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1239 n i I I ' ( 5 ~ 6 ) 

Peterlongo János 
tiroli fegyvergyáros Innsbruckban 

ajánlja dús választékban: 
Finom L e f a n c h e n x dupla-puskáit . . . . 36—150 ftig. 
Lanc-aster dupla-puskáit 70—120 „ 
D r ó t - c s ö v ü puskáit 20— r * „ 
V a s dupla-puskáit 3 - 18 „ 
R e v o l v e r e k e t 7 — 3 ^ „ 

W&~ Részletes árjegyzékek ingyért. 

Nyolciadik kiadás 
( m a g y a r n y e l v e n n e g y e d i k ) . 

A nemi élet 
titkai s veszélyei. 

Értekezések a nemzés és nemi be
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1151 (4—12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és Dr. R o d e t, lyoni orvos 
ragályelleni legbiztosb óv* 

szerérői. 
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival. 

Ara; 1 njforint. 
Postán megküldve 10 krral több; 

utánvétellel 4 0 krral több. 
Megrendelhető szerzőtől következő 

czim alatt: 
D r . E iber V. P. 

Pesten, József-utcza 66-ik számú 
saját házában. 

Szepes-kárpáti 

növény-kivonat 
Dr. Fáykiss E.-tól Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készítve, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légző-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szükmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 
a tüdő-betegek gyöngitö izzadásainál; sőt a 
táp-müködés nedveinek halmozódása által 
előidézett betegségekben, úgyszintén gyo
mor- és a test átalános elgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással birnak a dr.Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-czukorkák. Árak: 1 üveg ki vonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz czukorka 35 kr. 

E czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél Fáyk i s s József gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten: 
Török József gyógyszertárában, király-
utcza 7. sz., Thal imayer A. és társánál és 
Kochmeister Frigyesnél . 1229 (6—10) i 

Egri legjobb szóIóveszszóK. 
12 forint, oszt. ért. 
15 » » » 

6 » » » 
4 w » » 
1 » » » 
2 M » » 

1000 kétéves töves kék kadarka . . 
1000 kétéves töves fehér francos . . 
1000 sima » » . . 
1000 » kék kadarka . . . . 

100 koránérő kék Oportó . . . 
100 különféle asztali csemege fajok 

Rendelményeket vagy egyenesen, vagy Liedemann J. S. Frigyes 
nagykereskedő Jiázhoz Pesten kérem czimezni. Megrendeléseknél 30°/0-tóli 
mint előleg beküldendő. ,Különösen megjegyzendő, hogy a küldemény 
gyorsáru (Eilgut)-ként vagy csak közönségesen eszközöltessék. Vasút
állomás Füzes- Abony. 

Eger, február l-jén 1872. » l r A II t a 1, 
1237 (6 — 12) szőlőbirtokos. 

1238 Dr. Pattisoo köszvény vattája, (2-7) 

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s c súzok minden nemei ellen, u.m.: arc i - , 
mel l - , torok- és fogfájdalmak; továbbá fej- , kéz- és t érdköszvény , tagszaggatás , 
hatgerincz és á g y é k stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 7 0 kr., félcsomagé 4 0 kr., 
és kapható Pes ten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: 
Bokor Antal gyógyszerész; P o z s o n y b a n : Henriéi F. gyógyszerész uraknál. 

Fris vetőmagvak. 
Kipróbált csiraképes magyar- és franczia Inezerna, stájer lóhere és réti 

here, török baltarzim (Esparsette), czokor- és burgundi répamag, angol, 
franczia és belföldi perje. és más takarmány fűmag vak. fris kerti vetemény, 
virág, gyümölcs és erdei famagvak; továbbá boni és franczia szó löveszszók 
és tövek, disz és nemes gyümölcs fák , bokrok, élő dísznövények minden neme
sebb fajai, szobadiszitésekhez, üvegházakba és szabadba valók. 

Továbbá a legújabban divatba jött szőnyeg (Teppich) a kertészethez kíván
tató n ö v é n y e k és magvak kiválóan olcsón szállíttatnak. 

S V ~ Szives figyelmébe ajánljuk még a nagyérdemű közönségnek kitűnő fajú 
dohány-magvainkat , különösen a párisi v i lágkiál l í táson két éremmel jutal
mazott unghi muskátoly dohány-magvát, adagját 50 krajczárért. 

Több hazai és külföldi jeles bortermelob borai lévén nálunk raktározva, 
ezek valódiságáért kezességet vállalunk. 

Ajánljuk végre kitűnő rhum és thea-készletünk, ugy franczia és belföldi 
l ikőröke t , legillendőbb árakon. 

•*T Mag-árjegyzéket felszólításra bérmentve küldünk. 

1 1251 ( 2 - 3 ) 

Tisztelettel 

„Az első magyar kertészgazdászati ügynökség." 
Józseftér, 12-ik szám. 

Kir. szabadalm. 

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

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

jótállási tőke nyolczmillió ft, 
teljesít mindennemű biztosításokat 

a) türkar e l l en: épületekre, ingóságokra, gyárakra, mindennemű készletekre 
gabna- és takarmány-kazalokra; 

b) jégkár e l len: a biztosított összeg teljes megtérítése mellett a kár becs-
ipop i i t n n * 

c) az ember é letére: minden gondolható módozatok és előnyös csoportositá-
sok szerint u. m.: halálozási biztosítások, mely szerint a biztosított tőke, a bizto
sítottnak bármikor bekövetkező halála után kifizettetik. K ö l c s ö n ö s biztositások 
— közönségesen férj és nő között — miután a biztosított tőke, az egyik vagy másik 
résznek bármikor bekövetkező halálakor a túlélőnek azonnal kifizettetik; gyermek-
kiházasitások, valamint g y e r m e k e k és az a g g k o r javára történő biztositások 
és é le t járadékok; 

d) kö lc sönös túlélési egyesü le tekre; 
e) balesetek el len, me lyek az ember testet és é letét érhet ik. 
Az azienda jutalék-dijai 50 éves üzleti tapasztalaton alapulnak, és az esetleges 

veszélyeknek megfelelőleg a legolcsóbban állapitattak meg, oly módon, hogy oly tár
gyak, melyek semmi vagy csak igen csekély mérvben vannak tűzveszélyeknek kitéve, 
külön rovat alá esnek és vétetnek tekintetbe; ezenkivül nagyobb mezei gazdák és 
birtokosok különös kedvezményben részesülnek. 

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

Előforduló károk haladéktalanul liquidáltatnak és azonnal kifizettetnek. 
Másnemű tudósításokat az „Azienda" minden nagyobb helységben létező ügy

nökségei adnak. Oly helyeken, hol az Azienda ügynökségekkel még nem birna, szinte 
szerveztetni fognak azok is, ezek elnyerésére czélzó ajánlatok az Azienda magyar
országi képviselőségéhez Pestre irányzandók. 1246 (2 — 5) 

Hnile balsamiqne 
(balzsamos-olaj), 

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

1 üveg ára 2 ft. 2 5 kr . a. é. 

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

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven á 
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják i 
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg 

óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény 
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. 1185 (6—6) 

E g y skatulya ára 1 ft. 10 kr. 

g W Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggnlczban 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

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

Ára: 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint. 
Súly egy en mérlegek (5 évi jótállás mellett). 

Horderó: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font. 
Ára: 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint. 

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

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

Horderó: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa-
Ára: 350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint. 

Továbbá minden más mérlegek és sulyok. p V " Megrendelések, a pénzösszeg 
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak: 1202 (12—50) 

Bngányi L. és társa, 
mérleg- és súly-gyárosok Bécsben. 

•W* Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám. 
9*T Gyár: Margarétáén, Griesgasse 26-dik szám Bécs&en. 

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

Tizeiikileiiczedik 

E , o f i z e ' é s i föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
S » - Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. - Fél évre 2 frt. 60 kr. " « S 

fpajT> Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai l'Jdonságokat illetőleg: Kgy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyizeri igtatásnál 10 krajczirba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadá-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és BtMMtltl l és Vogler, WoUzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

Darwin, Vogt, Büchner oly nevek, me
lyek a tudományok fejlődése történetében 
határozottan helyet követelnek maguknak. 
Legyen igazság vagy tévedés tanaik összege 
v a g y egyes részei, az eszmék oly áramlatát 
inditották meg, vagy folytatják s irányozzák, 
mely mulhatlanul nyomokat hagy a tudo
mányok fejlődésében, s előbb viszi, vagy 
közvetve előbbvitelöket eszközli. Az ő ta
naik századokon át kétségbe nem vont ta
nokkal ellenkeznek homlokegyenest; olya
nokkal, melyekben a tudomány a hit s a 
kijelentés álláspontját fogadta vala el, mely
ről ők most elvonni törekesz-
nek. Egyik a fajok — s köztök 
az ember — közvetlen s külön
vált teremtetésének tana vagy 
hite ellenében: a fajkeletke
zést fokozatos fejlődés alakjá
ban mutatja föl, s az Ádámot 
egyszerre maga képére teremtő 
isteni szó helyébe millió évek fo
kozatos, lassan átalakitó mun
káját helyezi. A másik az 
emberi test és lélek közt eddig 
átalánosan fölvett viszony, ma
gának e léleknek önálló egyéni 
léte-, átalában a szellem és az 
anyag fogalmai-, s más ha
sonló, végelemzésben az erköl
csi létre nézve is döntő hatású 
dolgok és fogalmak körül ost
romolja az eddigi megállapo
dásokat s igyekszik a közhitet 
megrenditeni. 

De nem egy átalános hit 
ellen kelt-e ki Galilei, s taná
ért, hogy a föld mozog, nem 
kellett-e lánczokat is szen
vednie, mig ma annak igazsá
gáról többé senki sem kétel
kedik? Nem a közönséges fel
fogás és hit ellenkező szeleivel 
szemben inditotta-e meg hajó
ját Kolumbus — midőn min
denki gúnykaczaja közt Ame
rikát fölfedezni ment? Ok a 
közhit ellen harczoltak s az igazság erejével 
győztek. 

A kérdés nem is az: a tudomány ez vagy 
ama tétele összefér-e a közhittel vagy nem? 
A kérdés csak az: igaz-e vagy nem ? S az igaz
ság kideritésére és megállapítására minden 

B ü c h n e r L a j o s . 
tudományos vizsgálódásból, ha az komoly és 
őszinte, csak haszon hárulhat: ez világos. 

A komoly és őszinte törekvést pedig, az 
igazság kideritésére, ama férfiaktól talán 
ellenségeik sem tagadják meg, kik tanaikat 
ép oly téveseknek mint veszedelmeseknek 
állítják. Mi azt hiszszük, e tanok összege 
s részletei fölött végitéletet mondani még 
ma korai volna. Még az érvek és ellen
érvek sem kimerítve, sem kellőleg össze
mérve nincsenek; a harcz még foly; az el
döntés a jövőnek van fönntartva. 

Miben van s miben nincs igazsága az 

B Ü C H N E R L A J O S . 

ujabb materialismusnak, melynek egyik 
apostola Vogt Károly pár évvel ezelőtt ha
zánkat is fölkereste s fővárosunkban is tar
tott felolvasásokat*), másik apostola pedig 

• ) Arczképét és életrajzát lásd a „V. U." 1869-diki 
évfolyam 38. számában. 

most készül hasonlót tenni — a minek, köz
bevetőleg szólva csak örülhetünk, hogy 
a tudományos küzdelmek korifeusai végre 
már minket sem ignorálhatnak; — miben té
ved s miben nem az uj materialismus ? azt 
ma nem dönthetjük el; de hogy fontos je
lenség a tudomány fejlési történetében s 
szakaszt képez benne: az minden kétségen 
kivül áll. 

Nem vétünk azért olvasóink érdeke el
len , ha e tanok egyik kitűnő hirdetőjét, 
Büchner Lajost — mert ő az, ki közelebbről 
Pestet is meglátogatja s egy pár felolvasást 

tartand itt — arczképben s 
rövid életrajzi vázlatban be
mutatjuk azok előtt is, kik 
még talán csak neve, vagy egy 
pár híresebb müvének czime 
után ismerik az ujabb mate
rialismus ez első s tulajdon
képi reridszeresitöjét. 

Büchner 1824-ben márcz. 
29-én született Darmstadtban, 
Németország délnyugoti ré
szén Hessen-Darmstadt nagy-
herczegség fővárosában. Atyja 
főorvos volt s gyermekei közül 
még a korán elhunyt tehetsé
ges szinmüiró György és a 
hírneves irónő Luiza lettek 
nevezetessé A harmadik fiu, 
Lajos, születéshelye iskoláiban 
kitünöleg végzett tanulmá
nyai után még egy évig ugyan
ott a fensőbb ipartanodában 
phyaikát, chemiát és ásvány
tant tanult, s 1843. tavaszán a 
gieszeni egyetembe ment, a 
hol egy évig bölcsészetet, ké
sőbb orvosi tudományokat 
hallgatott, közben egy féléven 
át a 8traszburgi egyetemen is, 
különösen a franczia nyelv 
kedvéért. 1848-ban részt vett 
a politikai mozgalmakban s 
ugyanezen évben orvostudori 
vigzsáját is letette. Ezen év

ben kezdődik irodalmi működése is a „Neue 
deutsche Zeitung" mellett, a melyet azonban 
a győzelmes reakczió megbuktatott. Büch
ner ekkor egy hosszabb utat tett Würz-
burgba s Bécsbe, a hol különösen Virchow 
előadásai igen hatottakreá. 1850-benGyörgy 



102 

testvérének hátrahagyott iratait adta ki s 
ugyanekkor visszatérve születéshelyére, 
itt orvosi gyakorlattal s irodalmi munkás 
sággal foglalkozott, a mely utóbbiakért a 
badeni orvosok egylete 1855-ben levelező-
tagjává választotta meg. 

Ez időtájban Büchner már Tübingában 
(Würtembergben) volt, mint magántanár 
és Rapp tanársegéde az ottani egyetemben. 
Előadásai közül különösen a törvényszéki 
orvostanra forditott fő súlyt. 1854-ben a 
német orvosok és természetvizsgálók gyű
lése Tübingában volt, s ezen gyűlés figye
lemmel kisérése adta meg az inditó okot, 
hogy az ifjú tudós egy materialistikus kézi
könyv írására szánta magát. A kézikönyv 
már a következő évben megjelent, s megje
lenése döntő befolyással birt a szerzőre 
nézve is. E mü a hirneves „Erő és anyag", 
a mely eddig kilencz nyelvre van leforditva 
s az eredeti is 11 kiadásban jelent meg. E 
müve valóságos irodalmi vihart költött fel, 
s különösen az első években csaknem na
ponként jelent meg egy-egy könyv, röpirat, 
vagy hirlapi czikk ellene vagy mellette. 
3üchnert kényszeritették, hogy tanszékéről 
lemondjon s ő visszatért születéshelyére, a 
hol jelenleg is él orvosi gyakorlattal s iro
dalmi dolgokkal foglalkozva. 

Nagyszámú munkái közül itt csak is 
egynehány jelentékenyebbet emiitünk föl. 
Az egyik czime: „Natúr und Geist, oder 
Gesprache zweier Freunde über den Mate-
rialismus und über die realphilosophischeu 
Fragen der Gegenwart", a melyben a mate-
rialismus fölött uralkodó nézeteket akarta 
tisztázni. Második nagyobb müve egy gyűj
temény: „Aus Natúr und Wissenschaft, 
Leipzig 1862" s ujabban különösen fontos 
kis müve: a „Sechs Vorlesungen über Dar
win und seine T.heorie" czimü Darwin rend
szerét ismertető népies mü, s a második: 
„Stellung des Menschen in der Natúr", a 
melyben a materialismus erkölcsi követ
kezményeiről elterjedt bal véleményt czáfol-
gatja s a társadalmi élet jövőjét igen szépen 
ecseteli. Szaktudományi müvei is igen fon
tosak s azokért több izben nyert kitün
tetést. 

Legnevezetesebb müve azonban kétség
kívül a magyar fordításban Is megjelent: 
„Erő és anyag". E mintegy 15 ivre terjedő 
munka igen világos, s itt-ott, költői nyelven 
mindazon pontokat alaposan tárgyalja, a hol 
a hit és tudás egymással érintkezik." Az erő 
és auyag örökkévalóságából kiindulva, meré
szen ostromolja a személyes isten és lélek 
hitét, s az azokkal összefüggésben álló lé
lek-halhatatlanságot és a szabadakaratot. 
Ezen polemikus czélzat mellett azonban a 
természettudományoknak csaknem minden 
ágából a legnevezetesebb eredmények össze 
vannak itt állítva, s oly érdekesen, hogy a 
természettudományok népszerűsítésére s 
elterjedésére nézve az egész világirodalom
ban talán egyetlen egy munka sem hatott 
oly sokat, mint ez. 

