a savótól, narancz nul lutfi parey boriu spekel teies etek."
Eddig az étlap, (egy uj szálloda uj magyarsága
ható betegségi esetekben részint az egylet pénz- mintába teszik, s még egyszer kipréselik. Az igy
szerint:
étjegy!) Hozzácsatolunk egy pár tanulelkészített
sajtot
szabad
légjáratu
helyre
teszik,
tárából, részint önkéntes adakozásokból testvéságot.
Első
az, hogy most már históriai okmány
riesen segíthessék, és hogy munkától szabad ide- hogy megszáradjon, s kellőleg megérjen, hogy
bizonyitja,
miszerint
még a főúr is el lehet idegen
pedig
érlelődése
egyformán
menjen
véghez,
több
jöket saját mivelődésükre, hasznos könyvek és lanyelvű
étlap
nélkül
s nem okvetlen szükséges,
izben
megforgatják.
pok olvasására fordíthassák.
hogy
„Les
fogaches"
czimen
egye meg a kizárólaHa a lefölözött esteli tejet a reggeli fris feAnyagi tehetségünkhöz képest négy lapot
gos magyar halat; mert hogy Nádasdy Tamás főúr
jessel
keverik
össze,
hollandi
és
svájezi
félkövér
járatunk, u. m.: a „Vasárnapi Ujság"-ot, a „Kovolt, azt három dolog bizonyitja: neve, nádori
lozsvári Közlöny"-t, a „Bolond Miská"-t és a sajtot állithatni elő. Kétszer lefölözött, s már saczíme
és — a „zentelt boriuhus susaual." Máso„Neues Wioner Tagblatt"-ot. — Könyvtárunk 170 vanyodásnak indult tejből készítik Németországon
dik tanulság az, hogy ha lehetett magyar étlapot
az
úgynevezett
kézi
sajtokat.
A
hires
parmesan
kötet könyvből áll, melynek nagyobb részét ajánírni akkor, mikor egyebet sem igen irtak magyadékba kaptuk, különösen pedig kolozsvári könyv- sajt a lombardi gazdag legelőnek köszönheti kürul,
ugy lehet irni most is, mikor a nemzet által
kereskedő Demjén László és a párisi magyar egy- lönös jó izét, három-négy évig hagyják állani,
lenyelendő egyéb dolgokat is magyarul taksálja
mig
aztán
a
vásárba
viszik.
let jegyzője Liptay Pál urak számos | érdekes
Képünk a múlt héten már ismertetett Walby- kormány és törvényhozás; harmadszor, hogy ha a
könyvvel szíveskedtek kisded egyletünk könyvféle urodalom sajtpinezéjét ábrázolja. A tér kö- nádor elnézéssel volt konyhamestero iránt, türetárát gazdagítani.
lemmel lehetünk mi is a pinezérek iránt, és ha
Egylotünknek 32 tagja van, kik közül 16 zepén egy nagy kád látható, melybe a sajt készí- már okvetlenül a némettől akarnak tanulni, taerdélyi, 14 magyarországi, egy bécsi és egy ber- tésére szánt tejet öntik. A tejet ugy savanyitják nuljuk meg tőle a szerelmes szobaleánynak azon
lini. Nemzetiségi tekintetben 26 magyar, 4 lengyel meg, hogy a gőzgép csövén keresztül vezetik oda jámbor mentségét, melylyel levelét befejezte : hogy
a gőzt. Azután a túrót zsákokba tömik, melyeket
és 2 német.
a
pincze oldalán levő sajtó mellett láthatunk. A „az isten nem a helyesírást nézi, hanem a szivet."
Az egylet tagjai számára kiállított oklevelek
** (Varsó lakosai.) Varsó városának két év
a magyar czimorrel vannak fölékesitve, mely fölött sajtó kipréseli a nedves anyagot. Ily módon na- előtt volt 261,249 lakosa, 122,819 férfi és 138,430
ponként
negyven
darab
úgynevezett
holsteini
„Áldás hazánkra", „Fogadd legszentebb esküvénő. Vallásukra nézve a katholikusok a túlnyomók
semet", „Külföld sem oldja lángszorelmemet," sajtot állítanak elő. Mint a tojpinezében, ugy itt 152,605, azután a legszámosabbak a zsidók 86,672,
is
a
legnagyobb
tisztaság
uralkodik.
K.
föliratok olvashatók.
az evangélikusok 14,778, az óhitüek 6840 lélek.
Fölkérjük mindazon magyar iparos ifjakat,
** (Aggastyán unoka.) Egy 117 éves Rust
kik ide Romániába Ploestre szándékoznak, miszeZsuzsanna nevű asszony halt meg közelebb Virgirint egyletünket el ne mulaszszák fölkeresni, mert
Egyveleg.
niában. Az öreg asszony egy kis árvát is hagyott
itt barátságot és testvéri szeretetet fognak találni,
maga
után, ki eddigeló szintén nem kevesebb,
p(Az
első
franczia
forradalom
áldozatai.)
s az itteni körülményeket ismerve, nagy segítségére lehetünk s leszünk is egy ismeretlen fiatal Proudhomme köztársasági tag ilyformán állította mint 98 tavaszt látott.
embernek. Ez igéretünket mindenkor és minden- össze az első franczia forradalom áldozatait: Ne-

kezett a statisztikai kimutatás, melyet a következő
pontokban állítottunk össze:
Az egylet fennállása óta 1523 tagot számlált,
a kik közül 14 halt meg Berlinben.
A pénztári kimutatás pedig a mint következik.
Bevételek:
tallér garas fillér
Beiratásidij
. . ' . . .
103 17
6
H a v i dijak
697
6
6
Ajándékok folytán
. . . 540 27 —
Összes bevétel: 1341
21 —

m

Melléklet a Vasárnapi Djság 30-ik számához 1871. jul. 23.
Irodalom és művészet.

T A R H Á Z.