Büchner csendes családi körét gyakran | 
elhagyja, hogy kedvencz tanulmányai nép
szerűsítése végett nyilvános felolvasásokat 
tartson. Ilyen lesz a legközelebbi is Pesten, 
a hova őt tisztelői meghívták. Az előadások 
(márcz. 5. 7. és 9-ik napjain) egészen e 
czélra szánvák s sok uj nézet lesz bennök 
előadva. Tárgyai: 1. A nap és befolyása a 
szerves életre. 2. Az ember eredete. 3. Az 
átörökítés bölcselete és élettana. Lapunk 
figyelemmel fogja kisérni a hires tudós ez 
előadásait, melyek a tárgyalandó kérdések 
fontossága s az előadó tudományos egvéni-

által egyaránt érdekeseknek "ígér
keznek. 

Godíva. 
— Tennyson Alfrédtól. — 

Coventryben csak a vonatra vártam; 
Pinczérek és szolgák között a hídról 
A három karcsú tornyon elmerengtem, 
És versbe szedtem róluk e legendát: — 

Nem csak mi, e kor ifjabb sarjadéki, 
A tegnap emberi, kik a mulandót 
Gyorsan leőröljük forgó malomként, 
S fecsegve eltársalgunk erről-arról; 
Nem csak mi hordjuk ám szivünkön a nép 
Nehéz sorát, s veszítjük el türelmünk' — 
Ha az adóval túlterhelve látjuk; 
Nem — többet szenvedt, tett és több sikerrel 
A nő, ki itt ezer nyárral korább' éh . 
Godiva, hitvese a zordon Earlnek, *) 
Ki itt Coventryben lakott s parancsolt; 
Mert hogy nehéz :>dót vetett ki férje, 
És az anyák a vélük jött sok apró 
Gyermekkel ott versenyt rimánkodának: 
,,Éhen veszünk, ha ezt is még fizetjük !" 
Elment urához, s meglelé a mint ép' 
Kutyáinak körében, egy magában, 
A csarnok mélyét mérte, és szakálla 
Két lábnyival előtte, — míg utána 
Fél ölnyi hosszan ú-zott üstöl 

Elmonda néki mindent, es ei azt, ho° 
„Az uj adó alatt meghalnak éhen!" 
Mit férje furcsának talált felettébb. 
És gúnyosan iniigy szólt: „A kis ujjad 
Sem adnád jól tudom e söpredékért!" 
„Sőt kész vagyok meghálni is!" — viszonzá. 
Kaczagva esküvék Péterre Pálra, 
A lord, miközben kényeztetve játszik 
Gyémánt függőivel szelid nejének. 
„Beszélsz csak!" „Nem! nem! Tégy kísérletet hát: 
Bármit kívánsz is , én szavamnak állok." 
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És szive — durvább Ezsau kezénél — 
Fölforra ott nagy mérgesen azonnal: 
„Ha végig nyargalsz meztelen a város 
Utczáin, én elengedem a sarczot!' 
S morogva távozott kutyáival 

Midőn' magán maradt, mint hogyha déli 
Szellő találkozik észak szelével: 
Az érzelem ugy küzködött szivében 
Egy órahosszat — míg győzött a részvét. 
És hírnököt küldött alá azonnal, 
És trombiták harsány zenéje mellett 
A súlyos föltételt tudatta szerte; 
S hogy ő azért megváltni kész a népet: 
De kér mindenkit, isten szent nevére, 
Hogy nyílt piaczra és utczára délig 
Egy szem se nézzen, senki ki ne jőjön, 
Maradjon minden csöndes otthonában. 
Závár az ajtón s ablakok betéve. 

Aztán a belső öltözőbe surrant. 
S kikapcsolá a fényes övszoritór 
Mit férje a gróf vett emlékbe néki. — 
Megállott mindenik lehelleténél, 
Mint nyári éjjelen, a hold, ha félénk-
Szemérmesen fölhők közül kibukkan. 
Fejét megrázva, hullámzó csigákban 
Aranyló fürtje térdéig befödte. 
Levetkezett nagy hirtelen, s a lépcsőn 
Mint napsugár oly nesztelen suhant le 
Oszloptól oszlopig — míg lenn megállott. 
Lovát már ott találta, rajt' a csótár 
Biborb.n égett, gyöngyös czimerével. 

S ment, szűz szemérmességbe öltözötten, 
A lég figyelt körüle, s röpke szellő 
Lélegzetet venni alig merészelt. 
A kastély rézcsatornázott köröndjén 
A sárkányfő alápislogni látszott. -
Szép homlokát, arczát, lánsr-pirba vonta, 
A ház őrző ebeknek bötfenése, 
S a patkók csattogásit hallva, minden 
Csepp vér megreszketett izzó erében. — 
És kétfelől a házsor vak falával! 
Hát meg a furcsa és kíváncsi kúpok! 

De ő azért nem csüggedett, előre 
Tartott lovával, míg a város ódon 
Kapuin át a pázsitos mezőnek. 
Megpillantá fehér fejű virágú. — 

*. Eari . gr")', a tartomány ura 

Ott visszafordult, ( szemem,e volt ruhája!) 
És ím' egy aljas lelkű gaz suhancz — az 
Utókor közmondásos szennyalakja — 
Etry kis lyukat fúrva leselkedett — de 
A mint kinéze rajt', ott helybe, rögtön, 
Örökre megvakult, örök időkre! — 

így büntetett egy fönsőbb lény hatalma . 
— A szép s nemes tettek védő palástja 
Egy érzék nemtelen használatáért 
De erről ő mit sem tudott s tovább ment, 

És ekkor megkondult nagy csöngve bongva 
Szemérem nélkül mind a száz toronyban 
Az óráknak delet verő sulyokja — 
De ekkor már belépett otthonába, 
Fölölté gazdag bíborszín ruháját, 
És homlokán n fényes diadémmal. 
Bement urához és megszűnte; 
Nehéz adót g nevét szelid mosolylyal 
A halhatatlanok közé beírta! — . 

Csukássi József. 

Hamupipőke 
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IV.A fogadó anya. 
Alig múlt el két nap ez első látogatá

som után s már ismét ott voltam az öreg 
szénégető lakásában. Fiai távolabb laktak 
tőle, más hegyzugokban, s mindegyiknek 
hasonló kis tanyája volt. Egy házból álló 
falu mindegyik. 

A gazda nem volt otthon, az öreg asz-
szony végezte a házi-női honneureöket s 
örömmel fogadott, mintha épen várt volna 
reám. 

- Bizony, bizony már azt hittem, meg
feledkezett rólunk. Szép, hogy eljött. Épen 
most végeztük el a tilolást, hozzáfoghatunk 
a fonáshoz. Fonogatás közben olyan jólesik 
a beszélgetés. 

A menyecske is bejött, mosolygó nyájas 
arczával s utánozva anyja példáját, maga 
alá vette a fonószéket s vékony szálat ere
getett a bogba kötött finom lenből, fel-fel 
sodorva azt az ujjai között pergő orsóra. 

Nekem aztán el kellett beszélnem, hon
nan jövök, ki vagyok, töviről hegyire, hogy 
jutottam e vidékre s mi mindent láttam a 
fővárosban. Hitetlenül rázták fejőket, mikor 
olyan házakról beszéltem, a hol az emberek 
egymásnak a feje fölött laknak, a levegő
ben lánczon függő hídról, keresztül fúrt 
hegyről, hajókról, mik minden evező, min
den vontató ló nélkül futnak viz ellenében, 
színházról, a hol csodás históriákat tulajdon 
szemeivel lát az ember maga előtt megtör
ténni stb. 

A kérdezösködésnek vége hossza nem 
volt, alig győztem felelettel. Mikor aztán 
egyszer ennyire benne voltunk a beszédben, 
könnyű volt egy kis oldalfordulattal ugy 
intéznem a dolgot, hogy én lehettem a kér
dezettből a kérdező. A menyecskére fordí
tottam a beszédet. 

— Jaj, uram, annak nagy sora van. 
Messze kellene kezdenem, hogy az egészet 
megértse. Csodálatos ugy-e, hogy ez a sze
gény teremtés mikép juthatott már kis korá
ban idegenek közé a szülői háztól. mi
kor szegényül ellehetett volna itthon is. 
Magam is csodálkozom rajta, ha meggon
dolom, hogy volt lelkünk a szegénykét 
odaadni; no de hát az ugy esett, hogy most 
tizenöt esztendeje — az Anka akkor öt 
éves volt — még most is emlékszem, mintha 
tegnap történt volna, — iszonyú felhősza
kadás támadt a hegyek közt. Azóta se volf 
olyan vihar. A szél csak ugy döntögette a 
fákat, mint a kendert hal ómra, menydörgott, 
hogy azt hittük, mindjárt leszakad az ég, a 
menykö recsegett, ropogott, hogy borzada
lom volt hallani Olyan sötét lett, uram, 

mint az éjszaka, csak akkor láttunk egy kis 
világosságot, mikor a menykö lecsapott. A 
hegy menedékeiről rémisztő zuhogással om
lottak a patakok. S e szörnyű veszedelem 
között, mi ketten voltunk Ankávala szobá
ban. A szegény gyermek ölembe hajtá fe
jét féltében, én meg rá tettem kis fejére 
mind a két kezemet, ugy akartam imád
kozni, ha tudtam volna. Az uram künn 
volt a szénhelyen, azt ott lepte a felhősza
kadás. Mi lett belőle és fiaimból, Istenem, 
Istenem! 

Sokáig vártam szivszakadva, remegés 
közt. Kimenni nem mertem, mert ilyenkor 
istenkísértés kinyitni az ajtót. Erősen a 
mellemre szorítottam leánykámat. Ha ez 
nem lett volna, talán a szivem szakadt volna 
meg oda belül. 

Egyszerre, mintha az ég meghallgatta 
volna, a mit ki sem bírtam mondani, megnyílt 
a szoba-ajtó s azon bejöttek a fiuk, utánok 
pedig az apjok. Egy egész kőszikla esett le 
a szivemről. Az öreg valami nehezet hozott 
karjai közt, a miről eleinte azt se tudtam, 
mi lehet? Csak később láttam, hogy az egy 
asszony, a ki vagy el van ájulva, vagy meg 
van halva. Öregem a kemencze padkájára 
tette le terhét. Csuron viz volt valamennyi. 
Én hirtelen tüzet szítottam, hogy száritkoz-
zának,s épen hozzá akartam fognia szegény 
asszony levetkeztetéséhez, hogy ágyba fek
tessem, a mint egy kis leány, épen olyan idős 
lehetett, mint Anka, elkezdett keservesen 
sirni. Azt meg az egyik fiam hozta be kar
jain, eleinte meg se láttam. Az árva terem
tés eresen belekapaszkodott anyja ruhájába, 
s remegve nézett reánk. Csak nagy nehezen 
birtuk elcsendesíteni. 

Az asszonyt aztán ágyba tettük s el
kezdtük dörzsölni boreczettel. Nagysokára 
magához tért, s bámulva tekintett körül, 
mire újra lehunyta szemét. Derék egy asz-
szonynak látszott s valami borzasztónak 
kellett vele történni, hogy ebbe az állapotba 
juthatott. 

Az uram aztán elbeszélte, mi történt 
vele? Csakugyan borzasztó az, uram. A mint 
a szénhelyen dolgozott, oly hirtelen kere
kedett a vihar, hogy lehetetlen volt már 
arra gondolnia, hogy hazajöhessen szárazon. 
Sokkal közelebb volt neki egy barlang, a 
honnan tavai két medvebocsot húztak ki. 
Itt azt hitte, eléggé meg lesz védelmezve a 
szakadó zápor elől, s oda futott a gyerme
kekkel. Mire oda ért, a zivatar már javában 
dolgozott. A barlang mellett egy szakadé
kos hegyi ut vezet. Viaszárusok szokták 
használni, nagy ritkán; arra viszik a mézet 
s viaszt eladni. A mint a barlanghoz értek, 

egy kétlovas szekeret láttak fölfelé ka
paszkodni a nyaktörő utón. A rohanó viz 
minden lépten nyomon elsodorni készült a 
lovakat, szekerestül mindenestül. Épen a 
legmeredekebb hely közepén voltak, s ha 
elérik a barlang elejét, hol lapályosabb az 
ut, meg vannak mentve. Már közel voltak a 
párkányhoz, mikor egyszerre iszonyú csat
tanással leütött a menykö, s elvette szemük
világát egy pillanatra. Mikor újra láttak, 
már akkor a lovat, szekeret és a mi benne 
volt, lefelé sodorta a viz a meredeken. Az 
én uram is utána rohant a fiaival; de bi
zony csak akkor érhették el, mikor a szekér 
egy fatuskóhoz vágódott, izzé-porrá tört 
s ott maradt. A két ló egy gubanezczá tört 
össze, alig lehetett kitalálni, melyik volt 
másik. Egy ember hevert mellettük, az fej
től le egész talpáig féloldalt olyan fekete 
volt, min a korom. Agyoncsapta a menykö 
szegényt. Távolabb egy asszony volt elte
rülve, kis leányával, azoknak nem látszott 
valami nagy baja. Ezeket hát fölszedték és 
haza hozták, az embert félrehúzták a viz-

omlás árjától, a szekér darabjait pedig ma
gával sodorta a viz. 

Mig azt az öreg elbeszélte, nekem egé
szen elfuladt a lélekzetem. Csakhogy össze 
nem roskadtam magam is. Szerencsére az 
asszony ott az ágyban elkezdett zokogni, 
és leánykáját kérte. Odadtuk neki. Azalatt 
az öreg lement a menykőcsapott emberért 
és felhozta. 

Azt hallotta volna, uram, milyen két
ségbeesett sikoltással rohant ki az asszony 
az ágyból, a mint férjét — mert az volt — 
holtan látta. Odaborult az elszenesedett 
tetemre, s a sírástól fuldokolva ölelgette, 
csókolgatta. Aztán odavitte kis leányát, 
letérdeltette a tetem mellé, s összekulcsolta 
kis kezeit, hogy imádkozzék. Soha, de soha 
se felejtem el. 

Magunk is sírtunk, nem tudtuk vigasz
talni szegényt. Egy kis ó-borunk voltaz almá
riumban, azt bele erőszakoltuk a szerencsét
len asszonyba és didergő árva gyermekébe. 
Kértük, hogy feküdjék vissza az ágyba, 
mert alig állt már a lábain szegény. Lefe
küdt, és hosszú, kinos zokogás után elaludt. 
A kis árva átkulcsolta kezecskéivel anyja 
nyakát, s kis időre ugy mosolygott álma ban 
szegényke, hogy szivszakadás volt nézni. 

Mi, természetesen, be nem tudtuk volna 
szemünket hunyni egész éjjel. Ugyan hogy 
is, hiszen sem azelőtt, sem azután nem volt 
a mi fedelünk alatt sem özvegy, sem árva, 
sem halott. Most pedig volt mind a három 
egyszerre. 

Egész éjjel lestük a szegény asszony, 
és a kis árva szive dobogását. Ugy látszott, 
az álom a borzasztó rémület és fáradság 
után jót tett nekik. Hajnal felé fölébredt 
az asszony. Csak akkor kezdte rendbe 
szedni gondolatait. Felöltözött önmagá
tól s azt mondta, hogy most már megy, itt 
hagyja gyermekét, de még ma visszatér s 
akkor megköszöni nekünk, a mit érte 
tettünk. 

Én teremtöm, mintha az ember kö
szönetért jönne segítségére embertársának 
a szerencsétlenségben! 

Alig tudtuk rávenni, hogy valamit 
egyék. Megcsókolta alvó leánykáját, s azzal 
elindult. Az uram elkísérte egész a faluig, 
a hol lakott. Ott tudta meg, hogy férje 
gazdag viaszkereskedő volt, ki egész Pestig 
elhordta portékáit. Szép udvartelkük, kert
jük, kiterjedt gazdaságok volt; ők voltak 
jó formán a legvagyónosabbak a faluban. 
Most csak a legközelebbi városba mentek 
a vásárra, azért vitték magukkal kis leá
nyukat is. Útközben érte el a szerencsét
lenség. 

Magam maradtam idehaza a két kis 
leánynyal. Ezek jól megbarátkoztak egy
mással, nevettek, játszottak. A szegény 
árva nem tudta fölérni észszel, milyen sze
rencsétlenség esett rajta. Folyton ébreszt
gette atyját s csodálkozott, hogy olyan fe
kete. De csakhamar elfelejtett mindent, 
anyját várta haza a vásárról, a ki neki 
majd vásárfiát hoz. Hogy megosztja ő majd 
azt Ankával! — Ugy szerettem volna sirni, 
mikor azt az örömet láttam. 