gelytől; „A brit és külföldi unitárius társulat évi úz ország divatjából állította össze, s a frakk alá
nagy gyűlése" Kr. J.-tól. — Egyos füzet ára 50 kr. pitykés lájblit tett, az oláh kucsmához magyar
— (A i,Kalevala" magyarul.) A finnek ős nem** (Két szakfolyóirat.) A Petrovits Gyula és nadrágot stb. (Ára 50 kr.) — „Tempi passati.lc
zeti eposza, a „Kalevala" teljesen leforditva, Barna Lengyel Béla természettud, társulati titkárok Schnellpolka Katzau L.-tól, (Ára 50 kr.) A mi j<>
Ferdinánd jeles finnista és akad. tagtól, az aka- által szerkesztett „Természettudományi Közlöny" van benne, nem eredeti, a mi eredeti, arra kár,
démia kiadásában megjelent. E nagy mű, melyet III. kötetének 26-ik (júliusi) füzete a következő hogy másunnan nincs véve. — „Fix und fertigu
irodalmi értékére nézve illetékes birálók más ős érdekes tartalommal jelent meg: „Az állatok sza- polka. Csinos eleven tánezzene, báljainkban divatos,
nemzetek naiv eposzaival: a Nibelung-énekkel, a porodása" (Il-ik közlemény) Kriesch Jánostól; „A
Táborszky és Parschnál megjelent:
Mahabaratával, a homéri költeményekkel állítják zenei összhang physikai okáról" Heller Ágosttól;
„Sechs Lieder vonEdmund von Mihalovich."
párhuzamba, minket, a finnekkel közös törzsből szár- „Darwin legújabb művének utolsó füzete", közli A zene német, szöveg német, czim német, minden
mazó népet kétszeresen érdekel. Egy sóhajt tá- Dapsy László; „A physikai világ kommunisztikus német, csak a szerző magyar, és pedig egyike legmaszt bennünk e nagy teljességben fönmaradt s irányzata" (vége) Szily Kálmántól; „Neilreich tehetségesb fiatal zeneszerzőinknek, miről jelem
még kellő időben összeszedett költemény: vajh, a Ágoston emlékezete" Szontágh Miklóstól; ezeken műve is bizonyságot tesz. M. ur a Wagner-féle
mi naiv eposzunk hol van? hol veszett el az éji kivül számos apróbb közlemény. A „Természet- irány föltétlen hive és e szellemben van irva e hat
homályban ? mert, hogy létezett, arról avagy csak tud. Közlöny" legközelebbi (27-ik) füzete — a dal. Van-e átalában ez iránynak jogosultsága, a
az Anonymus által megőrzött monda-darabok is társulat a nyári szünidejo után — november 1-én
drámai tért elhagyva, a dal birodalmába behatolni :
eléggé meggyőzhetnek. A „Kalevala" az északi fog megjelenni. — „A magyar mérnök- és épitészoly kérdés, melyet megvitatni nem e hely feladata,
mondák ködös, de azért szeszélyes s dúsan alakuló egylet közlönyé"-nek legújabb füzetében (az V-ik
de ha e jogosultságot elismerjük, Mihalovich dalait
világába vezet s ezredéves hagyományok gazdag kötet 6-ik füzete) két eredeti dolgozatot találunk:
annak sikerült termékeiként üdvözölhetjük. Bizarr
körét tárja föl előttünk. Száz éve körülbelől, hogy „A több nyugpontu vasrácstartókról" Seefehlner
alakban eszmebőséget, / modoros lepel alatt érzelaz irodalmi világ figyelme ez óriási műre fordult, Gyulától, s „Az ágostai hitvallásuak Szécsényi
s a mi irodalmunk sem most veszi szemügyre elő- kápolnájuk- és községi könyvtáruk", tervezte met találunk bennük. Ára a 25 lapra terjedő dalször. Finnietáink: Hunfalvy Pál és Fábián István Ney Béla; a füzot további tartalmát ismertetések füzetnek 2 ft 30 kr, — A „Lelkesedés dala"
Liszt Ferencztől, férfi négyes. Költői ihlettel, emeltüzetesen ismertették évek előtt már s az utóbbi s vegyes szakközlemények képezik.
kedettséggel irt műve ez Lisztnek; szellemében,
terjedelmes részeket fordított is belőle; Arany J.
** (A megyék és a községek rendezéséről szólószövegébon (id. Ábrányi K.-tól) magyar, mely jól
„Figyelő"-je s „Koszorú"-ja hosszabb közlemétörvényczikkek:) az 1870. évi XLII-ik és az 1871. előadva, hatását soha nem tévesztendi el, s ezért
nyeket is adott fordításából. Barna kezéből most a
évi XVIII-ik törvényezikk csinos zsebkiadásban különösen dalárdáinknak melegen ajánlhatjuk. —
teljes munkát veszszük; bárjkevesebb költői-érzékjelentek meg Hoffmannés Molnár, az Eggenberger- „Frou-Frou." Schnell-polka von A. Deutsch. Ára
kel mint óhajtanok, de nagy hűséggel s lelkiismeféle akadémiai könyvkereskedés tulajdonosainál. 50 kr. Se jobb, se roszabb mint száz társa.
retes gonddal. A finn versalak híven van megA két törvényezikket tartalmazó füzet ára csak 40
tartva, a költői anyag teljesen visszaadva s kívánni
kr. Miután a,,Hivatalos Törvénytárt", mely azöszvalót csak a művészi forma hagy fönn. Hálát érEgyház és iskola.
szes törvényeket magában foglalja, drága ára miatt
demlő mű igy is; s elismerést érdemel az akadémia
sokan nem szerezhetik meg: czélszerünek tartjuk
** (A selmeezi bánya- és erdészeti akadémia) it
is, mely a fordító illő díjazása s a nyomtatási költa közérdekííbb törvényezikkek ily külön, olcsó folyó évben üli fenállásának 100-dik évfordulóját.
ségek fedezése által a mű létrejöttét lehetővé tette.
kiadását, kivált ha azok korrektek, mint az Eggen- Ezen időtartam alatt a selmeezi bányaakadémiát
— A nagy terjedelmű költemény két hasal u nagy
berger-félo könyvkereskedés kiadásában megje- 2958 magyar, 2205 ausztriai, 93 külföldi és 160
nyolezadrét alakban van nyomtatva és 21 ivet
lenők szoktak lenni. — Ugyanott kényelmes zseb- oly egyén látogatta, kiknek nemzetisége nem jetesz ; kiállítása bár tömött, csinos és Ízletes is.Ára
kiadásban megjelentek és kaphatók: Az 186%-ik gyeztetett fel. Ezen 100 év alatt a selmeezi bánya2 ft. 30 kr. Az ős-népköltészet barátjainak figyelévi törvényezikkek, ára fűzve 1 ft 40 kr., kötve akadémiában az előadások csak 1849-ben szünemébe ajánlanunk talán felesleges is. Vajha meg2 ft. Az 1869-ik évi törvényezikkek ára fűzve 1 teltek.
érjük, hogy a homéri eposzok, a Nibelung-ének
ft; kötve 1 ft 60 kr. Az 1870-ik évi törvényezikkek
** (A beszterczebányai püspökség üresedésben
és a Kalevala után most már Firdúzi nagyszerű
ára fűzve 1 ft, kötve 1 ft, 60 kr.
van.)
A pápa elfogadta Szuppán Zsigmond lemonkirály;könyvét is birhassuk, mit irodalmunk Szi** (Orosz beszélyek.) A Fincicky Mihály által dását a beszterczebányai püspökeégről s föloldozta
lády Árontól vár és remél!
eredetiből forditott „Orosz beszélyek" gyűjtemé- e püspökségre minden egyházi köteléktől. Ennek
•* (Fontos irodalmi hir.) Gróf Széchenyi nyéből megjelent a 11-ik kötet is, Ungvártt Roth folytán a régen főpásztor nélkül való megyének
István összes munkáit, mint a „Sopron" írja, bizományában. Három beazélyt tartalmaz három püspöki széke rövid idő múlva bizonyosan ujolagnemsokára teljes kiadásban fogja bírni irodal- kitűnő orosz írótól, u. m. „Hóförgeteg" Puskin be fog töltetni.
munk. Gróf Széchenyi Béla, halhatatlan édes Sándortól, „Ás^já" Turgenev Ivántól, „A her** (A pesti evang. gymnásium) „Értesítő"-je
atyjának, minden érez és márványnál tartósabb czegnő" Sollogubb gróftól.
a lefolyt tanévről megjelent; összeállitá Szénássy
emléket emelendő, legközelebb összes műveit osz** (Két szépirodalmi mű) jelent meg az „Athe- Sándor, igazgató-tanár. Elől dr. Baszel Aurél ta3zeállittatva, ki fogja adatni. A még kiadatlan naeum" kiadásában. Egyik Bús Vitéz könnyűd nár egy magvas értekezése van: „Platón Phaekéziratokat, melyek maguk egy jó nagy kötet fog- tollal irt elbeszélései „Árnyképek" czirn alatt; a donjának tartalma, gondolatmenete és czéljá"-ról.
nak képezni, most rendezi Paur Iván Czenken.
másik regény b. Horváth Miklóstól, czime: A kik Ez iskolának, melynek évi költsége 12,562 frtra
** (Az 1848~49-diJci önvédelmi harczról) ér- sorsunkat vezénylik", először a,,Főv. Lapok"-ban ment, összesen 234 növendéke volt, köztük két
dekes munkát ir Lukács Béla. Ebben a szabadság- látott napvilágot. Ára mindegyik műnek 1 — 1 ft. külföldi, 24 katholikus, 8 görög-keleti s 105 izraeharcz pénzügyi oldalát tárgyalja, előadva, a nem** (Megjelent:) „Nagy Péter végrendelete." lita vallásu. Jövő évben már egy 7-dik, 1872. őszén
zetnek mennyibe került a forradalom, honnan Regény és történet. Irta Herbert Luczián, fordí- pedig egy 8-dik osztály is nyílik meg e sok idő
vette és hová íbrditá a pénzt. A munka egyes totta Gothárd Endre. Első füzet. A mű 24 füzet- óta mindegyre haladó tanodában, melynek két főfejezetei a következők: Az osztrák kormány- ben jelenik meg, melyre 6 frtjával előfizethetni, tápforrása van: a tanárok buzgalma s a hívek áltól 1848-ban átvett pénzkészlet. Rendes jövedel- Rimaszombatban, a „Göniöri Lapok" szerkesztő- dozatkészsége.
mek és kiadások 1848 június végéig. Az 1848-ik ségénél.
** (A pesti vakok-intézete) növendékeinek, kedmásodik félévi s az 1849-iki budget. Nemzeti
0 (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál den, július 25-én délelőtt 8%—12 óráig a polgári
bank. Hitelműveletek. Magyar pénzjegyek. Az megjelentek: Bertha Sándortól „Magyar nemzeti lövöldi nagy termében nyilvános vizsgája lesz.
1849-ik évi valóságos bevételek és hadi kiadások. hymnus" (Ára 40 kr.) Egyházi éneknek, sőt egyes Tantárgyak rend sora: Hittan, betüzés, olvasás,
A forgalomba bocsátott pénzjegyek mennyisége részeiben lassú magyarnak is inkább beillenék, de nyomtatás és szabad kézírás, földrajz, magyar
és viszonya. Kormánybiztosok, hadsereg-felüg-ye- hiányzik benne minden, mit egy nemzeti hymnus- nyelvtan, számtan, magyarok története, természetlők és csapatparancsnokoknak nyitott hitelek. Nép- ban a nemzet legelső, legmagasztosb dallamában rajz, kézimunka. Felváltva minden tantárgy utáu
felkelési, rendőri és titkos kiadások stb. — A meg kell találnunk, az ünnepi, fenkölt és nemzeties zenedarabok adatnak elő.
49-iki évet illető pénzkezelés az eredeti számadá- hangulat. Ily hymnust még pátens által se le** (A siketnémák vácsi kir. intézetében) f. évi
sok alapján készült, melyek jelenleg az állami hetne nemzetünkre oktroyálni, s ha még képes aug. 1-sŐ napján tartandó nyilvános vizsgálat,
számvevőszéknél őriztetnek s a számvevőszék el- lenne is a dallamot adoptálni, a szörnyszövegbe reggeli 9 órakor fogja kezdetét venni. — Zsigmonnöke által szerzőnek használat végett átenged- bizonynyal belebetegednék; de hogy is ne, mikor a dovics Mihály, intézeti igazgató.
tettek.
koronaörökösnek „női kelletuot" tulajdonit, a az
** (A „Keresztyén Magvető") Vl-ik kötetének Istent: véreknek nagy Istenévé teszi, nemis emipar, gazdaság, kereskedés.
2-ik füzete megjelent Kolozsvárit, Ferencz József, lítve azt, hogy királynénkat „égi pátrónánk"
és Kovácsi Antal szerkesztése mollett. A füzet ajándokául mutatja be. Bertha urnák van tehet** (A magyar gabnakivitel 1870-ben.) Az orelső lapján Gedő József arczképe van, rövid élet- sége a zenéhez, de a szöveget bizza jobb kezekre, szágos magyar statisztikai hivatal kimutatása
rajz kíséretében Buzogány Árontól. A megboldo- mint ez alkalommal. — Bartay Edétől: „Zeneköl- szerint az 1870-iki kivitel gabnanemüekben kö1
gult, ki mint a tanintézetek buzgó pártolója szép temény ' (Ára 1 frt.) és „Andante H. Moll sym- vetkező volt: búza 8.574,428 vámrnázsa, rozs
phoniából."
(Ára 1 frt.) Könnyű technikával, csín- 2.118,170 vm., árpa 2.199,787 vm., zab 2,241,622
könyvtárt hagyott hátra az unitárius tanuló ifjúság számára, ogyátalán a tudomány- és irodalom- nal összeállított darabok, némely helyeiken régi ym., kukonczn 1.626,217 vm., egyéb gabonanemek
nak lelkes macezenása volt. Az életrajzi adatok ismerősre talál az ember, de mindenesetre legtöbb és hüvelyesek 688,316 vm., olajmagvak, hores egyéb
közül megemlíthetjük még, hogy az elhunyt Ka- honi termékeinktől eltérőleg, tanulmánynyal és vetemény 961.458 vm., őrlemények gabonából
zinczy val, Döbrenteyvel, bölönf Farkas Sándorral gonddal vannak kidolgozva, egyszerűen, sallang, 3.813,661 vmázsa. ~ E nagy számok eléggé taés többekkel volt bizalmas levelezésben. — A fü- de néha eszme nélkül is. — „Éózsabokor a domb- núskodnak vasutaink élénk forgalmáról, de még
zetben még a következő közlemények foglaltatnak: oldalon" Németh Jánostól, átírta zongorára Poor sem elég nag) ok, hogy megfelelnének Magyaror„Az unitáriusok énekes- könyveiről" V. Nagy Vilmos. Az eredeti thema sem sokat ér, a ráerő- szág nagy t( rniő képességének.
Jánostól; „A legrégibb irat" Simén Domokostól; szakolt változatok még kevesebbet, a compositió
*"" (A biharmegyei gazdasági egylet) Folyó évi
„Értesítés a kolozsvári főiskoláról" Benczédi Ger- emlékeztet a puszták barna fiára, ki toilette-jét szeptemper 14—17-ik napajain Nagyváradon nagy
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iparmű-, termény- és állatkiállitást s ekeversenyt
rendez, mely alkalommal számos jjutalom, érem és
oklevél fog kioaztatni; átalános bejelentési határidő augusztus 15-ke, s a jelentkezések Szabó
József egyleti elnökhöz intézendök Nagyváradra.