Öreg dél volt, mire amazok a faluból 
visszajöttek. Embereket hoztak magukkal, 
kik a holttestet elszállítsák. Az Özvegy 
egész nyugodtnak látszott, sőt odahaza még 
feketébe öltözni is vojt ideje. Ez már nekem 
mindjárt nem tetszett, de nem szóltam 
semmit. De már azt meg nem állhattam szó 
nélkül, mikor pénzt kínált, hogy hiszen a 
fáradságunkat nem kívánhatja hiába. Ha 
nem néztem volna, hogy szerencsétlen, biz 
isten, nem tudom miket nem mondtam 
volna neki. 

Minden készen volt az elindulásra. De 

akkor a kis árva, Husink hittak, bel-; ka
paszkodott Ankába, sirva kezdte követelni, 
hogy az is jöjjön vele. Anka szinte rá kezdte 
a sirást, hogy Ilust ne ereszszük el, legyen 
a mi leányunk. Csakugyan vétek lett volna 
elszakasztani a két gyermeket, a kik ugy 
beillettek testvéreknek, s ugy megszerették 
egymást. 

A/, özvegy viaszárusné, miután nem fo
gadtunk el tőle semmit, agy akarta háláját 
leróni, hogy Ankát örökbe fogadja. V 
nagy gazdaságot hagyott há t ra , Ígérte szen
tül , hogy nem lesz semmiben hija, ugy nézi, 
mint a maga gyermekét , azzal együtt 
velteti , iskolába járatja, jó gazdasszony les/. 
belőle, míg itt az enlöben, csupa férfi kö-
zött el kellene vadulnia, ki tudja, mivé 
nőné ki magát. Mi bizony azt gondoltak, 
hogy jobb lesz leányunkra, ha olyan jó 
házhoz adhatjuk, a hol mindent megtanul . 
a mire majd szüksége lehet az életben; meg
látogatjuk, haza is hozzuk néha, nem kell 
azért egészen elszakadnunk tőle. Hát mi 
bizony odaadtuk az özvegynek,a ki szentül 
fogadta, hogy anyja helyett anyja lesz. 

Az öregnek az nap még egyszer le kel 
lett menni a faluba, s magával vinni le-
anyunkat . 

E második éjszakáséin tud tam elaludni, 
folyvást eszembe volt , milyen BZerencí 
milyen boldog lesz majd az én gyermekem 
milyen örömem lesz benne, ha nő, ha tanul. 
Mégis van jó szivü ember a világon, a ki 
megszánja a szegény embert és segit, hogy 
legalább gyermekét becsületesen fölnevel
hesse, a mit magától bizony nem tehetne. 
Isten áldja meg jó szivét annak az asszony
nak, a ki szerencsétlenségében is tud még 
más szegény ember során szánakozni. A jó 
Isten áldja meg, s fizesse neki vissza ezer
szeresen saját gyermekében, a mi jót más 
ember gyermekével elkövetett. 

. . . Az öreg asszony a hálaemlékezet e 
gondolatára, ugy törülget te könybe lábbadt 
szemeit, mintha nem is tud ta volna, hogy
annak a kis tör ténetnek még folytatása is 
van . . . (Folyt, követk.) 

Képek a svájczi Alpokról. 
i. 

A kecskepásztor. 
A természet egyszerű gyermekeire gondol 

Virgil, midőn irta, hogy: boldog — ki csak a mező 
istenségeit ismeri! Szép a mezei élet, de tán abban 
is legszebb a csendes s nyugodt pásztori élet. A 
pásztor kora reggeltől a szabadban van, s a nyájat 
őrzi. Nincsen semmi fölcsigázott vágya, boldogabb, 
mint egy pénzkirály. Magával hordja mindenét, 
— nyakában a tarisznyája, kezében a botja s ka
lapjánál a furulyája. Jó étvágygyal költi el sze
rény eledelét, a patak friss vizét iszsza rá, — s 
furulyaszónál terelgeti a nyájat. Gond nem igen 
háborítja lelkét, s ha olykor bánat nyomja szívét, 
koservét furulyájában önti ki, s vigaszt lel benne. 
Oh boldog pásztorok, a természet nem okoskodó, 
nem bíráló gyermokei. Csendes és tiszta életök, 
mint a tó tükre, melyet semmi sem zavar meg! 
Az élet igaz s keresetlen költészetét a pásztorban 
találod föl, mert ő folyton a természettel van 
érintkezésben. Gyermekkorától késő vénségeig 
pásztorkodik, s soha meg nem unja. Nem vágyik 
semmi más állapot után. Bele nem ülne akármily 
fényes életbe.Épen mint a czigány, kinek nagyúri 
életet ígértek, ha hegedűjéről lemond, meg is 
próbálta, azonban hamar megunta az uraságot, s 
ismét hegedűje után vágyott, hogy kedves nótáit 
húzhassa. A svájezi pásztor azonban (s olvasóink
nak épen egy svájezi kecskepásztort mutatunk be | 
némileg különbözik a rendes pásztortól. 0 már 
furfangosabb, s számítóbb természettel bir. Mert 
nemcsak a természettel érintkezik, hanem a cziyi -
lizáczió szellője is elhat hozzá, s naponként talál
kozik utasokkal, kik a havasokra tesznek kirán
dulást. E kettős érintkezés aztán különféle vá
gyakat kelt fól benne, miket az egyszerű termé-
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szét ki nem elégithet. A svájczi kecskepásztor élete 
— tizedik évével kezdődik, a mikor télen isko
lába jár, nyáron pedig pásztorkodással tölti idejét. 
Kecskéivel bejárja a legszéditőbb magaslatokat. 
Még csak gyermek, s máris ugy bele tanult a 
hegymászás mesterségébe, hogy az ember meg
borzad, midőn egy kiálló hegycsúcson látja a 
ficzkót, a mint félelem nélkül, merészen és kóny-
nyedén tekint onnan alá, mintha csak a legbizto
sabb talajon állná, s nem a széditő magasságban, 
mely láthatlan mélységbe néz le. Élénk termé
szettel bir, s beszédes, könnyen szóba áll az 
idegennel. Ha kérded tőle: jár-e iskolába? azt 
feleli: télen! Nyáron pásztorkodik, s kecskéivel a 
bérezek közt bolyong. Midőn ellenveti az ember, 
hogy igy elfelejti a mit télen tanult, könnyedén 
feleli: mit sem tesz, majd eljön a tél, arra való, 
hogy újra megtanuljam! Egy ideig pásztorkodik, 
aztán egy fokkal fölebb emelkedik: , szamár-
hajtsár" lesz belőle. A kik a havasokra fölvezető 
hosszú utat gyalog 
nem akarják meg
tenni, azok rende
sen szamárra ülnek, 
s a kecskepásztor
ból lett kalauz irá
nyozza az utat. Per
sze jó pénzért teszi 
meg a fáradságot, s 
ha teheti — gyak
ran ügyes fogások
kal meg is csalja az 
utast, s kétszer is 
megveszi rajta fá
radsága diját. Ez az
tán már nem pász
torvonás, hanem in
kább európaias jel
leg a kecskepásztor 
jellemében. Ez ál
lásról ismét egy 
fokkal emelkedik, 
s hordár szerepet 
visz, ügyel az uta
sok málnáira, vagy 
azt ide s tova utá
nuk hordja. Végre 
mint falusi, vagy 
kis városi kellner 
eléri pályája neto
vábbját. Ez aztán 
már magas hivatal 
reá nézve, bár azt is 
nagy szerencsének 
tartja, ha valame
lyik nagyobb város
ban „hausknecht" 
lehet. De ekkor 
könnyű fölismerni, 
mert csekély mű
veltsége nem töröl
heti le róla a havasi 
élet gyermekkori 
benyomásait. Kira
gadva a pásztorélot-
ből, elveszti termé
szetességét, s a rósz 
hajlamoknak köny-
nyen enged. 

Csak addig a 
természet igaz gyer
meke, mig saját bér-
czei közt, vagy az 
örökhóval takart 
havasok magasla
tán él. Midőn itt a rengeteg sivatagban jár legelő 
kecskéivel, megfigyelve a természet titkait, vagy 
utánozva a havasi madarak hangját, hallva a mar-
moták füttyét s bámulva a zergék repülésszerü 
ugrásait. A havasi kecskepásztor ismeri is az alpok 
minden madarát, elvezet még fészkükhöz is, s 
megmutogatja a helyet, hol a legritkább növények 
8 virágok tenyésznek. Menmi napot tölt el a 
félelemgerjesztő havasi zivatar közelében, mely po
koli tárogatójával bejár minden helyet! A sikamlós 
meredekséget hányszor mászsza meg szeges bakan
csában, s vastag, hegyes szegben végződő botjával, 
daczolva mindennel, mi útjában áll, s felérve a 
magas csúcsra, büszkén néz onnan szét a világba. 

A havasi kecskepásztor többnyire barna, erős 
testalkattal. Ha megszomjuzik, könnyen föltalálja 
magát, oda fekszik egyik kecske alá, s kezeivel 
szájába feji tejét. Jobban esik neki, mintha ké
nyelmes karszékben — pohárból inná. Képünk is 
épen ily helyzetben mutatja a havasi kecske
pásztort. 

II. 
A Gemmi-szorosut. 

A Gemmi-hegy csúcsára fölvezető szikla-ut, a 
szebbnél szebb tálképekkel bővelködő Helvecziá-
nak, egyik leglátogatottabb, noha legveszélyesebb 
pontja. Sok idegen látogató fordul meg itt éven
ként, kik részint a közel fekvő leuki fürdő meleg, 
éltet adó vizében keresnek enyhülést, vagy nem 
ritkán csak szórakozást, részint pedig a merész 
tervvel épitett, vadregényesGemmi-szorosutat ko
resik föl, mely a d'Arlincourt grófné borzasztó 
halála által a múlt évtized elején oly hiressé lőn. 
A vezetők ma is mutatják a helyet, hol a szeren
csétlen grófné 1861. augusztusában, mialatt veze
tőjét kissé előbbre ment férje után küldé, lováról 
egy majdnem 6000 lábnyi mély örvénybe alá
zuhant. 

E sziklaut valóban oly vérfagyasztó zerge-
járókon kanyarodik föl a magasba, hogy ugyan-

Kecskepásztor a svájczi Alpokon. 

csak erős idegzete legyen annak, a ki egyik-másik 
veszélyesebb pontján szét mer nézni maga körül. 
Az ut majd mindenütt keskeny, átlagosan véve 
alig öt láb széles. A karfákat itt , a mint látszik 
— ámbár igen helytelenül — fölösleges fényűzés
nek tartották, mert csak imitt-amott lehet némi 
karzattöredéket észrevenni. E nyaktörő utón ha
lad az ember fölfelé, többnyire czikk-czakkos 
irányban. Emeletszerüleg kapaszkodik az ut a 
magasba és gyakran megesik, hogy a fentebbre 
haladott utazók az alant jövőket csak akkor vehe
tik észre, mikor összetalálkoztak. A keskeny ut 
mellett közvetlenül aláereszkedő meredély mind 
mélyebbé, mind borzasztóbbá lesz. Az öszvérek 
minden lépésöket mintegy lelkiismeretesen meg
tapogatják, és előre kikémlelik, mintha ők is jól 
ismernék a veszélyt, mely minden lépten-nyomon 
érheti őket, ha nem vigyáznak. De, a mi valóban 
bámulatos, többnyire mégis majd mindig az ut 
közvetlen külső szélén haladnak, hol az örvény 
tátong feléjök. A sötét-szürke sziklafalak iszonyú 

óriások gyanánt meredeznek ég felé. Ha egy futó 
pillantást vetünk a mélységbe, alant kis gyémánt
darabként csillog és tündöklik fól a zöld pázsit 
közepette épült leuki fürdő. De természetesen csak 
ritka ember bátorkodik nyugodtan alátekinteni 
félve, hogy szédelgés fogja el és lezuhan. A Gemmi-
csúcs fele utján, meglehetős magasságban egy kis 
alig észrevehető érczkoreszt van beékelve a jobb 
felől oső sziklafalba „mementó mori"-ként. A mint 
mondják, egy vezető, hihetőleg félkótyagos álla
potban, midőn a Gommi-uton futva le akart jőni, 
e helyen a szó szoros értelmében a mélységbe 
ugrott. I t t is olyan czikk-czakkos kerülő van, me
lyet a szegény jámbor nem vehetett észre azonnal, 
s mikor észrevette, már késő volt, nem tudott 
megállani 

A Gemmi-csúcson a kilátás valóban elragadó! 
A hegycsúcs 7086 lábnyi magasságban fekszik a 
tenger szine fölött, s a közeli havasok valamennyi 
hólepte bérezfoka meglátszik tetejéről. A Mischa-

bel-hornok, aWeiss-
horn és a Matter-
horn vagy Mont-
Cervin hegyes gú
lája csillogva sze
gélyezi a messzire 
terjedő láthatárt.Az 
ut mellett, közvet
lenül a Gemmi szom
szédságában, a szép 
dauboni tó csöndes 
tükre integet a néző 
felé. S e barátságos 
üdvözlet igazán jól 
esik az embernek 
onnan túlról, mert 
itt véghetetlen ma
gány és borzalmas 
pusztaság veszi kö
rül a szemlélőt. 
Mindenfelé csak so
vány, törpe, havasi 
fű tengődik a kopár 
sziklákon. A tájnak 
nincs semmi ékes
sége; szomorú, vi
gasztalan kifejezé
sét a kopasz bér
ezek, a hófedte csú
csok még csak nö
velik. Körülbé több 
mérföldnyi távolra 
sem találnánk em
beri lakást. 

A Gemmi-utat 
Bern és Wall is kan
tonok hatósága épit-
teté; több mint 10 
ezer lábnyi hosszú 
hegyi ösvény az, 

melyet 1737-től 
1741-ig repesztet
tek a környező szik
lákba. Ha o szikla-
uton, melynek épi-

tésmódja igazán 
egyetlen a maga ne
mében, kellő vigyá
zat mellett hala
dunk föl vagy le, 
semmi veszélytől 

sem tarthatunk. A 
lóháton utazás, fő
leg lefelé — mivel 
rendkívül hirtelen 

és széditő — d'Arlincourt grófné szerencsétlen 
esete óta nincs többé megengedve. 

I I I . 
Az uri- i sziklahid. 

A képünkön látható sziklahid nem emberi 
kéz müve; a természet, e legnagyobb épitész, al-
kotá azt merész ivezetével ama nevezetes közleke
dési ut fölé, mely Olaszországból a szt. Gotthárd-
hegyén keresztül a szabad Helvéczia földére ve
zet. A sziklaivet Svájcznak Uri nevű kantonjáról 
uri-i lyuknak nevezik, s nagyszerűsége már mesz-
sziről magára vonja a közeledők figyelmét. 

A szt. gotthárdi ut, mely e sziklanyiláson visz 
keresztül, az Alpesek leglátogatottabb hegyi utai 
közé tartozik. Epén ezért mindig a legjobb karban 
Vün tartva. Legmagasabb pontján, a tenger szine 
fölött mintegy W730 lábnyira, egy hires zárda áll, 
a hófuvatagok közt eltévedt és szerencsétlenül 
járt utasokbefogadására, mely a szt. bernát-hegyi 

A Gemmi-szorosut Wallis-kantonban, Svájczban. 
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hason czelu intézettel együtt az Alpokon utazók 
legnagyobb áldásának nevezhető. A zárda jólelkű 
lakói bebarangolják viharos éjeken a zordon tá
jakat jól betanitott kutyáikkal és fölkeresik a 
hózivatarok altul e l temetet t , félig megfagyott sze
rencsétleneket, hogy újból életre hozhassák s 
azután erőhöz j u t t a t v a és fölfrisitve isten hírével 
útnak ereszszi k. 

Onnan, hol a zárda áll , a lehető legszebb k i 
látás nyílik a közel havasokra. A hegy lábainál 
Európa két jelentékenyebb folyója ered, a Rajna 
és Khöne; szintén itt ered a Ticino és Reuss is. 
A hegy északi lejtőjén van az úgynevezett „Ör 
dög hídja", (Teufels-Brücke) mely a Reuss folyó 
fölött visz keresztül. 1799-bcn a francziák és 
on iszok közt nem egy heves összecsapás történt e 
tájon, a mikor a frant ziák a szt.-gotthárdi zárdát 
is < 1 pusztították, mely azonban később ismét föl
épült . 