Közlekedés.
** (A Mont-Cenis alagutjában) egy cső és
szellőztetést rendszer legyőzte a mognyitás eddigi
legnagyobb akadályát: a hőséget, s a megnyitás
legkésőbben szeptember hónapban megtörténik.
Ez alagút befolyása Magyarországra is kiható lesz.
Svájez illetékes körei azt tartják, hogy legelső
sorban az osztrák déli vaspálya, azután a Paris,
Lyon és középtengeri vonal jön tekintetbe; e
vonalok fogják közvetitni az áruforgalmat egyfelől
a Dunafejedolemségek, Magyarország, északi
Olaszország, másfelől Francziaország központja
között. A svájezi nyugoti vaspálya csak második
sorban jön tekintotbe, s ez lesz követítője a Svájczig érő német pályák, Hollandia és az északi
tenger között.
/ {Augusztus 20-kára.) azaz: Szt.-István
napjára Magyarország valamennyi vasútja rendez
ugynevezett kéjvonatot a fővárosba. Az idén Kolozsvárról is fog kéj vonat Pestre jönni; akkorra
már ki lesz javítva a sztánai töltés is.

H

Konstantinápolyon keresztül s Pestről Bécsen és Tóth István 30 kr. Ifj. Tóth István és neje 30 kr. Ifj. Tóth
Londonon át hazájába utazik. Megtekintve neve- József 20 kr. Ifj. Mészáros József 20 kr. Gál János és neje
50 kr. Varga József 50 kr. Idősb Csurgai József 40 kr. Egy
zetességeinket, biztatólag nyilatkozott a testvér- valaki
20 kr.
főváros fejlődési képessége felül. Az ünnepelt
államférfi 70 éves.
Szerkesztői mondanivaló.
** (Dr. Flór végrendeletét) szombaton bontot— G. I. Sietünk a toll-hibából esett vétséget helyre
ták föl. E végrendeletet a boldogult 1863. febr.
igazitani: a lapunk 28. számában, az ön átdolgozásában
13-án irta, s abban házi cselédjének 100 irtot, közlött
szláv költemény („Jó éjszakát") eredetije nem
Tonyák József tápiószelei gazdasági ispánjának Dumny, hanem Cajka fiatal, 21 éves korában elhunyt tót
sok évi hű szolgálataiért 5000 frtot, a pesti Ró- költő müve. Egyúttal megemlítjük, hogy az nem fordítás,
kus-kórháznak 500 frtot, a nemzeti színháznak hanem szabad átdolgozás. — A most küldöttek közt az„Em500 frtot, forrón szeretett és korán elhunyt egyet- myke halála" csinos, de két első versszaka magában szebb
mint a többivel megnyujtva. A más kettőben is van
lenfiairánti kegyeletből „Flór Gyula emlékala- volna,
hang, forma; de gyöngébbek az eddigieknél; ne mutassunk
pitványa" czime alatt a magyar tud. akadémiának visszaesést. Azért nem is közöljük. — A P. J . Beranger20,000 frtot hagyott olyképen, hogy az egészösz- forditása nem sikerült eléggé. —Kérdésére válaszul: a kérszeg az akadémia alaptőkéjéhez csatolandó, s örök déses aesthetikai czikkeket nem lapunk szerkesztője irta;
bátran magáénak vallhatja a sok N. M. közül akáridőre épségben fentartandó lesz. A tőke után befo- tőle
melyik.
lyó kamatoknak felerésze— ugyancsakfiakedvencz
— Szeged. L. M. „Barátom sirján." Meleg költői
hajlamának emlékére, minden évben egyedül „Ma- hangulattal van irva, mit azonban kizökkent' olykor egygyar történelmi érdekek elősegítésére," másik egy prózai kitétel s egy-egy czikornyás régi szó.
— ,.Hunyady László és Gara Mária " (Ballada.)
felerésze pedig közös akadémiai czélokra lesz
Kevés érzék a ballada-forma iránt; erőszakolt, homályos,
forditandó.
és roszhl választott kifejezések. Nem közölhető.
** (Érdekes ereklye az elárverezés

— „Hit, remény, szeretet," Igen kenetes hangú.