A mint az uri-i lyuk felől közeledik az utazó 
a szt. Got thárd felé, a szűk sziklanyilás gyönyörű 
körlátványt enged a túlfelől tornyosult) fehér ha
vasokra s különösen a szt. Got thárd hegyére. Az 
itt elvezetőszikla-uton évenként 15—20,000 ember 
szokott megfordulni. A zárda igen régi, s bár sok 
viszontagságon ment keresztül és az épületet is 
több izben elpusztitá hol az emberek, hol a ter
mészet romboló hatalma de a jótékony intézet ma 
'is áll s évenként 10 — 15,000 frankot ad ki a sze
rencsétlenül járt utasok segélyezésire. 

Hauser Gáspár. 
(Vége.) 

L82:'. okt. 17-én délben Hausert saját állí
tása szerint a Daumer-féle házban egy előtte egé
szen ismeretlen ember ugy homlokb.i ütötte, hogy 
összeesett. Az ismeretlen ember tet tetet t han
gon (!) így kiáltott r á : -,Meg kell halnod, mielőtt 
Nürnberg városát e lhagynád." Mikor ismét életre 
tért, zavarában a pinczébe futott, hol egy szöglet
ben guggolva találták. A seb homlokán éles esz
közzel volt vágva. Az ismeretlenben azt vélte fel
ismerhetni, a ki őt Nürnbergbe vez< t te . — Néme
lyek azt gyanítják, hogy a hiú Hauser saját maga 
ejté magán ezt a sebet, hogy személyét még érde-
kesbbé tegye. 

A kiskorú lelencz számára a város Tucher 
bárót rendelé gyámul s Bibi rhach kereskedő há
zába vitetet t , állí tólag azért, mert Daumer beteg 
volt; ez azonban vallomásaiban ugy adja elő, hogy 
ez bizony „biztonsági" tekintetből történt. Biber-
bachné egy barátnőjéhez irt levelében sokat pa
naszkodik Hauser alattomos, hazugságra hajló 
jelleme fölött, sokszor kapták rajta a legfinomab-
bnl szőtt füllentéseken, s emia t t Hauser egy izben 
annyira kijött sodrából, hogy két öklével az asz
talra ütöt t s azt mondta, hogy „most már nem ki
van élni ." Ez időtől fogva ellenszenvvel volt 
gyámjai i ránt , ellenben azokhoz, kik hiúságának 
hizelegtek, vakon ragaszkodott. 

1830. ápril 3-án Hauser t szobája padozatán 
vérében találták. Halántékán könnyű sebhely volt 
látható, melyet egy surlövés okozott. Hauser igy 
adá élő az esetet : szekrénye fölött egy állványon 
könyvek voltak, ezek alatt két töltött pisztoly. O 
egy székre hágott , hogy a könyvekből egyet leve
gyen. A szék felbillent alatta, ő mindkét kezével 
a falnak kapott , beleakadt az egyik pisztolyba, az 
elsült s a golyó megsérté feje bőrét a jobb fül fö
lött. 

J u l . 13-án Tucher következő jelentést tőn a 
városnak: „Biberbacli sokszoros elfoglaltsága 
miatt Hauser t gyakran levén kénytelen magára 
hagyni, a mérhetlen tanulási vágy, mit felügyelet 
hiányában lehetetlen kellő hu tárok közé szorítani, 
— a szegény gyámolta t oly sajnálatra méltó hely
zetbe hozta, hogy a rögtöni segédy szükséges. E l -
határzám tehát Hausert magamhoz venni, lega
lább B—7 hétre, mig a további lépés k megtehe
tők lesznek." Miután a város meggyőződött, hogy 
Tucher háza elég biztonságot nyújt a netaláui 
merényletek ellen, Hauser oda vitetett . I t t hely
zete nem volt valami fényes. Mióta ő maga oly 
sokat beszélt magáról , annál kevesebbet beszéltek 
róla mások. Soha sem mehet, t t ki egymagában 
sehova. Tanulmányaira volt szorítva. Idegenek 
csak r i tkán látogathatták meg; sem látnia, sem 
lá t ta tn ia nem nyílt sok alkalom. Tucher tehát 
sokkal józanabbul bánt vele, mint a többi embe
rek : m é g sem tagadhatta meg magától, hogy egy 
izben egy holdkóros nőt meg ne kérdjen, ki 
aztán Hauser származásáról, fogságáról, sorsáról 
stb annyit s oly részletesen beszélt, hogy Tucher 

komolyan hitte, miszerint e kimondás Hauser ki
léte iránt biztos nyomokra vezet. 

1831-ben Stanhope gróf, angol pair e rejté
lyes ifjú sorsáról ér tesüh én, 500 ftot tet t le, ju
talmul annak, a ki a Hauseren végbevitt fogság
ban tartási és gyilkossági merénylet elkövetőjét 
fölfedezi. Sőt ugyanazon évben azt az ajánlatot 
tévé, hogy Hauserről atyailag fog gondoskodni, 
ha őt gondjaira bízzák. A hatóság beleegyezett, s 
Hauser örömmel kapot t az alkalmon a szigorú 
felügyelet alól menekülni. 

Stanhope igen fonák nevelési rendszert köve
tet t a tulizgatott képzeletű i j u irányában'; ő hi
tette el vele, hogy ő bizonyosan magyar mágnás. 
Magyarországból jö t t s magyarul néhány szót be
szélő embere n kis r letet te t tek magyar tudomá
nyukkal Hauseren. Az t mondják, hogy a „ terem
te t te , " „száz" és „Pozsonyba" szavakat megérteni 
látszott, mintha ezeket már hallotta volna valaha. 
Ez elég volt, hogy gyámatyja két izben is Po
zsonyba hozza s i t t eredete i ránt kutatásokat 
tegyen, de minden eredmény nélkül. 

Stanhope gyámsága alatt igen sok derék férfi 
foglalkozott Hauser szellemi képezésével, a többi 
közt Feuerbach, a hírneves kriminalista. De ha
tározott i rányt nevelésének lehetetlen volt adni. 
Végre is az ansbachi fölebbviteli törvényszék iro
dájában alkalmazták s ez állásban maradt egé-z 
haláláig. 

Ez időből is ugy festik őt, mint rendkivül 
ügyes színlelőt és te t te tőt , a ki igen szerencsésen 
tud hízelegni azoknak, a kiktől előnyt remél. 
Hiúságát határ talannak mondják s hálát lannak 
egykori jóltevői iránt. Leg inkább azokat szerette, 
kik dicsérték ; a ki gyöngéihez nyúlt , annak örö
kös ellensége lett . 

1832-ben Stanhope elutazott. Alig tudot t 
megválni zokogó gyámoltjától, ki folyton ölelte, 
csókolta őt, ugy hogy e rendkívüli meghatot tság 
egészen elveszte természetes jel legét. 1833-ban 
jelenté, hogy visszatér, neje és leánya kiséretében. 
Ez nagy szöget ü tö t t Hauser fejébe, mert arról 
értesült, hogy e kettő nem osztja Stanhope föltét
len hitét, sőt igen is hajlandók Hauser t ravasz 
csalónak tar tani . 

Ez év deczember havában következett be a 
végkatastrófa Hauser életében. E nap délelőtt
jén a kerületi és városi törvényszék épülete előtti 
téren a lépcsőn egy ismeretlen igy szólitá m e g : 

„Tisztel i szépen az udvari kertész ur, szíves
kedjék Hauser ur d. u. három órakor a kertbe le
jönni, ott az artézi kut körül i ásásoknál felhozott 
agyagnemeket fogják mutoga tn i . " (Hauser nagy 
érdekeltséggel viseltetett e kut iránt.) Hauser 
ugyanekkor egy tánczmulatságba kapván meghí
vást, el nem ment a ker tbe, de elment egy másod
szori hivásra, decz. 14 én délután, Fuhrmann lel
kész lakából indulván be az udvari ker tbe az ar
tézi kut félé. Senkit nem találván i t t , folytatta útját 
egész az Uz német költőnek emelt emlékkőig. 
Ehhez érve, az ülőpadok közelében, Hauser szavai 
szerint, egyszerre egy ismeretlen ember termet t 
előtte, s egy üresnek tetsző erszényt nyomva ke
zébe, mellébe szúrt , a szive alá. Er re Hauser a 
1' ggyorsabb futamban Meyer tanár házához futott, 
3 ennek jelekkel ós töredezett szavakkal tudtára 
adá, mi tör tént vele, s aztán csaknem erőszakkal 
magával vonta őt az udvar i kertbe. A lovagló pá
lyához érvén, kérdé Meyer, vájjon a szerencsét
lenség az udvari kertben tör tént-e vele? mire 
Hans r igenlő mozdulatot te t t s e szavakat nyögé: 
, ,Udvari kertbe mentem — egy ember — késsel 
— erszényt nyújtott — szúrt, — futottam, a mint 
csak tudtam — erszény még ott van." De Meyer 
azt hitte, hogy e hely messze lesz Hausernek, az-
^ r t a házba vezette, de ez útközben kísérője kar
ján egyszerre összeroskadt. Meyer átadván a meg
sebesültet az ápolóknak, rögtön a rendőrséghez 
ment, s Herrlein rendőrbiztost az udvari kertbe 
utasitá, ki ott a megjelölt helyen csakugyan talált 
egy lilaszinü, fehérrel bélelt selyem erszényt s ab
ban egy papír lapot , melyre visszafelé fordított, 
csak tükörből olvasható betűkkel a következő 
sorok voltak felirva: 

„Átadandó. 
H . egész pontossággal fogja elmondhatni 

nektek, milyen a külsőm s hová való vagyok. De 
hogy megkíméljem a fáradságtól, magam mondom 
el, honnan jövök? 

Jövök a — — 
Bajor határszélről — — 
— — — folyó mellől — 
még nevemet is megmondom. 

M. L. Oe." 
E z erszényt Meyer rögtön átadá a bizottság

nak, mely a megsebesült Hauser lakására jö t t , 

hogy a leletet fölvegye, a t nyállad. król tudomást 
szerezzen s a bűntény elkövetőjének ismérveit 
megszerezze. E kísérlet azonban Hauser aggasztó 
állapota miat t csak hiányosan sikerül t . A seb 
három negyed hüvelynyi hosszúságban nyúlt a 
balmelkason, két hüvelynyire a sz iv-gMör alatt. 
Nem igen vérzet t s első pil lanatra nem látszott 
veszélyesnek. De Hausert vallomásaira meges
ketni még sem lehetet t , annyira zavart volt. A 
tettesre azt monda, hogy öreges ember, fekete po-
fnszakállal és bajuszszal. Köpenye volt. E hiányos 
leírás után rögtön nagymérvű kuta tás indíttatott 
de minden eredmény nélkül, habár a felfedezőne 
tízezer forint ígér te te t t . A z t az embert sem leh 
te t t feltalálni, a ki Hauser t a ker tbe csalta. . 
te t t színhelyén nem bír ták megtalálni a gyil
kosság eszközét, a tettes bizonyára a folyób i 
dobta azt. 

Hauser decz. 17- én elhunyt sebében. Egyszeri; 
kő jelzi sírját az ansbachi uj temetőben. Azon • 
helyen pedig, a hol meggyilkoltatot t , egy gót 
faragásu homokkő áll, melyre e szavak vannak 
vésve: 

„Occultus occulto 
Hic occisus est. 

Ignota mors. Ignota nat iv i tas ." 
„ M D C C C X X X I . " 

Halot tas ágyán mondott szavaiból a követ
kezőket jegyezték fel: „bűn — kárhozat — többe 
nem szabadulha t tam, a szörny erősebb vo l t , mim 
én . " Továbbá : „Istenem, hogy kell letűnnöm, 
gyalázattal, gúnynyal tetézve." 

Hauser elbeszélése sok helyüt t a legnagyobb 
ellenmondásban van egymással. Pé ldáu l : ha a bör
töntben, hol zsenge gyermekkorá t eltöltöttnek 
mondja, folytonos egyenlő sötétség vol t : hogyan 
mondhatta , hogy kiszabadulása előtt 8—9 nappal 
egy ember jö t t hozzá? hogyan különböztethette 
meg az éjjelt a nappaltól? — Ha sötét volt börtö
nében, hogyan lá tot t írni tanulni? vagy ha ő talán 
megszokott a sötétben lá tn i : hogyan látott a hozzá 
bejáró ember írni taní tani a sötétben? — Továbbá 
azt ál l í t ja , hogy akkor tanult járni . Mér t vallj;! 
mégis a nürnbergi csizmadia, hogy őt szilárd lép
tekkel lát ta lejönni a hegyről? S miért lát ta egész 
világ, egészen kifejlett tes ta lka túnak? — Aztán 
miért tudot t azokkal szemben, 'a k ikkel először 
találkozott , több szót, mint a későbbiekkel? — 
I lynemű vigyázat lanságon gyakran kapták rajta 
az érdekes Hausert . A többi közt feltűnő az, hogy 
midőn Stanhope Magyarországba hozta, hos^y itt 
magyar mágnási származásának nyomára jusson 
egy képcsarnokban, mely tele volt mágnás-képek
kel, az ősöket kereső Hauser egyszer csak megáll 
egy kép előtt, merőn rá néz s aztán mintha ál
modnék, azt mondja , hogy e kép eredetijét már 
lá t ta valahol, ugy rémlik előtte, mintha egy ilyen 
kinézésű embert kicsi kis korában atyjának mon
dottak volna előtte. — Már-már megtalál ták szár
mazását, de a kép hátulján — szegény Hauser 
szerencsétlenségére — ez volt felirva: „meghalt 
1646-ban." 

Ez utolsó előadása is igen valószínűtlen. 
Hauser, a ki azt állítja, hogy folyton leselkednek 
élete után, hogyan mehet egy ismeretlen ember 
hivására kertbe, olyan helyre, a hová télen senki 
se j á r ? Oda hívják őt az artézi kúthoz, s mikor 
ott senkit nem talál , nem hogy visszatérne haza, 
hanem még tovább megy a 300 lépésre levő em
lékkőig. Az ürügy , hogy agyagnemeket mutatnak 
neki, nem elfogadható, mert azokat Hausernek 
már előbb megmutat ták s az artézi kúton, mint 
H . jól tudta, június óta nem dolgoztak. Továbbá 
H. már decz. 11-én kapott egy nv ghivást a k*rtbe, 
de nem ment el. A meghívás ismételtetik s az illető 
nem fél sem attól, hogy H. megint nem jön-el , sőt 
érdemesnek sem tartja őt ott várni be, a hova hitta, 
— sem attól, hogy H. időkőzben tán elmondhatta 
a meghivást valakinek s az intézkedést tehetett , 
hogy a kert három kijárása észrevétlenül őrökkei 
elzárassék. Az erszény és czédula összefüggése a 
tettel sem igen világos, hacsak gúnynak nem vé
tetik a rendőrség évek óta sikertelen folyó törek
vésére Hauser üldözőit feltalálni. Ehhez járulnak 
a következő gyanuokok: H. két tanú állítása sze
r int , azon módon szokta leveleit behajtani, mint az 
illető czédula volt. í r o t t füzetei között, mikből 
i t t-ott egyes lapok vannak kivágva, ugyan olyan 
papirt talál tak, min t minőre a czédula írva volt. 
Meyer azt állítja, hogy Hausernél, mióta Nürn
bergből egy népünnepélyről visszajött, a találthoz 
hasonló erszényt lá tot t . Az esemény napján H-
Fuhrmann lelkésznél még d. u. ' / ,3 órakor is azt 
mondta, hogy egy kisasszonyhoz megy gyer tya
ellenzőt ragasztani, mégis az udvarker tbe ment. 

m 

Az utolsó két hét alatt merengő volt, s kevesebb t 
evett, mint rend sen. Miután H . balog volt, ütés 
közben könnyen ejthette magán a leirt sebet, mW 
az nehezen képzelhető, hogy egy más ember vala
kit ekkép sérthessen meg. Az oly öngyilkosok, 
kiknél a h i l á l cs :k később következik be, Bőrülé
sük veszedelmes volta iránt ép oly közönyösek 
szoktak lenni , mint Hauser volt. Tény vé»re, 
hogy H . mint oly ember, a ki számolni akar a vi
lággal , szekrényében mindent elrendezett, s min
dent elpusztított , a mi őt kompromittálhatta volna, 
pedig egy ilyen dolog megsebesülése előtt két 
nappal még birtokában lát tatott . 

Legvalószínűbbnek tartják tehát, hogy Hau-
Gáspár öngyilkos volt. Indokait tettének 

könnyű kitalálni. Hauser egészen Stanhope jó 
karatától függött ; félnie kellett a felfedeztetéstől 
- megvetéstől. E gondolat bántotta őt. Puszta 
zavakkal nem tar that ta fenn továbbra hitelét. 
Tettre, szembe ötlő tet tre volt szükség, csak az 

lehetett számára uj bizonyítvány. Egy okosan szőtt 
merénylet elég alkalmasnak látszott, ha másra 
i -m, legalább a szin, a látszat megmentésére. 