veszedelmé-

ben.) Kolozsvárott a közelebb elhunyt Píonnigs- Másként a forma is régi, a technika is gyönge.
— Görgeteg. K. J . Az emiitett közlemény nekünk
dorfné hagyatékában találtatik egy ezüst mosdó- sem tetszett.
A hírlapok ugyan a nagy föltünést okozó esekészlet, mely a szerencsétlen Woronieczki herczeg teket, bármily visszataszítók legyenek is azok, nem mellőzés vértanú tulajdona volt. A herczeg meleg baráti hetik hallgatással; de ez a hir épen nem volt olyan, a melyviszonyban állt a Pfennigsdorf családdal, s a for- ért az átalános szempontok alul kivételt kellett volna tenni.
radalom kitörésekor erre hagyta becsesebb tárgyait. Ezt ajánlottuk is az illető figyelmébe.
Balesetek, elemi csapások.
A mosdó-készlet tokja a herczegi czimert viseli,
— Eladó hírlapok. Megvételre ajánltatnak a követ„,% (A Balatonba fűlt.) Egy Ősiből Csopakra egyes darabjai, mint mondják, szép dombormü- kező lapok:
vokkel
ékeskednek.
o napokban jött ácslegény, midőn a Balatonba
1. A Vasárnapi Újság 1854-61 évi folyamai bekötve, az
egy fürdő-bódét akart beállítani, a hullámoktól
** (Gambetta) Versaillesban érkezte után 1862—66-ik fűzve. — 2. Prot. egyházi és iskolai Lapok:
elkupatott, s midőn majd egy óra folyásig egy nem látogatta meg Thierst. Egyvalaki aztán tu- 1858—61. bekötve, 62 —66-ig fűzve. — 3. Házi Kincstár:
1861—65. — 4. Koszorú: 1863 - 64. - 5. Erdélyi Hiradó:
darab fonyőfán a hullámokban iszonyú kiáltások dakolta tőle tartózkodás okát, mire Gambetta 1829.
— 6. Jelenkor: 1834. 1-ső félév. — 7. Társalkodó:
közt hányatott — a viz alá merült s belefult. Se- szárazon igy válaszolt: „A dühöngő bolondok 1834—35. — 8. Ismertető: 1836. — 9 . Regélő: 1838. 2-ik
gítségre sem ember, sem hajó nom volt! A vele (Thiers „dühös bolondnak" nevezte Gambettát) félév. — 10. Honmüvész: 1838. 2-ik félév. - 11. Atheegyütt dolgozók kétségbeesve szétfutottak. A pa- nem szokták felkeresni az orvosokat, az orvosok naeum: 1838. és 1839. 1-ső félév. — 12. Figyelmező: 1838.,
és 1839. 1-ső félév. — A nevezett lapok együtt vagy egyenliisnaki halászok hálózták ki a hullát.
keresik fel őket."
ként a legjutányosb áron eladók. Értekezni lehet személye** (Életmentés.) Nagy-Marosról irják e hó
„% (Öngyilkosságok.) Szegszárdon Kovács sen vagy levélben Szemes László urnái Szentjánoson, u. p.
17-éről: B. F. helybeli lakos leánykája a duna- István volt-szinész kivégezte magát 26 éves ko- Bors (Biharm.)
inelléki kertben játszadozván, a folyammal határos rában; a tolnamegyei főügyész: Tóth István 21
partról a vizbe esett. Skór Ignácz nagy-marosi évesfiapedig Gráczban vetett véget (nem tudni,
kir. ker. uradalmi erdész látván a szerencsétlensé- miért) reményteljes életének.
SAKKJÁTÉK.
get, saját élete veszélyeztetésével a folyóba veté
f (Halálozások.) Tausig Károly, a nálunk is 608-ik sz. f. —Farkas Bertalantól.
magát és a gyermeket abban a pillanatban ragadta
jól
ismert
zongoraművész, Liszt Ferencznek az a
(Homonnán.)
meg, a mikor már épen elsülyedni készült. Egy
ideig föntartá a gyermeket a \iz fölött,de annyira tanítványa, a kiről a zenevilág elismerte, hogy
Sötét.
kimerült önmaga is, hogy az odacsődült emberek- leginkább megközelítette, Lipcsében e hó 17-én,
nek kellett csáklyákkal, kötelekkel őt magát is a váratlanul meghalt. Neje, Vrabélyi Seraphine,
Pozsonyból odautazott, hogy fiatal, alig 27 éves
gyermekkel együtt megmenteni.
férje végtisztességénél jelen lehessen. — Barinyi
József vágujhelyi prépost szélhüdés folytán megMi njság ?
halt. E prépostságot a beczkói uradalom adomá** {Kazinczy Ferencz születéshelyéről,) Ersem-nyozza; a szavazatok V4 részét Eszterházy herezog
ly énről arról értesítenek, hogy ott Fráter Béla birja. — Sauerwein Géza, a győri nyomdatulajdonos
szolgabiró elnöklete alatt egy kis bizottság alakult, fia s a Neuer-félc' pesti nyomda ügyvezetője, tümely feladatává tette koszorús irónk születéshe- dővészben, 37 éves korában meghalt. Derék műlvén levő jelenlegi jelentéktelen emlékkő helyett velt, szabadelvű férfi volt, ki fölebbvaló állásában
egy nagyobbszerüt, Biharmegyéhez és az itt szü- is pályatársai szeretetét s bizalmát birta; hosszabb
ideig volt a nyomdászok önképző-egyletének elletett Íróhoz méltót állítani.
** (Fővárosunknak érdekes vendége) volt a nöke, s a „Typographia" szaklapot .egész betegnapokban: Seward William, az Egyesült-Allamok sége bekövetkeztéig szerkesztő. — Deák József
titkára, kinek nevét eléggé ismerheti a közönség harmadéves jogász,fiaa nemrég elhunyt Deák. J .
a Lincoln elleni gyilkosság történetéből, midőn ő legfőbb itélőszéki bírónak, törekvő tehetséges ifjú
szintén megsebesült, fia pedig áldozatul esett. Pesten elhunyt. Az elhunyt komoly tanulmányokVasárnap érkezott meg az Orsováról jövő „Erzsé- kal foglalkozott s Endrődi Sándor, Láng Lajos s
bet" gőzhajón s a Hungária-szállodába szállt. többek társaságában jelentékeny részt vett néhány
Midőn a gőzös a szálloda előtti kikötőhidhoz ért, jeles külföldi mű átdolgozásában és kiadásában.
a
b
c
d
e
f
g
h
a szálloda tetejére felvonták az Egyesült-Államok A szegény anya tavaly lányát, az idén férjét, s
Világos.
csillagos lobogóját, mit a gőzös kapitánya viszon- most fiát veszte el.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
zott. Az előkelő vendéget a partkapitány, az első
— (Adakozás.) Az alföldi árvízkárosultak
átalános Duna-gőzhajótársaság elnökei és egyéb
Az 603-ik számú feladvány megfejtése.
szolgálattevő személyek fogadták teljes diszbon. részére lapunk szerkesztőségéhez a múlt héten
(Verbeck L. V.-tól.)
Mr. Seward két leányával és hat személyből álló Zselizről Pereszlényi József néptanító által 7 ft.
Világos.
Sötét.
kiséretével, közötte egy szerecsen szolga, a sürü 45 krnyi adomány küldetett be. Ez összeghez a
néptömeg éljenzései között kocsizott a szállodához. következők járultak:
1. Vc7—f4 . . . . tetszés szerint
2. Vf7—fi vagy c4 matt.
Délután az északamerikai államok pesti követét s
Dóka Mihály 40 kr. Szálai András 20 kr. Dóka AmHelyesen fejtették m e g : Veszprémben:Fülöp József.
több Pesten tartózkodó amerikai és angolok láto- brus 20 kr. K. Tóth István 60 kr. Csurgai Ferencz 25 kr.
gatásait fogadá. Mr. Seward kezeire béna, a mi az Dóka András 40 kr. Csurgai István 40 kr. Szálai Andrásné — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
20 kr Dóka Gábor 30 kr. Özvegy Csurgai Jánosné 20 kr. József. — Jászkiséren: Galambos István és László. —
emiitett katasztrófa következménye. Diplomatikus Kiss
Zsigmond 40 kr. Dóka Dávid 40 kr. K. Tóth János 30 Czegléden : Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos.
ügyben India és Chinába küldetvén, keletről jött kr. Id. Szálai József 80 kr. Ör. Mészáros József 40 kr. Ör. — Nagy-Szalontán; Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.

HE
Hónapi-és
hetilap
23 Vasár
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerd.
27 Csőt.
: 28 Pént.
29 Szóm.
i

Katholikns és protestáns
naptár

Július

-

T l - N A PTÁr
Ii6rog-oro>tz
naptar

Izraeliták
naptára

Jul. (ó)

Ab, Ros.

TARTALOM.

hossza
f.

kél

Bölöni Farkas Sándor (arczkép). — Az erdő és a gyermek. — Ablakomból. — A határőrvidékről (három képpel).
— A szczawnizai fürdő (két képpel) — Vénus és átvonu1 sai a Nap előtt. - A régi görögök és rómaiak fürdői. —
Mikor még nem ismerték a távirdát. — A berlini magyar
egylet fennállásának negyedszázados ünnepélye. — A ploesti
magyar egylet. — A sajtpinezében (képpel). — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és művészet.
Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi újság? — Adakozás. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Ho l d

Na l1
nyűg.

P- ó. P- ó. P46
45
44
43
42

A 8 LibőrApol. !A 7 Apollin 11 C 8 Proklus 5 Libus
120 6 i 26 7
191 3 4 9,7 7
12 Gábor
Krisztina szűz | Jolánta
6
Jakab apóst.
i Kristóf
7
13-Aquilles
122 1 4 28 7
14 Czirjék
Anna b. a. anyja Anna
8
[elég. 122 58 4 29 7
Pantalcon
Pentele
15 Athinoz
9Röjttem. 123 55 4 30 7
Incze pápa
i Sámson
16 Marina
10 Lea
124 53 4 31 7
Máitha szűz
í Vilmos
17 Jáczint
US.Nahain 125 50 4 33 7
1lold változásai. ® Holdtölte 31-én 10 óra 33 pereskor este.

hossza
f.

187
200
214
228
243
40 257
38 272

kél

P- ó. P19 10 23
51 11 6
39 este
41 2 10
0 3 29
51 4 48
15 6 0

nyűg.
ó. P10 46
11 8
11 34

regg0 2
0 37
1 23

I

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-utcza 21.»z.)

HIRDETÉSEK.
Köszvény, csűz s idegfáj dalinak ellen, j

Kopal A.-féle köszvénythea.

Biztos gyógyszer még azon koszvényben szenvedőknél is, kik abban
évek hosszusorán át szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső
szerek által nem gyógyíthatók.
1108 (2—3)

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,

a cHiízos, ideges 8 köszvényes fájdalmak minden nemei ellen.

Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megközelítőleg is biztos eredményekre lehetne számítani, nem mutathat fel. Már
eddig is oly sikeres gyógyitások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudomány pecsétjével lehetne megerősiteni. Számtalan köszönő ts elismerő iratok
kivonatban, valamint hírlapi czikkek s arról tanúskodó orvosi vélemények ezen
szerhez csatolvák, s levélbeli kívánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Fő- és szétküMési raktár Mauer-toen Bécs mellett,
melv ezég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető.

Óvás.

Szakadatlanul
érkeznek be hozzám panaszok az
p
iránt,hogy köszvényszereim előbbeni főraktáraimban, Bécsben, ::
a legügyetlenebb módon utánkészittetnek, s egész hatásnélküli
szerek, melyek még a valódiak föalkatrészeit sem foglalják :
magukban s egészen hasonló csomagolásban adatnak el, — kinyilatkoztatom
ezennel, hogy vétlmarkom és sajátkezem aláírásával ellátott küszvényszerem,
mostantól fogva Bécthen, csakis a következő czégeknél lészen kapható, u. m.:
Moll A. unter den Tuchlauben, dr. Girtler J., Freiung, GrohfiA., Wiihringerstrasse. Biidolf-'heimban: GSrtner L. és Testen: Torfik József, Prágában: Fílrst J. uraknál, s a birodalom minden nagyobb városaiban.
Egy csomag thea ára 50 kr. (kétcsomagnál kevesebb nem rendelhető meg).
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr. Pakolás és bélyegdij 10 kr.
fjftf" Kórházak, ápoló-intézetek és szegények házai, a szétküldő raktár
részéről, mint elébb ugy most ip jelentékeny záralék leengedésben részesittetnek.

(

'

H

Uj kiadásban kapható

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza 4-ik
szám) és minden könyvárusnál:

DÖNTVÉNYTÁR.

A tnagy. kir. curia seniniitöszéki és legfőbb itélőszéki osztályának
elvi jelentőségű

határozatai.

Dr. Dárday

Gyűjtötték:

Sándor és Dr. íiíallu József.

m. k. igazságügyminiszteri titkár.

m. k. semmitőszéki segédelőadó.

I. folyam ára 1 forint 50 krajezár.
II.
»
" 2 » —
»
III.
»
» 2 » — • »

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI HSAI.
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
Ú
1871. évi jnl. —decss. folyamára.

1 0 0 0 írt fogadásai!
hogy az eg^-z bír dilomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Braeswetfer János

chronometer- és müóras SZEGEDEN szülővárosában

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti rajznyomattal,
s „Országgyűlési Beszédtár"-ral e egyéb rendkívüli mellékletekké 1
bővitve.)

Előfizetési föltételek:

postai szétküldéssel vagy Pesten házhoz
A Yasárnapi Újság és Politikai Ujdonságok
Félévre (július — deczember)
€siipáii Vasárnapi Újság:
^Félévre (július—deczember) . .
Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (július—deczember)

hordatva.
együtt:
5 frt — kr.

:S2 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 gyakorlati vizsKíílatoí addig méj? genkl által meg nem közelített eredménynyel letette volna; ki továbbá
3 frt — kr.
üzlete 2 2 évi fönállása óta annyi órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
2 frt 5 0 kr.
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
§PF"" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgáés személyesen,a zsebórákat, függő vagy fekvő, egylunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi szelvényekből egy daszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
rab szíves beküldését kérjük.
(1—3)
a t. ez. közönségnek, mint azt ó tette, és jövőben is tenni fogja.
1115 (1—12)
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok ki»dö-hivata!a.
1
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 3
(2—3)
(Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)
évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak ős legjutányosabbak, az magától értetik.
Csak alapos gyógyítás bieto„-_ Igen gyakran ismétlődött utánremlelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
sit utóbajok ellen.
A m.-szigeti ref. jogakadémián egy
egyénektől, valamint Árasoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok tömény- rendszeresített tanári állomásra pályázat
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek nyittatik. Az előadandó tantárgyak követT i t k o s
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
kezendök: osztrák polgári törvénykönyv,
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és váltó-kereskedelmi s csődtörvény, pénzügyi
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
törvények, bányajog, telekkönyvi törvény
és peren kivüli eljárás; azonban az illető taHftlgyórák.
Frt.
Férfi órák.
10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18nárok közötti kölcsönös megállapodás folytán
Szüst henger-óra 4 rubinnal . .
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25 -30 ezekre nézve változás is történhetik. Évi
i
»
arany szegélylyel,
elgyengült férflerot,
1116 (1—3)
detto, zománezozva . . . . 31—86 dijazás 800 ft.
13—14
ugrólappal
Ugyanazon főtanoda lyceumi és gymna- gyakori magömlések, sőt a végképeni
detto, arany fedéllel
. . . 36—40
15-17
»
»
dupla tokkal
siumi osztályában egy segéd tanári állomásra lehetetlenséget katonai és polgári kórdetto, zománezozva gyé15-17
»
»
kristályüveggel
mánttal
42—48 nyittatik pályázat. Az előadandó tantárgyak házakban sikerrel használt egyszerű
16,18—20
» horgony-óra 15 rubinnal
detto, kristály-üveggel
. . 42—45 a bölcsészeti tanfolyamban: vallástan és tör» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
módszerrel bámulatos gyorsan és aladetto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48 ténelem, a gymnasium IV.osztályában: latin
» angol horgony-óra krisúálydetto, zománezozva, gyémánttal 68—65 és magyar nyelv; évi dijazás 500 ft. Ha azon- posan (az újonnan keletkezetteket 48
üveggel
18, 20-24
horgony-óra
45—48 ban a várakozásoknak és igényeknek meg- óra alatt) gyógyítja Weiss 3. gyak.
•» ugyanazok dupla tokkal
. . 23—28
»
kristály-üveggel 56—60 felel nagyobb díjazással a rendes tanárok
» tábori horgony-óra dupla
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar»
dupla tokkal . 50—56 sorába lépésre igénye lehet.
tokkal . :
22-28
Ugy a jogakadémia, mint a segedtanár
ntsctn fAkórházban kiszolgált osztálydetto,zománezozva
gyémánttal
70—8(
» valódi horgony remontoir fülorvos, a m. kir. természettudományi tár«JF"" Serkentő, órával együtt 7, mel) ez utóbbi rendes tanárrá előléptetésekor könél felhúzható kristályteles a tanári nyugdíj-intézet tagjai sorába
üveggel
30-35 gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
sulat rendes tagja minden alkalmatosbelépni.
Mindkettőre
nézve
érvényben
maEzenkivül minden egyéb kívánható
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
sággal ugy a titoktartás, mint a gyógyrad azon gyakorlat, hogy a rendes dijazás
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36, óra kapható, ugy munkás-órák is.
minden
10-ik
működési
év
után
50
forinttal
czélokhoz jól beosztott rendclo-intéInga-órák
legnagyobb
raktára.
38, 46 — 60
10, 11, 12 ft feljebb emeltetik.
íetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
Az ezen állomásokat elnyerni kívánók
16, 18—26
65, 70—100 Minden 8 napi felhúzással
1-ső emelet, (a „2 huszárhoz" ezimzett
fölkéretnek,
hogy
kellően
fölszerelt
folya30, 33, 35
horgony-óra kristály-üveggel . 44—70 Óra- és félóra-ütéssel
kávéház
felett), naponkint reggel 7 órámodványaikat legfeljebb f. évi augusztus
50, 55, 60
v ugyanaz dupla tokkal
" '
65—100 Negyed- és óra-ütéssel .
15-ig
Várady
Gábor
felügyelő
gondnokhoz
tól
tO-ig
és délután 1—4 óráig.
30—36
» valódi horgony remontoir
65—100 Havi regulatorok
M.-Szigetre beküldeni szíveskedjenek, mibepakolásaért
FérBak és hölgyek részére külön
» ugyanaz dupla tokkal . • —
— , Inga-órák
— 6
. _r
. . 1 ft. 50 kr, után az iskolai év szeptember 1-só napján
100—200
M T * Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövii veszi kezdetét, a mely időben a megválasztan- bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsab18_70 f t ;„ hosszú 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi dott tanárok helyeiket elfoglalni kötelesek.
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
arany, bronz- és aczél-lánczok is. WW Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek
M.-Sziget, 1871. július 15.
gondoskodik.
1096 (8-12)
• W Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. P | T Vidéki megrenj
A ffitanodai küligazK«tóság.
Jelesek a pénzösszeg elóleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek

Pályázat tanári állomásokra.

betegségeket
s tehetetlenséget,

Tizennyolczaűik évfolyam.

31-ik szám

388
Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán
több eeer betegen legjobbnak bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy elet.inédjában gátoltatnek, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít

Mert. dr. Helfer Vilmos

Fest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1 — 4 óráig.

I W Díjazott levelekre azonnal
válaszaltalik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
1105 (12-12)

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, méhek saját utasitványaitnmal szorul szára azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamiíitva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katalyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti kaíulyának i ft.

Használati utasítás minden nyelven.

E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között
agadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került a kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rdgzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulasnál, csuzos fogfájdalonmal, vésni!.
bysteriára, bokorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gjakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, a. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

Raktárak a következő városukban léteznek. *^MI

J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt
17HL J Ó Z S E F (ezelőtt Stcinbach) ur kereskedésében, gránátos-utcza.

A.
Oerley
hard ésBendik, Prinner V. S t
István.
Bistritzky J.*
Hátszeg: Schnur F. J .
Baján: Michitsch István.
Uégjészen: Rausz J. özv.*
B.-Gjarinaton: Milován és Isa- Illőkön: Kempner L. özv.
kovits testv.
Jolsván: Maleter Béla
Beregszászban: Buzáth Cajet. Kaposváron: Kohn Jak.*
Besterczebányán: Göllner Fr.* Kassán: Novelly* és HegeBeszterczen: Szongot G.
dűs L*
Boldogasszonyban: MersitsF. Kézsuiarkon: Genersich A.
Brassóban: JekeliusF.,* Schei- Kis-Várdan: Balkányi F.
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Kolozsvárott: Wolff J.*, Binder
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C. H.* és Dr. Hintz G.
Csáktornyán: Karass.
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Ne'methy P.
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Munkácson: Gottier L. és Köstenbaum N.
Nagybányán: Haracsek J .
Nagyváradon: Kiss Samu és
Jánky A.*
N.-Becskcreken: Böhm Izrael
és Weisz Hermann.
JV.-Kanizsán: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus és Fesselhofer.
iV.-Kikindán: Kisslinger M. és
Damjanovits T.
N.-Szebenben: Müller C.
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forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
»
» arany foglalv. rugór* 12—13
»
» kettős födéllel
»
15-16
»
» kristály üveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
*
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
» angol borgonyórák kristályüveggel 19,
20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel
, 24- 40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28- 32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40— 45
Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 86,40, 45— 50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60- 80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 9 0 - i 00
» valódi remontoir kettős födéllel .
.
100,110,120,130-206
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4— 8 rubinra . . 25, 28- 32
»
» 8 rub. kett. födél.
38, 42- 45
» horgonyórák 15 rub. kettős föraktára is. — Ara egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.
*
déllel
50,55-60
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. - Ez
egyetk-n faj, mely
töltés előtt
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—i 00
a Dorschés czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.-Ezen legtisztább é. leghatályosb
. ^ ™ W J U . ( , májhalz
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80 — 100 vegytanilag megv.zsgaltatik
emmi vegytani
k malna
0
6
kivál o atása á lt al
, l egeszén
, . „ ™>
és egyátalában
semmi
veg^ani
kezelés
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22- 24 l í f l ^ V ! * * ^ . * ? " . ^ ? ^ ^ . *
epén"^nyerve,
es azon állapotban
van,
miként
az közvetlenül
» órai és lélórai ütéssel . . . 30- 32 által nyujtntott. - E valódi
ír-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint "
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50- 55
Havi regulatorok .
. . . 30 - 32
Ébresztő óra
. 6
Ezüst lánczok 4 ft.5O kr.,5, 6, 6 ft. 60 kr .
Heckenafet Gusztávnál Pesten megjelent
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 fi.
itt. 50 kr. 9, 10 ftig, hosszú nyakUm zok
és minden könyvárusnál ós könyvkötőnél
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek és minkapható:
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elóden
könyvárusnál
kaphatók:
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Wundt Vilmos, dr. Az ember élettanának kezikönyve. Második, teljeEgy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
sen átdolgozott kiadás. Magyarra fordította dr. Török Aurél. 56 szöÓrák cserében is elfogadtatnak.
A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁBAIV,
vegbe iktatott fauietszvéuy nyel. (8-r., 640 1.) fűzve . . . g ft.
Nem tetszó ara kicseréltetik
Irta
Javítások legpontosabban és jutányos árért Báron lónás, dr. A sebészi kór- és syógytan alapvonalai. Heitzmann
SALAMON FERENCZ.
1086 (7-12)
eljesitetnek.
tu> o r m u n k a
a
_ :
J nyomán. (243 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
Nagy 8-rét (3$l lap). 2 ft. 80 kr.

a norvéglal Bergen városból való valódi Dorscti-májhalzs rolaj

»

"

•

Heckeoast Gusztáv

MOLL A..

MAGYARORSZÁG

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt liasonszenvi orros által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendel vény i órák :
délután 2-tdl4-i«r.

Bálvány-utcza 6. szám, 2. midet
!(ezdott vaczi-ot 21-ik szám.)
1*045(15 60) E B X S T L.,

homiiopath-orvos és szülész.