A rejtélyes ifjú, kiről egész világ besz ' l t , 
végre is körmönfont csalónak bizonyul, ki még a 
haláltól sem irtózik, hogy port hintsen a világ 
szeme közé, s csak utolsó pillanatában sóhajt fel, 
bizonyosan hiúságára czélozva: „a szörny erősebb 
volt, mint én." — A mi az emberek hiedelmére 
leginkább hatott, az volt, hogy Hauser első meg-

lenésekor a kenyéren kivül minden tápszert un-
ilorrál utasított vissza. D e a kik tudják, hogv 
Bajorországban a u. n. köves Pfalzban, az osztrák 
határszélen egész nemzetiségek laknak, kiknél a 
húsétel a ri tkaságok közé tartozik s csak kenyér-

1 élnek : ha meggondoljuk, hogy az innen beso
rozott legderekabb szál legényeket vissza kell 
gyakran küldeni a katonaságból, mert a kenyéren 
kívül más tápszert nem képesek megszokni, — ha 
meggondoljuk, hogy a kis Hauser az e vidéken 
dívó tájszólást beszélte: az egész dolog nem lesz 
előt tünk m igmagyarázhatlan többé, s hajlandók 
löszünk őt, egy ravasz, elzüllött'parasz'fiunak tar
tani, ki tán üldözések,, rósz bánásmád vagy tán a 

rozás <dől menekült. 

A Yeziiv és a népbabona. 
A Vezúv pár hét óta ismét forrongásban van; 

szonyu tűzoszlopok és láva - folyamok törnek elő 
belsejéből. E ki törést kapcsolatba hozzák ama 
többrendbeli földrengésekkel, melyek a jelen év 
elején Eu rópa több vidékét megrázkódtaták. 

Mint tudva van, Krisztus születése után a 
70-ik évben egy borzasztó kitörés Herculanum, 
Pompeji és Stabiae városokat s a közeli falvakat 
egészen elpusztitá. E szomorú esemény előtt 
senki sem gyanithatá , hogy a Vezúv tűzokádó hegy. 
Augusztus császár idejében a hegy sokkal alacso
nyabb volt, mint most, s egész tetejéig szőlőfákkal 
volt beültetve, csúcsát pedig egy barlang metszé 
keresztül , mely két nyílással birt . Spartalus 84 
gladiátora egykor ide menekült , s igy d laud ius 
praetor üldözését szerencsésen kijátszhattak. 

1731 óta T o r r j del Greco városát hétszer 
vagy nyolezszor látogatá meg a Vezúv csapása. 
Ma már a tengerpartnál a talaj egészen fölemel
kedett és a tenger visszahúzódott, mint egykor 
Pozzuolinál. E talajemelkedéssel kezdődött meg a 
rombolás müve, mert ha a fold ismét sülyedni talál, 
kő kövön alig marad. Egészen igazuk volt a ható
ságoknak, mikor e város ujbólépitését megtil
tot ták. Pedig Tőrre del Greco egykor, egészen 
1861 deczeinbereig, Nápoly tartomány egyik leg
csinosabb városa volt. Húsz ezer lakos élt gon
datlanul a veszélyes vulkán közelében, a mely 
pedig már egyszer őseiket is végpusztulással fe
nyegette. Ma már az egész város nem egyéb 
kietlen romhalomnál. 

1861-ben különösen a forrásnak indult és 
izzva, bugyborékolva sustorgó tenger nyújtott 
rémítő lá tványt ; némely helyeken mindegyre föl-
forrtyantak hu l lámai , miként ha tengeralatt i tüz 
hozta volna forrongásba. Egyes forró hullámöző-
nök, melyek hatalmasan földuzzadtak, az utczákba 
is behatoltak, s hogy egy templomot egészen sér
tetlenül hagytak, természetesen „csodának" te
kintették. 

Ata lán véve a déli olasz erősen hisz a csodák
ban; mihelyt valami baleset éri, azonnal a szén- i 
' ékhez fordul. A katholikus Monnier erre vonat- j 
kozólag néhány érdekes adatot beszél el. Nápolyban j 
a nép rendithet lenül hiszi, hogy e várost a Vezúv 
mindeddig azért hagyta érintetlenül, mert szent j 
Január ius őrködik fölötte és nem engedi, hogy baja I 
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történjék. Eg; ;k az 
emberek — a szent képét a város előtt azon irány 
felé fordulva l á t t ák , merre a Vezúv emelkedik, 
lecsüggesztett fövel és kinyújtott kézzel, mintha 
kiáltani akarta volna a lávának. hogv: ennél to
vább nem szabad menned! A láva uem is m.-nt 
akkor Nápolyi^. 

Ez idő óta sz. Januárius szobra mindig 
abban a helyzetben maradt Mikor 1779-ben 
ismét egyki türés történt, a szobrot előhoztak a 
templomból, melyben állott és egészen a Mag-
dolna-hidig száll tották. hol nagy néptömeg révé 
körül. Egy idegen, ki gyors vágtatva jött Portiéi 
felől, sebesen át akart a hídon hatolni, de a nép 
elállta útját; le kellett a lóról szállnia és a szent 
előtt letérdepelnie. Az idegen azonban a/, ottani 
tájszólást nem értve, kicsibe múlt, hogy a buzgó 
hivek által ed nem pálioltatott. Ekkor hirtelen 
föltalálta magát, zsebébe nyúlt és apró ezüst pén
zeket szórt a tömeg közé, mire aztán a nép feledni 
kezdé a szentet és az idegen tovább mehetett 

A Bourbonok idejében az udvar maga is erő
sen hit t a védszentek hatalmában. Kitörések 
alkalmával a király sz Januárius ereklyéi, 
pormaradványait sz. Elmo-erődbe viteté, s ezt 
ünnepélyesen kivilágittatá Minthogy ped 
kegyeletes szokás 1861-ben elmaradt, a szegény 
Tőrre del Greconak kellett megsz invednie éi 
Igy következteti ezt'a nápolyi nép logi tája. 

Mások ellenben azt állítják, bog) sz. Januá
rius kizárólag és egyedül csak Nápoly városát 
védi, (ami, közbevetőleg mondva, könnyebb is, mert 
Nápoly messzebb van a Vczuvtól mint Hesina, 
Tőrre del Greco vagy T o r a ' deli' Annunziata) a 
miért is a környéki) di parasztok nem sokat adnak 
rá, és előbbre becsülik sz. Antoniust, ki különben 
is par excellence a tűzi veszélyek ellen oltalmazza 
buzgó hiveit. Hanem azért 1850-ben ő sem sokat 
segíthetett, és ez okból az akkor fenyegetve volt 
Ottajano lakói I X . Pius pápához fordultak segít
ségül, ki akkortájban épenGaetában tartózkodott. 
A szent atya kijelenté a küldöttségnek, hogy 
bizony sajnálja őket, de nem segíthet a dolgon, 
mert csodákat mivelni ő sem képes, hanem annyit 
megígért, hogy imádkozni fog érettük, l/e az 
imádság erej 'ben az ottani ember k édeskevesei 
bíznak és minden érőn esődéit szeretnének látni. 
Ennek okáért Ottajano lakói a tőrre deli' annun-
ziatai gyöngyhalászokat keresték föl, kik évekkel 
azt lőtt egy M tdonna-szobrot halásztak ki a ten
ger fenekéről. Más helységbeli halászok hiáb.t 
fáradoztak e szoborkép napfényre hozatalában, de 
a tőrre deli' annunziatabelieknek végre sikerült 
az, és a kihalászott Madonna-képet saját templo 
mukban helyezték el. Most már ijedtükben az 
ottajanóiak ezt a szent szobrot akarták elkérni 
kölcsön, és a tulajdonosokát is engedték szívesen. 
De gazda nélkül csinálták a számadást, mert a 
Madonna nem akart mozdulni helyéből s a m ig-
rémült ottajanóiak sehogysem tudtak vele boldo
gulni. Ot t maradt helyén, mintha o la szegezték 
volna. Mikor aztán az annunziataiak is hozzá 
kezdettek a biztatáshoz, azonnal engedékenyebbé 
lőn s egészen a lávafolyam széléig hagyta vitetni 
magát, mely aztán meg is állt. Milyen kár, hogy 
1861-ben Tőrre del Grecoba is el nem vitték ezt 
a csodatevő szent szobrot! Sátni Lajos. 

A pesti egyetem vegytani intézetének 
ünnepélyes megnyitása. 

- Február 25. -

Az országúton, az úgynevezett rég. füvész
kert telkének hátterében igen díszes, de sajátságos 
alakú épület emelkedik föl. Ez épület külseje is 
elárulja, hogy az nem közönséges lakház, mert 
tetejéből nagyszámú, kisebb-nagyobb, hasábos, 
hengeres stb. kémény magaslik ki. — Ez épület 
a magyar kir. tudomány-egyetem uj vegytani 
intézeté, melynek czéljaról Pest városa lakóinak 
nagy része mit sem tud, egy része csak sejti 
mire való, de azok, kik tudják és érzik, hogy ez 
intézetben mily kincs; van a nemzetnek közvet ve, 
és a fővárosnak közvetlenül, büszkeséggel tekin
tenek a tudomány e csarnokára. 

Febr. 25. reggel 11 órára szép közönség 
gyűlt össze az uj vegytani intézet nagy előadási 
termében: ott voltak az egyetemi tanárok teljes 
számban, a felsőház képviselői (Majláth György, 
gr . Károlyi György, Haynald érsek, b . Vay Mik
lós, b. Lipthay Béla stb.) Pauler miniszter, a 
képviselőház elnöke Somssich Pál, és több kapr i -
selő, az akadémia küldöttei, az irodalom képvi
selői stb. 

/., mint -
szerinti rektora nép alkalmi beszéddel nyitottu 

.anepélyt. Csak kötele li teljesí
teni, — agymond, — m'dőn a törvényi. 
kormány tagjait az uj intézet megnyitására meg
hívta. Ez uj intézet nemzeti művelőd síink törté

ben rendkívüli esemény, na gytan ez 
által közöttünk tudományos in iák meg 
felelőleg meghonosittatott, mi által a nemzet
gazdaság és gyakorlati életérdekei hatalmas emel-

u y e r t e k . I ) e Uj ez i n t é z i t n e k e í v d e l e , s k l l t -
forrása mert ez törvényhozásunknak szülőt: 
nemzet gyermeke, m Ívnek képviselői a s/.iik-

ágakét megsz A.zon nemzet. m 
tudománynak ily áldozatokai hoz, nemcsak hi 
v a t v a v a n , d e k é j . I t tÓpai k i ' H í m el -
ben a/ öl megillető helyet elfoglalni. - Mi 

íezet igazgatójának,Tha iKárolynak, átadná 
i. annak az intézet létrejötte körüli érdemeit 

emeli ki. Az egykori vegytani helyiség állott 
konyhából, egy tanteremből, melyben 
ülőhely volt és egy szertárnak használt előszobá
ból. Ily helyiségben tanitotsáz a vegytant 50 
('•ven at. Ekkor a tanár lemondott a számára ki
rendelt f) szobáról, és az újonnan fölszerelt int 
njobig 30 éven át szolé gvtan cséljáira E 
sötét barlangokban, led legfölebb 90 h Ugató fórt 
• 1. és hol nagv ügygyel-bajjal Ifi volt képes dol
gosai, Than Károly 1862-ben kezdette 
adásait, tanítványai oly hamar fölszaporodtak, 
l\ogy már az első években számuk a 800-al el rte. 
— Than Károly, a hires Bunsen taní tványa, fl 
gyöny >ruen felszerelt heidelbergi vegytnni in. 
növendéke, ez állapotot tudományának fonto 
gához méltatlannak,és igy tarth illannak talált 
azért oda irányozta minden törekvését . hogy az 
ország méltóságiimik és a tudomány Fontosságának 
megfelelő intézet létesüljön. A helytartótonács 

adta a tervet: de a politikai átmeneti kor 
nem kedvezett az eszm • kivit h'nek. Az elhunyt 
közoktatási miniszter egyik legelső tette volt a 
király beleegyezését kinyerni, s a törvényhozás 
hozzájárulásával a tervet megvalósítani. Than 
Károly a miniszter rendeleti bői h. kül 
földet, hol Liebig intézetének példáj 
tani intézet keletkezett, s o tt tapasztala
tait itthon értékesítette. A létesített intézet, mely 
a legislegapróbb részletében uz ő eszméje, l 
szerint készült. Az intézet áll, és alkotója önér-

1, mi pedig büszkeséggel mondhatjuk: ily 
czélszerüen berendezett intézet az egész müveit 
külföldön nem található! mindenikkel bátrai 
büszkén kiállja a mienk a versenyt! S valamin a 
a természettudományok egyik legfóbbike, a vegy
tan, ez intézet által elmaradhatatlan virágzásnak 
indulva, köztünk maholnap a buvárlási és démon-
strativ-tanitási irány, s a konkrét gondolkodás 

ryökereztetésére hatni fog; ugy lesz az s 
földmivelésre, az iparra, az orvosi tudományok s 
átalában a hon anvagi gazdagodására is roppant 
b folyással, — miké]) volt és van a chemia min
denütt, hol szerencsésen míveltetik. — De bírunk 
benne egyszersmind egy oly minta - intézet t, 
melynek szerkezeti részletei minden más rokon-
intézetek — a természettani, az élettani, az ás
vány- és földtani, a növényélettani, az áll t-
i a-onlitó-boncztani intézetek — építése és be
rendezése körül értékesíthetők lesznek. Nem ké
telkedik, hogy a törvényhozás ezeket is létesí
teni fogja, mert azon összeg nagysága, melyet e 
vegytani intézetre megszavaztak, mutatja, bog 
törvényhozás el van határozva mindazon áldoza
tokat megtenni, melyek nemzeti művelődésünk 
emelésére okvetlenül szükégesek. Ugyanis egye
temünk több egy fölsőbb tanintézetnél, az hi
vatva van a tudomány önálló müvelésére, és n in 
zetünk művelődését annyira emelni, hogy a nemzet 
fenusőbbségét mindvégig megtartsa. „ B o l d o : Ma
gyarország ! — igy kiáltott föl beszéde végén 
Tokly. E kis nemzet nem fog elveszni, mert a tudo
mány megtart ja; nem fogja a szegé íység el
nyomni, mert a tudomány gazdaggá tesz ; nem 
fog erkölcsileg sülyedni, mert a tudomány föl
emeli: nem fog meghódolni, mert a tudomány 
hatalom, mely megvéd, megment, föntart!-' 

E nagy tetszéssel és lelkesült éljenekkel I 
dott beszéd után Than Káro 'y , a vegytani intézet 
igazgatója bemutatta az intézet tervét és annak 
helyiségeit. 

A vegytan tanulásánál, úgymond, rendkivüli 
nehézségekkel kell megküzdenie a tanárnak 
tanítványnak egyaránt. A tün menyek sejtett 
okokbéd keletkeznek, nehéz tehát a tünem'nyek 
és az okok közötti összefüggést kimutatni 
felfogn' t. i. önkisérlés á l ta l 
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tan tanításánál a nagyszerű készületeket. Az ed
digi intézetben az önkisérleti tanulás csak nagy 
fáradsággal és költségekkel volt eszközölhető. 
E nehézség elhárítása az uj intézet föladata. 

Az uj intézetnek előadási termében 300 hall
gató kényelmesen ülhet és 70 tanuló folytonosan 
gyakorolhatja magát önkisérletekben. 

Az uj vegytani intézetnek helyiségei három 
főcsoportra oszolnak: az első foglalja m;igában 
az előadási termet a szükséges mellékhelyisé
gekkel, a második az öntevékenységre szánt he
lyiségekből áll (az épület egész balszárnya), a 
harmadik n raktárak, szertárak és az intézeti sze
mélyzet lakosztályaiból áll (az épület jobb szár-

Az előadási terembe a hallgatók két ajtón át 
jutnak, az ülőhelyek egymás mögött meglehetős 
meredeken emelkednek fölfelé és ugy vannak 
elhelyezve, hogy minden hallgató krnyelmesen 
láthatja az előadó tanár kisérleteit. A terem vi
lágítását oldalról igen nagy magasságból 10 ab
lak eszközli (5—5 minden oldalról). — Than 
Károly a pompás megvilágitás kitüntetésére 5 
vízzel telt edényben az iblany (jod) különféle 
vegyeit állította elő és a nagy terem minden zu
gából könnyen meg lehetett különböztetni e kü
lönféle szineket. Az áteső világítást három az 
előadó mögött levő fülkében lehet mutatni. Mi
dőn e fülkéket eltakaró táblák föltolatnak, há
tulról megvilágítva gyönyörűen lehet az áteső 
világosságot látni. 

Az előadókkal szemben áll a kisérleti asztal; 
az mindenféle csapokkal van ellátva, hol a gáz, 
hol a vizvezetésre. E csapok ren
desen az asztal szélén vannak 
elhelyezve, miért is a gázláng 
szabályozásánál nem szükséges a 
készülék közelébe nyúlni,' a mi 
sok kísérletnél nemcsak kényel
mes, hanem óvatosság szempont
jából szükséges is. A kisérleti 
asztal bal részén van elhelyezve 
egy vizzel telt nagy légveder a 
gázok fölfogására. Than egy 
üvegharanggal könenyt fogott 
föl, mely a körléggel elegyedve 
durrléggé lőn és meggyújtatván 
hatalmas durranással fólrobbant. 
E robbanás csak egyszeresen min
den utóhang nélkül volt hallható, 
mi az előadási terem szerencsés 
akustikája mellett bizonyít. 

Ugyancsak a kisérleti asztalon 
elhelyezvék a Bunsen-féle gáz
lámpák, melyek segélyével még 
a platina is izzó tüzesre melegít
hető; egj a lángba helyezett 
platin-rész rövid idő múlva vörös 
izzadásba jött; ugyanott van egy 
készülék a durrlégláng' előállítá
sára ; a pinczében nagy mennyi
ségű élenykészlet van elhelyezve m 
egy gazometerben, ha a teremben 
egy csavar kinyitás által a viz bocsáttatik a gazo-
meterbe, az éleny fölnyomatik egy csőbe, mely 
másrészt a könenytartóval is kapcsolatban áll, egy 
kézmozdulattal tehát a durrláng készen van, mely
ben Than üveget és edényt olvasztott. 

Sok kísérletnél az egészséget veszélyeztető 
vagy alkalmatlan gázok fejlődnek ki. Ezekre 
nézve is gondoskodva van a kisérleti asztalon. Az 
asztal közepében egy nagy palatáblából készült 
rostély van, melyen egy bő üveghenger áll; az ily 
veszélyes kisérletek ebbe az üveghengerbe tétet
nek, mert innen a kifejlődő gázok erős légvonat 
által külön e czélra készült kéménybe kerülnek. 
Than egy élenynyel telt üveglombikban phosphort 
égetett és akifejlődő igen kellemetlen szagú fehér 
phosphoros sav a fennebb említett utón elillant. 

De igen hosszura nyúlna e leírásunk, ha az 
előadási terem minden jó tulajdonságát és annak 
kitüntetésére Than által bemutatott kísérleteket 
emliteni akarnók, de egyet nem szabad mellőz
nünk. Bizonyos kísérleteket csak sötétben lehet be
mutatni; e czélra a terem berendezése kívánni 
valót nem enged; az egy perez alatt egészen sötét 
és egy a kisérleti asztal fölött alkalmazott készü
lék által rögtön megvilágítható. A sötét teremben 
Than egy Geisler-csövet, a villanyosság és az ezüst 
színképeit mutatta be. 

Mindé kisérletek azt tanúsították, hogy ma 
az egész föld kerekségén nincsen vegytani elő
adási terem, mely a pestivel mérkőzhetnék. Than-
nak sikerült mindazon hiányokat, melyeket Lipcsé
ben, Bonnban, Berlinben stb. tapasztalt, szeren
csésen elkerülni. 

A vegytani intézet igazgatójának vezetése 
alatt a hallgatóság megszemlélte az intézet többi 
helyiségeit. Mindenütt czélszerüség, kényelem, 
sőt fény mintegy csalogatja a látogatót a vegytan 
tanulmányára. 

Egy minden jóért lelkesülni tudott államfér
fiú, tudós és költő, mint Eötvös József és egy tudo
mányáért és tudományának élő tanár, mint Than 
Károly egyesült erővel oly intézetet létesítettek 
a vegytan e csarnokában, melyet nemzeti önérzet
tel mutathatunk be a külföld tudósainak, és mely 
késő unokáinknak például fog szolgálni, hogy ők 
is áldozzanak sokat a komoly tudomány érde
kében. R N. 

Egyveleg. 
—/? (Igazságszolgáltatás Marokkóban?) Nem

csak nálunk Németországban — irjaegy német utazó 
— hanem Európa valamennyi czivilizált népeinél, 
átalános a panasz az igazságszolgáltatás lassú fo
lyama miatt. E tekintetben a marokkói polgárok 
meg lehetnek elégedve, mert a marokkóinál gyor
sabb és hathatósabb igazságszolgáltatás alig kép
zelhető. Ugyanis a vádló és vádlott a tárgyalásra 
kitűzött időben egyszerre jelennek meg a kaid 
(biró) előtt, míg az ajtókat botokkal fegyverzett 
katonák foglalják el, a biró intésére a törvényke
zésben tettleges részt veendők. A vádló és a vádlott 
földre ülnek arab szokás szerint keresztbe tett lá
bakkal a pamlagon nyugvó kaid előtt. Ekkor 
kezdetét veszi a kihallgatás. A vádló, a vádlott 

Uri-i sziklahid, Svájczban. 

és a kaid egyszerre beszélnek, s csakhamar annyira 
nekitüzesednek, hogy egyik a másik szavát nem 
értheti. Mikor az ordítozás legmagasabb fokra emel
kedik, a katonák a biró intésére elkezdik verni a 
vádlót és vádlottat, s addig ütik, mig csak el nem 
hallgatnak. E pillanatnyi csöndet Ítélete kimon
dására használja a biró, mely ellen nincs helye 
a fölebbezésnek. Végre a katonák a pörlekedő
ket netaláni ügyvédeikkel együtt a teremből ki-
botozzák. 

— (Mennyit költenek Angliában a tudományra ?) 
A londoni „Nature" egyik számában találjuk a 
következő adatokat, melyek némileg felvilágosíta
nak bennünket arról, mily összegek fordíttatnak 
Angliában évenként néhány jelesebb intézmény 
föntartására: •^^^^^^ 

British Múzeum . . . 
Kensingtoni múzeum 
Meteorológiai észleletek 
Geológiai kutatások . 
Kew-i növénykert . . . 
Edinburghi növénykert 
Dublini „ 

100,000 font Sterl. 
92,000 „ 
10,000 „ 
20,000 „ 
22,075 „ 

1931 „ 
1892 „ 

247,898 font Sterl. 
vagyis körülbelül két és fél millió forint. Hol van
nak még azon segélypénzek, melyek az egyetemek
és egyéb intézményekre fordíttatnak, hol az épü
letek és kertek bérleti értéke, melyek az ország 
tulajdonai ugyan, de különböző tudományos tár
sulatok számára gyűlések tartására vagy gyűjte
mények elhelyezésére vannak átengedve; ide sem 
számítva azon hatalmas összegeket, melyekkel 

Anglia a geographiai kutatási és felfedezési uta
zásokat segélyezi. 

— (Kővé vált erdő.) Kaliforniában mintegy 
10 angol mértföldnyi távol a St.-Helena nevű vul
kán ormától, a parthegység gerínczén több mért
földnyire kovásodott fatörzsek állanak ki a tuffból. 
Egy törzsnek kiásott része 63 láb hosszú, s felső 
végén 7 láb átmérőjű volt. Másokon fölismerhető 
volt, hogy átmérőjük 12 lábnyi is lehetett. A fák 
mind Sequoia neméhez tartoznak, melyhez rokon 
óriási coniferák még jelenleg is gazdagon tenyész
nek Kaliforniában. A fák mind leterülve s többnyire 
északdéli irányban fekszenek; némelyeken még 
ágak és gyökerek is láthatók; sőt a kéreg is meg
van néha. Valószínű, hogy ezen erdő a St.-Helena 
egy kitörése alkalmával ennek vulkáni hamuja 
által temettetett el. 

** (A vezuvi csillagda.) A Vezúv, melynek 
lávája 8 hónapon át oly nagyszerű látványt nyúj
tott, teljesen lecsendesült, nem szűnvén meg 
azonban sürü füstfellegeket vetni mindkét kráte
réből. A vezuvi csillagda majd áldozatul esett az 
utolsó kitörésnek, a láva teljesen betöltvén az azt 
védett óriási árkokat, s ha hirtelen meg nem szű
nik a kitörés, a lávafolyam menthetlenül elsodorja 
az érdekes s becses épületet. Most erősen dolgoz
nak uj gödrök ásásán s védfalak emelésén; sike
rül end-eazonban elvágni az ellentállást nem ismerő 
tüzfolyamokat, — a jövő mutatja meg. 

** (A legdrágább és a legfinomabb borok) A 
legdrágább és legfinomabb rajnai borok a Bréma 
város tanácsháza alatti pinczében vannak. A leg
öregebb és „Rózsa" nevet viselő bor 1624-ik évből 

származik. Ezen kivül igen jeles 
bor tartatik 12 nagyobb hordó
ban, a mely hordók a 12 apostol 
szerint vannak elnevez ve. Feltűnő 
e hordók közt, hogy az iskarioti 
Júdás tartalmazza a legfinomabb 
nektárt. — A rózsabor 1624-ben 
csak 60 tallért ért, oxhoctját szá-
mitva; ha 1624-től a tőkét, a 
kamatot és a kamatok kamatját 
összeszámítjuk, a melyeket e bor 
magában foglal ekkoráig, akkor 
kiderül, hogy e bor (t. i. egy ox-
hoct) 8600 millió forintot képvi
sel, s annak minden egyes cseppje 
4000 tallért érhetne.—Ezen bor
ból a német költők királya 1823-
ban augusztus 28-án, 12 palaczk-
kal kapott ajándékba, a mi iga
zán méltó ajándék volt a nektár- ' 
ral csak szellemileg foglalkozó 
Goethének! Egyébiránt ne cso
dálkozzunk igen e magas árakon, 
mert a rózsabornak cseppje ren
desen egy aranynyal szokott meg
fizettetni. Ily áron vett a porosz 
király ügynöke is nem rég Bré
mából rózsabort. 

** (Anglia vasutai.) Nagybri-
tánniában és Irlandban a vasút

társaságok száma 599. A vasutvonalak közül 
némelyek igen rövidek, igy például az Eden-
ham és Little-Bytham közti vonal csak 4 an
gol mértfold, a Ryde-Pier-vonal pedig épen csak 
egy fél a. mrfd. hosszú. Az utóbbi vonalon 1870-
ben mégis 10,168 font sterling volt a jövedelem, 
melyért 110,983 utas szállíttatott. Leghatalmasabb 
vonal a London és North-"Western, melyből 1507 
a. mrfd van használatban. Ezen vonalon 1870-ben 
30.349,610 egyén utazott, tehát annyi, mint a 
mennyi lakossal az egész királyság bir. A vonatok 
e pályán a nevezett évben összesen 25.037,577 
a. mrfd. utat tettek, mely a föld és a hold közti 
távolságnak épen százszorosa; az összes évi jöve
delem e vonalon 7.014,703 font sterling volt. Ezu
tán következnek a Great-Western és North-Wes
tern. E három utóbb említett vonalon 1870-ben 
összesen 15.926,464 font sterling volt a bevétel, 
mi kerek számban 100 millió tallért tesz. 

** (Ophir városa.) A híres utazó Mauch 
múlt évi szept. 5-én Afrikában, a déli szélesség 
20 f. körül egy terjedelmes ősrégi város romjaira 
akadt. E romokról afrikai utazók már régóta be
széltek. Benszülöttek szerint e helytől északnyu-
gotnak három napi távolban még óriásibb romok 
s arany földek találhatók. Mauch valószínűnek 
tartja, hogy itt volt Salamon király Ophir-ja. 

** (A légszesz hatása az élőfákra.) Mint a leg
újabb vizsgálatokból kitűnt, a légazesz a fák gyö
kereire megölő hatással van. ALZ ístenfa/gledicía, 
gömb-ákácz, nagy gyorsasággal pusztulnak el a ' 
légszesznek gyökereikre való behatásától. 
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Irodalom és művészet. 
— („Felhők és csillagok.") Költeményfüzér 

Darmay Viktortól (Viczmándy Győző). A fiatal 
iró, kitől néhány költeményt lapunk is közölt már, 
még a forrongás és fejlődés időszakában van s ezért 
nem csoda, hogy higgadt értelem, tisztult műizlés 
s alkotási tökély tekintetében költeményei nem 
ütik még meg a szigorúbb kritika követelményei
nek mértékét. De a képzelődés hevét s az érzések 
erejét nem lehet tőle megtagadni; az anyag, mely
ből a jó költők formáltatnak, nem hiányzik, s hisz-
szük, hogy második füzete jobb lesz az elsőnél. A 
csinosan kiállított füzet ára 1 fr 20 kr. 

— („Utazók könyvtára.") A külföldi hason-
nemü vállalatok mintájára, könnyű, néhol nagyon 
is könnyű olvasmányok, a miket vasúton olvashat 
az ember, a nélkül hogy a kocsi zörgése a mély 
figyelemben zavarná. Az I. füzet nyolez kis beszélyt 
vagy rajzot tartalmaz; közli Hang Ferencz s 
Petrik Géza bizományában jelent meg. Ara 60 kr. 

— („Vasut-épitési, üzleti, távirászati és gépé-
• szeti német-magyar és magyar-német szótár,") több 

vasúti üzlet igazgatóság megbízásából irta Ozorai 
Árpád, vasúti tisztviselő. Kiadja Petrik Géza. Az 
illető vasúti stb. tisztviselőknekhaszno?abb köny
vecske, mint a közönségnek, miután a be
vett üzleti szavakat tartalmazza, tekintet nélkül 
arra, jók-e vagy roszak; pedig üzleti s egyéb 
műnyelvünk annyira meg van már rontva az ide
gen műszók szolgai s magyartalan átfordításával 
s utánképzésével, hogy e bajon csak nyelvtudósok 
egyesitett munkája stgithetne már gyökeresen. 
Ara 1 frt. 80 kr. 

— (A múlt őszen megalakult Magyar protes
táns-egylet) megkezdette kiadványait. Az I. kötet, 
e fő czim alatt: „A magyarországi Protestáns-
egylet Évkönyve," az alakító közgyűlés naplóját 
tartalmazza, gyorsírói feljegyzések nyomán, Ko
vács Albert egyleti titkár által szerkesztve. Tar
talmából kiemelhetjük Ballagi Mér érdekes és 
eszmedús programm-beszédét s Szeremley Samu 
tudományos felolvasását. A többit a tanácskozások 
folyama tölti be, teljes részletességben visszaadva. 
Az egylet kiadványainak ez első zsengéjét való
színűleg maradandó becsüek fogják követni, miu
tán az egylet egyik főczélja: irodalmi utón hatni 
a protestáns tudományosság fejlesztésére és ter
jesztésére. A füzet ára 1 frt. 

** (B. Eötvös „Falu jegyzője") czimü híres 
irányregényo németül már a harmadik kiadásban 
jelent meg. Tehát német földön többen olvassák 
mint Magyarországon. 

** (Az Eggenberger-fóle akad. könyvkereske
désben) megjelent: „A m. kir. egyetem vegytani 
intézetének leirása" (öt táblával). Than Károly 
akad. rendes tagtól. E leírás felolvastatott sz aka
démia 1871. jun. 19-ki osztálygyülésén. Azöt tábla 
adja a souterrain, a földszint és első emelet alap
rajzait, továbbá az előadási és dolgozó helyiségek 
átmetszetét. 

** (A „Magyar Nyelvőr") második füzete 
az elsőtől semmiben sem marad el. A helyes irá
nyú czikkeknek ismét gazdag tartalmát találjuk 
fel benne. Szarvas Gábor a szerkesztő „a helyes-
irás néhány kérdését" fejtegeti, Brassai egy czik-
kében a helytelenül használt „ i" melléknév ellen 
kell ki sikra, Budenz az „egyház" szót magyarázza 
az összehasonlító nyelvészet nyomán, Volf szószer
kesztésünkről ír, Szász Károly az „igen"-ről érte
kezik, mely maholnap kiszorítja nyelvünk egy 
eredeti sajátságát, Tewrewk az „Or"-ről, Szilády 
a Thaly által feltalált XV. századi történeti ének 
értelmezése ügyében ir; továbbá „közmondá
sok"-at, helyneveket, stb. találunk még e füzetben. 
Ismételve ajánljuk a közönség figyelmébe a hé
zagpótló vállalatot. 