Balassa János kórodai elíiadásai szerinti Gyakorlati sebészet Kiadja
Kovács Seb. Kndre, orvos-sebésztudor. Első füzet. (150 lap, 8-rét)
füz^ e
1 ft. 40 kr.
Korrajzok bunczleletekkel a gyermekgyóg} ászát köréből, észlelve a pesti
szegény g\ ermekkórházbun. Közlik Koller Gyula tudor és Schmidt
György tudor. (119 lap, 8 rét) fűzve
1 ft#

Kunié. A gyakorlati.orv^^ostiTnTéziköiiyveT Kidolgozta Szabadföldi Mihály. 1865. (VIII, 124 lap, nagy 8-rét) fűzve
4 ft.
Stookinger Tamás. Útmutatás a sebészi műszerek elemzésére s bi
rá latára. 18(>8. Ara tűzve
. 3 ft.
Dillnberger huni, dr. Cij ó S yász:tti vény-zsebkönyv a nő- és gyermekbetegségekre nézve a bécsi iskola szerint. Magyarra forditotta id. Purjesz Zsigmond. (VIII, 232 lap, 8-rét) fűzve
1 ft.
Dillnberger Emil. Gyógyászati vény-zsebkönyv a bel-~é7Fülbeíegs^
gekre, valamint a szóm-, fül- és bőrb.jokra nézve a bécsi iskola szerint. A harmadik javított kiadás után. Fűzve . . . 1ft.60 kr.

Erdélyország története.
Irta

SZILÁGYI SÁiV'DOH.
Két kötet, füzvo 4 ft., diszkötésben 6 ft.

VÉRTANUK

A MAGVAR TÖRTÉNETBŐL.
Történelmi tanulmányok.
Irta S Z I L Á G Y I
SÁNDOR
Nagy 8-r. (4911. (fűzve 2 ft. 50 kr.

A magyarok ostörténelíne*

Irta JÓSIKA MIKI ÓS.
Három kötet (965 lap, 8-rét) fűzve 4 ft.
Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztár. -Nyomatott saját n^yömclájábaTFesten 1871 (egyeten7-7tcza 4-dik szám alatt):

Pest, július 30-án 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Í88T* Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tdbbaiöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasonstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyog-dij, kül6n minden igtatás után 30 krajezár.

Bitnicz

Lajos.

(1790—1871.)

Irodalmunk legutóbbi száz éve igen ér- elemi iskoláit szülőhelyén, majd a gymná- tanítását, a tanulók közt önképzőkört aladekes jelenségeket tár szemeink elé. Egy ziumi tanfolyamot Nagy-Kanizsán és Kő- kított s minden erejét oda irányozta, hogy
századdal ezelőtt a politikai okból elnyo- szegen. 1806-ban és 1807-ben végezte a nemzetiségünk föntartassék ama határszéli
mott, de tehetségekben és munkakedvben is bölcsészeti tanulmányokat Szombathelyen, tanodában. Szünidejét utazásokra forditotta;
szegény irodalmat egy oly társadalmi osz- s ugyanott 1808- 1811-ig a hittant is, mely bejárta Olasz-, Stájer-, Horvátország egy
tály rázza fel tevékenységre és életre, mely- idő alatt elsajátította a német, franczia és részét, s csaknem egész Magyarországot,
től ez áldásos munkát — különösen tartóz- olasz nyelvet is.
hol a művészet és a régiségek tanulmányokodási helyén — senki nem várta volna.
A papnöveldéből való kilépése után egy- zása volt főczélja.
1772-ben lépnek fel a magyar testőrök, ideig Somogyi Lipót szombathelyi püspök
1837-ben a lyceum igazgatója lett s ezentehát katonák és pedig Bécsben, az őket el- udvarában élt, mígnem 1812-ben a szom- túl életét folyton e tanoda emelésére szennémetesiteni akaró fejedelmi udvar közvet- bathelyi kir. lyceumba a mennyiségtan ta- telte, mignem 1847-ben a szombathelyi káplen közelében.
nárául nevezték ki, a visszalépett híres talan kanonokául mozdittatott elő. 1868-ban
választott bosoni püspöknek,
De alig lép a nemzet-éb18 70-ben püspöki helyettesnek,
resztés talajára e katona-elem:
s
végre még ez évben káptaott terem nyomában egy málani nagyprépostnak neveztesik: a római katholikus alsó
tett ki. Mint ilyen halt el a
papság s tagjaiból nemzetiséjelen évi június 28-án Nagygünknek és irodalmunknak
Kanizsán, rokonai körében s
kitartó, munkás és tehetséges
eltemettetett jul. l-jén Szomművelői / támadnak. Faludi,
bathelyen.
Révai, Ányos, Baróti Szabó
Azonban a 81 évre terjedt
Dávid, Verseghi, Virág Benehosszú életnek ezen száraz
dek, Czuczor és egész sora tűadatai kiegészítésre várnak és
nik föl müveltségtörténelmünk
az ir6 Bitnicz bemutatását
legjobb neveinek, s mig Pyrigényelik. Irodalmi működéker egri érsek a német költését 54 évvel ezelőtt kezdte
szetnek lesz egyik csillaga:
meg a „Tudományos, Gyűjaddig e szegény papok a legtemény"'-ben, hol leginkább
nagyobb áldozatkészséggel és
Szombathely régiségeit ismerodaadással dolgoznak irodaltette. E tárgy szeretetét felmunk fölvirágzásán. Nem volt
költhették lelkében Szombatelöttök tekintet a felekezetihelynek — a római Sabariaségre, csak egyezel, egy eszme
nak — nagyszámú régiségei,
vezette egész valójokat: hátra
s már mint gyermek megkedmaradt, a külföld által lenévelhette a múlt idők maradzett irodalmunk emelése.
ványait szülőhelyének szép és
E szép korszak munkásai
r
% i egyházából. E kedvencz
közül mutatunk be most egy
tanulmányával nem is hagyott
alakot olvasóinknak. Nevét ma
:
föl élte végéig s igen becses
már nem igen ismerték, ujabb
gyűjteményét végrendeletileg
erők túlszárnyalták, de most,
az Akadémiának hagyomámidőn koporsója bezárult fönyozta, de miután ennek tárai
lötte, érdemei ismét emlékenincsenek, ez valószínűleg a
zetbe jöttek. Korunk gyorsan
B I T N I C Z LAJOS.
Múzeum többi római régiséhalad s gyorsan felejt, de azért
geihez fog jutni.
a kegyelet még nem halt ki a
keblekből s a méltánylásnak még mindig nyelvész Kresznerics Ferencz helyére. 1813Archaeologiai munkássága külföldön is
ban áldozó pap, 1815-ben pedig bölcsészet- figyelmet keltett, miután egyik értekezését
megvan a maga jelentősége.
Bitnicz Lajos 1790. jul. 17-én született tudor lön.
Büsching boroszlói tanár németre fordítva
Jakon Vasvármegyében. Atyja sebész s
1819-ben visszaállíttatván a magyar kiadta, s ezért 1825-ben a boroszlói tudós
községi jegyző volt, de őt 1796-ban elveszt- nyelv a tanszékeken, Bitnicz dij nélkül vál- társaság levelező tagjává választotta.
vén, anyja gondozása mellett kezdte meg lalta magára a hazai nyelv és irodalom
De legnagyobb horderejű munkássága a