© (Uj zeneművek.) Szorgalmas kiadóink az 
elmúlt tánczidény alatt kitettek magukért és bő
ven gondoskodtak, hogy ki ne fogyjon a nóta. 
Megjelentek ugyanis a következő táncz-zene-
darabok: 

Rózsavölgyi és társánál: „Dass nur ka Un-
glück gschicht", Csillag Mórtól (50 kr.), ki a Neue 
Welt zenekarmestere és éhez méltó polkát irt. 
Nemesebb zene ennél: „Monbelli-Walzer", Lud-
wig W.-től (80 kr.), ajánlva „Den Pester Juristen" 
— ez a kuriosum, hogy már pesti jogászoknak is 
németül szoktak ajánlgatni, megérdemli, hogy e 
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különben csinos, franczia izlésü walzerről említést 
tegyünk. — Waiss H.-tól „Amorspielo" — Polka-
Mazur (50 kr.), csinos, igénytelen kis darab. 

Táborszky és Parschnál megjelentek: „Gigerl 
Gogerl" és „Vis á vis" franczia négyesek, amaz 
Schindler József, ez Stróbl H.-túl(á 60 kr.), mind
kettő igen csinos és a múlt idényből ismert és kel
lőleg áttaposott tánezdarab. Ugyanancsak Strobl-
tól, ki a Pesten állomásozó Allemann-ezrednek 
derék és szorgalmas karmestere, „Der fesche 
Schani", Polka-Marsch (50 kr.), mely a legtrivia-
lisabb dalzene király - utczai reminiscentiáinak 
gyűjteménye és nem méltó arra, hogy szerzője 
ennek hangjánál léptesse ezredét. Hasonló zamatu 
Schindler J . „Ein kleiner Hupfcr" polkája 
(50 kr.), mig a Fahrbach Fülöp jun. által a „Tra-
pezunti h( rczegnő" dallamaiból összeállított in
duló annyival felette áll az előbbieknek, a meny
nyivel az OfFenbach-féle zene a „kék macska" 
vagy „Gaude-Brúder" lokalitásainak ablakuin 
kitörő zenének. — Szinte jól esik ennyi németség, 
és ily németség után magyar névvel éa czimmel 
találkoznunk Farkas Miska: „Tündér Ilona" ez. 
lengyelkéjében (ára 50 kr.) Egyéb nemis esik jól 
rajta. 

Térjünk át már most nemzeti zenénkre. Itt 
mindenekelőtt a magyar szalon- és konczerti-da-
rabok hősének Székely Imré-nek ki't uj nagy áb
rándjára ( 20 ts 21-dik) hívjuk föl a t. olvasó 
figyelmét. Az egyik (Gönczy Etelka k. a.-nak 
ajánlva) „Kerekes András", a másik (Székely 
Lajosnénak ajánlva) „Erdő, ordő" dallamára, de 
mindkettő e mellett még más népdalunkról és csár
dásunkról is megemlékezik és Székelynek legcsi
nosabb művei közé tartozik: sok technikai nehéz
séggel, ujj-kitörő manoeuvrekkel, de jól játszva, 
nagy hatású. (Aruk 1 frt 50 kr.) A most emiitet
teken kivül megjelent még Rózsavölgyi és Társá-
nál: „Margit csárdás" Egri Jánostól ára 50 kr. 
Gyenge magyar, de nem sokkal többet ér társa a 
„Sárga uborka" (megfelelő czimlappal) stb., népies 
dallamok részben zongorára átirva, részben sze
reztetve Szentirmay Elemér által (60 kr.), nagyon 
észre lehet venni a részben és részben közti kü
lönbséget : az uj kompozicziót a régi jó nóta mellett. 

Táborszky és Parschnál három igen jó és 
hasznos gyűjtemény, jelen meg, mindhárom szor
galmas és tehetséges zeneszerzőnk Tisza Aladár 
által szerkesztve: „Gyöngyök a magyar népdalai
ból", melyeknek 3-ik és 4-ik füzete (ára 80 kr.) 
fekszik előttünk, régi, jó magyar daloknak gyűj
teménye zongorára — könnyű, de csinos és magya
ros átiratban; sok régi ismerősre találunk e gyön
gyök között, melyek mint egy rég múlt idő kiáltó 
emlékei néznek a mai Höcher Péteres világba. 
Hej! más idő volt akkor, a mikor még a „hogy is 
volt csak" járta. — „Népszerű csárdások gyűjte
ménye" (füzetenként 1 ft.) 2 és 3-dik füzete, telve 
régi zamatos csárdásokkal, melyekről ugyanaz, 
de még inkább áll, mit az imént a népdalgyüjte-
ményről mondánk- „A fiatal színházlátogató" 
magyar dalmüvek legkedveltebb dallamaiból (ára 
80 kr.) 3 és 4-ik füzet. Sarolta, Vanda, Báthori 
Mária, Tihany ostroma, Benyovszky rég elfeledett 
vagy a mai nemzedék által részben soha nem is 
ismert dalmüvekből; pedig sok csinos, habár 
a mai operaizlés szempontjából kissé primitív 
dal van e könnyű modorban szerkesztett gyűjte
ményben. Ugy kiadóknak, mint szerzőnek gratu
lálunk e gyűjteményekhez, melyek kivált magyar 
zenénk terjedésére bizonynyal jó hatással leende-
nek és a kezdő játékosnak könnyű és kellemes 
munkát nyújtanak. 

Uy gyűjtemény, bár magasahb szempontból 
és emelkedettebb igényekkel: Fellegi Viktor: 
„Apolló" ez. zene-folyóirata, melynek 2. 3. 4. 
száma fekszik etőttünk, felette változatos tarta
lommal, melyben minden ragu és rendű, hajlamú 
és izlésü tehetségű és tudományú zenész fog 
találni magának valót. Ajánljuk e jeles és olcsó 
(efész évre 5 ft.) zene müfolyóiratot zenekedve
lőink figyelmébe és pártfogásába. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) febr. 26-dikán 

összes ülést tartott Csengery Antal elnöklete 
alatt. Csak egyetlen felolvasás volt, Szabó József 
osztálytitkár tmlékbeszéde Neilreich Ágost jeles 

bécsi botanikus és akadémiai külső tag fölött, ki 
a múlt június 1-ón halt meg élte 58 évében. Élete 
körülményeiről csak néhány vázlatos adatot hoz 
föl. B.'csben született 1813-ban, s a jogi pályát is 
ott végezte be. 1828-ban törvényszéki gyakornok 
a bécsvárosi bíróságnál, de o pályán az akkori vi
szonyok közt oly lassan haladt, hogy csak 1847-
ben neveztetett ki ülnöknek, de már 1856-ban 
betegsége folytán nyugdíjba tétetett. A növénye
ket első fiatalságától égési haláláig szorgalmasan 
vizsgálta, s egész szenvedéllyel e tudománynak 
élt. Hivatalos állása nem engedé, hogy nagyobb 
kirándulásokat tehessen, de Bécs környékét mint
egy négy mérföldnyi távolra, minden irányban 
átkutatta; 15 év alatt 800 kirándulást tett, több
nyire egyedül, s c kutatások alapján adta ki 1846-
ban .,Bécs Flórája" czimü német müvét, melyben 
azok ellen kelt ki, kik a növények közt mindig uj 
és uj fajcsoportozatokat állítottak föl, s apró fa
jokra osztogatták az egy fajú növényeket is. 
1847-ben bejárta az ausztriai havasokat, s hazánk
ban a Fertő-tava vidékét; tapasztalatait 1851-ben 
egy uj munkában bocsátá kö/re. Ez évben alakult 
meg a bécsi állat-növénytani társulat, s ő ennek 
buzgó tagja lőtt. 1856-ban kiadta nagy munkáját 
„Alsó-Ausztria Flórája", mely egész Európa 
figyelmét magára vonta s a tudós társaságok, köz
tük akadémiánk is, siettek őt tagjaik sorába vá
lasztani. Azóta pedig Magyarország, Szlavónia éa 
Horvátország Bóráját kezdte tanulmányozni, s 
erről szóló műveit 1866- és 1868-ban adta ki. 
Mindenik nugy becsű munka, s mindenikért meg
érdemli a hazai tudományosság háláját. — Lz 
emlékbeszéd után a folyó ügyekre kerülvén a sor, 
Arany János főtitkár felolvasta az igazgató tanács 
által 1872-re megállapított akadémiai költségve
tést, azon tüzetes indokolással együtt, melylyel 
azt Csengery Antal másodelnök az igazgató ta
nács elé terjeszté. Igen érdekes képét nyújtja ez 
azon haladásnak, melyet az akadémia vagyoni vi
szonyai tekintetében is évről évre tesz. Mig például 
hat évvel azelőtt, 1866-ban az összes bevétel csak 
64,771 frttal, s az összes kiadás 58,000 frttal volt 
előirányozva, most 1872-ben a bevételek 117,263 
frtra, s a kiadások 115,000 frtra emelkednek. 

** (.4 Kisfáludy-társaság) febr. 28-ikán tartá 
rendes havi ülését, melyen három fölolvasás volt. 
Az elsőt Rákosi Jenő tartá, felolvasva saját leg
újabb műfordítását: Göthe „Tteinecke Fuchs"-á-
nak első énekét. Utána Vadnai K. mutatá be En-
drődi Sándor, e tehetséges fiatal költő, „Henrik" 
czimü költői beszélyét. Végül Gyulai Pál olvasta 
föl Fábián Gábor legújabb műfordításából: Vale-
rius Flaccus „Argonauticon"-jából az első részt. 
— Ezután a titkár jelentései következtek: bemu-
tatá Baksai Sándor és Sayous Ede uj tagok kö
szönő leveleit, (megjegyzendő, hogy a Sayous 
levele is magyarul van írva); fölemlité, hogy a 
Kisfaludy-terem külső dísze az utolsó ülés óta 
lényegesen gyarapodott, miután Székely Bertalan 
elkészítő — még pedig teljes sikerrel — azt a há
rom olajfestetü arczképet, melyek megrendelése 
által a társaság kegyeletet, hálát és köszönő elisme
rést akart léróni.Ez arczképeK a Kisfaludy Károlyé, 
kinek a társaság nevét viseli, a Toldy Ferenczé, 
ki egyedül él az első alapitók közül s a Tomori 
Anasztázé, kinek áldozatkészsége tette lehetővé, 
hogy ma már van magyar Shakespeareünk. — 
Végül zárt ülés volt, melyben Greguss előterjeszté 
Vajda János válogatott költeményeinek kiadását. 
Kodvezőleg fogadták ez indítványt, de a fenálló 
szokáshoz képest a benyújtott kéziratot elébb két 
tagnak (Szász Károlynak éa Tóth Kálmánnak) 
adták át, hogy arról a márcziusi ülésen jelentést 

tegyenek. 
** (A mérnök- és épitész-egyleí) közgyűlése 

febr. 25-én volt Hollán Ernő elnöklete alatt. Je 
lenleg az egylet tiszta alaptőkéje 36,318 ft 24 kr., 
egész vagyona pedig 40,591 ft. 67 kr. Könyvtá
rában 450 mű van 1385 kötettel. A tagok folyvást 
szaporodnak. Titkárnak Ambrozovics Bélát vá-
laszták meg- Az egylet a vámház mellett a csillag-
utczában vett telkén egyleti házatakart építtetni, 
de az utczaszabályz^* miatt 37 négyszegölet 
elvesztvén, most már oda bérházat építtet, egyleti 
helyiségét pedig a Lipót-városban fogja emeltetni. 
— A technikai műszótár szerkesztését Lauka Jó
zsef mérnökre bizták, a szerkesztésért ezer forin
tot fizetve. — Délután lakomát tartottak a Froh-
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ner-tereinbe 1, s Hieronymi Károlynak ezüst 
serleget nyujtotta't át az egylet nevében három 
évig buzgón folytatott t i tkárságának elismeréséül. 

** (A pest-budai nöiparegylet alakuló gyűlése) 
f'ebr. 26-án volt a megyeház nagy teremében. 
Kühne l Ignácz úrnő nyitot ta meg a gyűlést . Utána 
Várady Gráber képviselő beszélt; fejtegette az 
egylet czélját, statisztikai adatokat számlált föl, 
hogy kimutassa, mily szükséges egy ily egylet, 
mely a szegényebb sorsú nők fölsegélését tűzte 
ki fö lad i tu l . A nöiparegylet, melynek most 200 
tagja van, közelebb egy női munkabazár és nő-
ipar tanoda fölállításán fáradoz. A jelen közgyűlés 
csak a megalakulással foglalkozott. A válaszmány 
a jánla tára elnököt nem választottak, miután az 
egyle t legkitűnőbb hölgyeink egyikét reméli 
megnyerhetni . Alelnök l e t t : K ü h n d Ignáczné. 
Másodalelnökök: Várady Gábor és Molnár Ala
dár. J e gyz ők : I l lésy Györgyné, György Aladár 
és Murány i Kálmán. Pénztárnok: Weisz Dávid. 
Ezután megválasztatván a nőválasztmány tagjai, 
az ülés feloszlott. 

Egyház és iskola. 
** (A latin nyelv mindinkább szűkebb térre 

szorul.) A jogakadémiák eddig szokásos latin bi-
bizonyitványai helyetf a rendes hallgatók az 
egyetemi indexhez hasonló leczkekönyveket, a 
rendkívüliek pedig magyarnyelvű bizonyítványo
kat fognak kapni. E szerint az iskolai életben oly 
nagy szerepet játszó latin nyelv ma már csupán 
az egyetem tudori formaságainak nyelve. 

** {A király) az abaujmegyebeli Fe lső-Gagy 
r. kath. egyházközség iskolaházának fölépítésére 
200 frtot adományozott, „legmagasabb pénztárá
ból", mint a hivatalos lap irja. 

** (A vallás- és közoktatási miniszter) a ko
lozsvári állami tanitónőképezde ideigl. igazgató
nőjévé Sziklay Máriát , a szabadkai tanitónőké
pezde ideigl. igazgatónőjét, a szabadkai tanítónő • 
képezde ideigl. igazgatónőjévé pedig Petróczy 
I lon kassai főelemi tanítónőt, — a kolozsvári tani-
tónőképezdéhez segédtanitónővé Rauschmann 
Czecziíia okleveles tanitónőt nevezte ki. 

Mi ujság? 
** (Józseffőherczeg) szenvedélyes esztergályos. 

E g y év előtt kedvet kapott e mesterséget megta
nulni, s azonnal Alcsuton, meg Budán is műhelyet 
rendeztetet t be magának, melyben szabadideje leg
nagyobb részét Kraus Péter budavári esztergályos 
vezetése alatt az eszterga mellett tölt i , és máris 
nem csekély ügyességet sajátított el magának a 
legnehezebb munkák kivitelében. „Mes t e r é t " na
gyon megkedvelte a főherczeg, s azt a minap, 
mikor betegen feküdt, meg is lá togat ta . A főher
czeg különben ügyes kőmives és kertész is, és ille
tékesek állítása szerint e két szakban is jeles isme
retekkel bir. 

** (A váczi-, országúti és mészár os-utczaibouh-
vard) készítéséhez h i r szerint a jövő hó elején már 
hozzá fognak. Az asphált járdának a boulevard 
terez-, József- és ferenczvárosi részén még ez évben 
kell elkészülnie. 

** (De Gerando Antónia k. a.) hétfőn, azaz: 
márczius 4-ikén délután 5 — 6-ig felolvasási cyclust 
kezd meg a nőképző-egylet tanhelyiségében a fran-
czia irodalom-történetről . Beiratások eszközölhe
tők az egyleti tanodában (kecskeméti-utcza 7.) 
havonként i 2 frt, vagy két hóra 3 frt dij mellett. 

** (Értékes ajándék.) Pi loty festesz vi lághírű 
képét , .Nero császár és a keresztények üldözése" 
Pálffy J á n o s gr . a nemzeti múzeumnak adta azon 
föltét a la t t , hogy az a főrendek tanácstermébe 
vezető lépcsőzet első emeletén fog fölfüggesztetni. 

** (Régiségek.) G r . Zichy Edmund a n. mu
zeumot szép ajándékkal lepte meg 1870. július 
havában a hatvani (Fehérmegye) pusztán, midőn 
a szőlő felé utat készítettek, árkolás alkalmával 
diszes régi nyakéket találtak,, melyet a gróf gal-

váni utón utánoztatván, a régiségtátnak átadta . 
— Az „Arch. é r t . " fölemlíti, hogy I I . Ulászló 
király s gyermekeinek arczképei, valamint az ak
kor i e8ztergami érseké is a gráczí Joanneum ké
pei közt fordulnak elő, melyek onnan le fogna'c 
fényképeztetni. 

** (Mátyás király kardja.) A bukurest í 
, ,Trombit 'a Carpat i lor" czimü lap kiadó-hivatala 
sorsjátékot rendez, melynek nyereménytárgyai : 
két festmény s Mátyás királyunk kardja, melynek 
egyik lapján a nagy király képe van, ezen s-ra-
vakk i l : „Matthias Hungár iáé et Bohem'ae r ex . " A 
másik oldalon pedig e szavak u tán: „pro merí tő ," 
ezek ál lanak: „ M . C D . L X X V . Stephano H . Izdeo 
M. Patar io Moldoviae " Nem tudjuk, mennyiben 
hiteles, hogy a kard Mátyástól való ereklye. 

** (A vidéki színészet nyugdíjalapjára) a ma
gyar klérus tagjai közül ismét többen ajándékoz
tak nevezetes összegeket , nevezetesen : Banolder 
János veszprémi, Peit ler Antal váczi püspök, 
Simon Vincze premontrei prépost, az esztergomi 
főkáptalan, Horvá th Károly rába-szentmártoni, 
Markovics Is tván putnoki a 'esperes , Pongrácz 
Gellért minorita rendfőnök stb. 

f (Gőzhajózás.) A kisebb közlekedést meg
kezdték a Dunán, és csolnakok már sürün kelnek 
j á rnak rajta. Most a szabadalmazott dunagőzhajó
zási társaság közhírré teszi, hogy remény lévén a 
j ég közelebbi teljes eltakaró lásához, a gőzhajózás 
megnyitása a napokban várható. A terhek felvé
tele már meg is kezdetett. 

** (Ubryk Borbála) a szerencsétlen krakkói 
apácza még folyvást tá rgya a részvétnek, és a leg
szélesebb körökből érdeklődnek iránta. Csak les;-

t o 
utóbb is egy Mészáros Lajos nevű szegedi ember 
20 darab aranyat , szalonnát és bort küldöt t szá
mára a tébolydába, hol ápolják. \Ubrik Borbála 
különbsn szellemileg és test i leg napról napra épül . 

** (Parisban a játékbankok) visszaállításán 
törte magát egy pár hazardírozó. Küldöt t sége t 
menesztettek Thiershez, hogy álljon részökre, 
Thiers azonban nem fogadta a deputáczíót és ki
jelenté, hogy sohasem fogja beleegyezését adni 
já tékbankok állí tására. 

** (Két öngyilkosság.) Schmidt Károly kádár -
legéoy febr. 23-án éjjel magát a kereszt-utczában 
a 47. számú ház előtt pisztolylyal szivén lőt te; 
a lövés azonban nem volt halálos, kórházba szál-
l i t ta tásakor előadta, hogy munkahiány miatt akar t 
öngyilkos lenni. — A másik áldozat Kovács 
László ü g y v é d ; ki 66 éves ember létére apró 
gyermekek tanításából tengeté napjait. A szegény 
elaggott ember már nem birta tovább elviselni a 
kétségbeejtő nyomort , melyben tenget t , s a Ne 
meshegyi-féle 7. számú házban lévő szegényes 
szobájában egy lepedővel az ablak keresztfájára 
akasztá magát , hol reggel halva ta lál ták. Száraz 
kenyérdarabok és néhány krajczár aprópénz volt 
minden hagyatéka. 

** (Halálozások.) Gr . Deym János, altábor
nagy febr. 21-kén hunyt el Keszthelyen, 68 éves 
volt, s a legutóbbi időkben az iparmozgalomban 
élénk részt vett . Szeszgyárt is alapított Keszt-
he ly tn , mely által a vidék -vagyonosodását elő
mozdította. — Lászlóffy Antal, Szamosujvár 
országgyűlési képviselője, febr. 21-én hal t meg. — 
Daróczy János, Tolnamegye volt főszolgabirája, 
táblabírája s megye bizottsági tagja, febr. 17-kén 
Pakson, — Varjassy János ü g y v é d , Arad váro
sának egyik köztiszteletbsn álló polgára, február 
24-kén 58 éves korában Aradon, — Lukinich Mi
hály fertő szt.-miklósi földbirtokos, s a múlt ország
gyűlésen az ellenzék tagja, febr. 19-kén sopron
megyei birtokán, — Markos Mihály, a pesti kir . 
államgimnázium tanára hosszas betegség u tán 
Meranban meghal t . 

Nemzeti színház. 
Péntek, febr. 23. „Hamlet." Szomorújáték 5 felv. Irta 

Shakespeare; ford. Arany János. 
Szombat, febr. 24. „A kunok." Eredeti opera 4 felv. 

Zenéjét szerz. Császár György. 

Vaidrnap, febr. 25. „Dobó Katicza." Eredeti népszintnű 
3 felv. Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, febr. 26. „Egyik sir, másik nevet." Szinmü 4 
felv. írták Dumanoir és Keraniou; ford. Radnótfáy S. 

Kedd, febr. 27 „A fekete dominó." Vig opera 3 felv. 
Zenéjét szerzetté Auber. 

Szerda, febr. 28. „Paul Jones, a kalóz." Dráma 5 felv. 
Irta Dumas S.; ford. Egressi Béni. 

Csütörtök, febr. 29. „Az afrikai nb'.'' Opera 5 felv. Ze
néjét szerzetté Meyerbeer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— A menekült. A dalhang itt-ott sikerült benne. De 

mit ér a forma, ha nincs tartalom, legalább olyan nincs 
mely akár az eszmék újságával, akár az érzés erejével meg
kapni birná az olvasH! 

— S. Nina. „Ninához." Nina ir Ninához! És szere
lemtől áradozó verset! A vers különben oly gyönge, hogy 
a viszony különössége sem birja érdekessé tenni. 

— Sí . J. „Lilinek." Ismeri Göthe kedves dalait az 8 
Lilijéhez? De az nem az ön Lilije s ön még kevésbbé Göthe. 
Verse nem ér semmit. 

— Falusi vasárnap s társai. Nem közölhetők. De egy 
pár jó strófa van bennök. Az elsőből kiemelünk hat sort. 
Mikor a legények s leányok tánczolnak : 

,.Jobban czigány!" kiált egyik-másik; 
Pedig, szegény, húzza szakadásig. 

S mikor végre 
Alkonyodik, estét harangoznak, 
A legények haza takarosznak; 
Ki elázott: felfekszik a padra, 
S ott virad fel a holnapi napra. 

A „Sajó vizén" kezdetű románezban is van valami; hisz-
sziik, hogy ebből a műhelyből később még sikerültebb is 
fog kikerülni. A népdalok gyöngébbek. 

— Ka —r. Bl a. Fel fogjuk használni. De a mellé
kelt verset nem ismerjük Heineéoak; nem találjuk az ö 
dalai közt s hangja nem mutat arra, hogy ó irta volna. 

— St. Zs. Az illyr románcz igen szép; csinosan is van 
adva. Közlését csak két okból nem Ígérjük bizonyosan. 
Egyik az, hogy szerbben is megvan e gondolat s Bajza for
dításában ismeretes is, más népköltészet is feldolgozta. Má
sik az, hogy nem eredetiből, hanem németből van átültetve. 
Egyelőre félreteszszük, mig az Ígértekből mást küld ön. 

SAKKJÁTÉK. 
640-ik sz. f. — A nagyszombati remetétől. 

Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 635-ik számú feladvány megfejtése. 
(Kidson H. E.-tól.) 

Vil. S6t. 
1. Bf6—f 7 . . . . tetszés szerint. 
2. Vg8 - a 8 v. g2 v. Bf7-f4 matt. 

Helyesen fejtették mea;: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskotczon: Czenthe József. — Jdszkiséren: Galambos 
István. — Kecskeméten; Galambos László — Karctagon: 
Kacsó Lajos. — Hombnnán: Farkas Bartalan. — jV.-Sza-
lontán: Kovács Albert. —Hatvanban: Sipócz Ferencz. — 
A pesti sakk-kör. 

Rövid értesítések. Hatvanban: S. F. Tessék csak az 
ön által beküldött megfejtés szerint: l.Vgl—g5 — Vf2—e3 
2. Vg5- f5 : Ve3—eöf helyett Ve3 —c5: vagyis a c5-ön 
álló huszárt kiütni: azonnal át fogja látni, miért maradt 
ki a megfejtők sorából. 

HETI-NAPTÁR. 
Hónapi-és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

naptar 
Görög-orosz | Izraeliták 

naptar naptára 
N a p H o l d Hónapi-és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

naptar 
Görög-orosz | Izraeliták 

naptar naptára hossza kél nyűg. hossza k«l | nyűg. 

Márczius Febr. (ó) jí Adar R. f. p. ö. p. d. p. 1 t p. i. p. 6. p. 
3 Vasár r 3 Kunegunda F 3 Oeali 2 0 B 2 II. V . h . a3Z.tem.sz. 343 13 6 40 5 46 261 29 2 6 10 87 
4 Hétfő Kázmér Kázmér 21 Timoteus : 24 Levi 344 14 6 38 6 48 275 40 3 18 11 29 
5 Kedd Adorján Ad. Jenő 22 Eugénia 1 25 345 14 6 35 5 50 290 2 4 22 
6 Szerda Bojt közepe Frigyes 23 Polikár ! 26 Lázár 346 14 6 33 5 51 304 32 5 15 1 43 
7 Csőt. Aquin. Tamás Felicitás 24 Szökőnap 27 347 14 6 82 6 52 319 6 5 56 3 2 
8 Fent . Istenes János Zoltán 25 Tarasius 28 Ant. r. v. 348 14 6 29 5 53| 833 38 6 27 4 27 
91 Szóm. Czinl és Metód Francziska 26Porphvr | 3 9 8. Sakál . 349 15 6 28 5 55 348 4 6 33 6 50 

H ald változass li. • Holdujulás 9-én 2 óra 9 pe rczkor d élután • 

T A R T A L O M . 
Büchner Lajos (arczkép). — Godiva. — Hamupipőke 

(folyt.;. — Képek a svájezi Alpokról (három képpel). - -
Hauser Gáspár (vége.) — A Vezúv és a népbabona. — A 
pesti egyetem vegytani intézetének ünnepélyes megnyitása. 
— Egyveleg. — Tarház: Irodalom és művészet. — Köz-

; intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — 
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá
ték. — Heti-naptár. 

Felelői szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. az.) 
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HIRDETÉSEK. 

Moll Seidlitz-pora. 
Ezen porok, rendkívüli s legváltozatosabb esetekben megpróbált hat-

hatósságuk által, minden az eddig ismert házi gyógyszerek felett elvitázhat-
lanul az első helyet vivták ki maguknak; melyet ugyanis, ezer meg ezer, a nagy 
császári birodalom minden részeiből előttünk fekvő kö'szönő-iratok részleges bizony
latai igazolják, — hogy szokványos hnsdugnlások, emészthetetlenség s gyomor
égetés; továbbá: görcsök, vesebetegségek, idegbántalmak, szívdobogás, ide
ges fejfájdalmak, vért lula-ok, köszvényes taic-szenvelgések, a méhgörcs-
rei hajlam, lépkór, folytontartó hany-inger stb. eseteiben a legjobb sikerrel 
használtattak, s a legtartósabb gyógyered "lényeket nyújtottak. 
i r a egy eredeti katulyának, használati utasítással együtt 1 ft. o. é. 

ÓSborSZeSZ (Franzbranntwein.) 
K, W A legmegbízhatóbb önorvos a szenvedő emberiség segítségére, minden 
^ • ^ bel- s külső loboknál, legtöbb betegségek, és sebesülések minden nemei ellen, 
fej-, fül- s iogfájdalmak, régi sérvek, s nyilt sebek, rákfene, tiszöft, szemlo
bok, bénasált s a sérülések minden nemei ellen stb. 

Egy üreg ára, használati utasitással együtt 80 kr. o. é. 

D o r s c h - m á j h a l z s i r - o l a j 
(Dorsch-Leberthran-Oel.) 

A legtisztább s leghathatósb gyógy-olaj Bergenből, Norvégiában (fel nem cse
rélendő a mesterségesen tisztított máj-olajjal). 

A valódi dorsch-máj-olaj a legjobb sikerrel használtatik: mell- s tüdőbe
tegségekben, fförvély (Scropheln) s angol-kór (Ehachitis) ellen. Meggyógyitja a 
legmakacsabb köszvény s csúzos fájdalmakat, valamint idült börkütegeket. 

Egy üveg ára, használati utasitással együtt 1 ft. ö. é. 

Raktárak a következő városokban le'teznek: 
P4»CtiSM \ TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-ueza 7-ik szám alatt. 
r c M C l I | UIIL JÓZSEF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, granátos-uteza. 
Aradon: TonesT.és Társa, Höiryészen : Rausz J. özv. 

Beinhard ésBendik, Prin- Illókon: Kempner L. özv. 
ner V. S., Bistritzky J. 

Baján: Michitsch István. 
B.-Gyarmaton:Milovánés 

Isakovits testv. 
Beregszászban: Buzáth 

Cajet. 
Beszterczén: Soltész A. 

gyógysz. 
B^sterczebányán: Göll-

ner Fr. 
Boldogasszonyban: Mer-

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

Scheider F. és Eremias 
Döme. 

B.-Csabán: Biener B. 
Csaczán: Bentsath F. 
Csáktornyán: Karass. 
Debreczenben: Göltl F. 
Dettan: Braumüller J. és 

fiai. 
Déván: Lengyel G. 
Dnnaföldváron: Nadhera 

Pál, 
Eszéken: Argirovits G., 

Lekitsch Illés, Thürner 
J. S.fia. 

Egerben: Köllner Lőrincz 
és Schuttag János. 

Eperjesen: MakovitzkyE. 
Esztergomban: Schalk-

házF. 
Érsek-Ujváron: Fogd A. 
Fehérgyarmaton: Báli 

ka K. gysz. 
öyörben: Kindermann J. 

és Némethy P. 
Gyöngyösön: Kociáno-

vich T. 
Gyulán: Ferentzy A. és 

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

gyógysz. 1242 (2—0) 

Jolsván: Maleter Bél* 
Kaposváron: Kohn Jak. 
Kassán- Novelly és He

gedűs L. 
Kézsmárkon:GenersichA. 
Kis-Várdán: Balkányi F. 
Kolozsvárott: Wolff J., 

Binder C. H. és Dr. 
Hintz G. 

Komáromban: Grötschel 
Zsig. és Belloni A 

Körmöczön: Forsterlmre 
gyógysz. 

Kőszegen: Csacsinovits 
Istv. és Bründl J. 

Léván: Boleman E. 
Losonczon: Geduly Alb 
Lagoson: Schieszler A. 
Magyar-Óvaron: Antoni. 
M.-Ujvártt: Ujváry S. 
Marosvásárhelyen: Bu-

cher M. 
Miskolcion: Pasleiner F., 

Forly és Tömlő. 
Mitrovitzon: Kerstono-

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

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

és Jánky A. 
Sí.-Becskereken : Böhm 

Izrael és Weisz Hermann. 
N.-Kanizsán: Lowák Ká

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

N.-Károlyban:ScböberlC 
N.-Kikindán: Kisslinger 

M. és Damjanovits T. 
N.-Szebenben: Müller C 
N.-Szonibatb.: StanzelH 
Nyitran: Ottó Gusztáv. 

J. 
: Hamal-

Vitko-I 

B 
J I 

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

pócz F. és Spitzer Sánd. 
Per janioson: Neumann 

testvérek. 
Péterváradon: Junginger. 

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

Rozsnyón: Posch 
Rimaszombaton 

liár K. 
Selmeczbányán ; 

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

J. iposa. 
Segesvárott :TeutschJ 
Selmeczen: Vitkovits 

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

man A. 
Szolnokon: Horanszky I. 
Szombathelyen: Pillich 

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

perczer L. 
Tokajban: Juhasz Pál és 

Brzezányi Ernő. 
Trencsénben: Groag Zs. 
Újvidéken: Steőanovits L. 

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

ésHufnagel József. 
Veszprémben: Feren-

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

Titkos betegségeket és tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyit gyökeresen fényes és tar tós siker biztosítása mellet t 

Handler Mór, 
o r v o s - cs sebésiludar, szülési és sieaési. 

»»~ Rendel naponkint délelőtt II órától l-ig ós délután **• 
3 órától 5 ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Nádor-utcza 13-ik szám, 1-ső 
emelet, 14-ik szám. n64 <2°-20> 

WsW Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

Kollarits József és fiat 

„YPSILAMIIIOZ" 
czimzett legelső 

vászonruha gyári raktárban 
váczi-ntezában Pesten, 

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban 

niindennemfi kész fehérnemflek férfiak, h ö l g y e k és 
g y e r m e k e k s z á m á r a . 

Férfi-Ingek, rumbjrgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. 
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr , 6 ft., 6 ft. 60 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. 

Ball Ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek 
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig. 

Színes férfi-Ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 
Ferii-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 60 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft. 
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr. 

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. 
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkotók, kapezák és mindennemű vászon-és battiszt-

zaebkendók. 
Mól ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. 

hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4"ft.50 kr., 5ft., jobban hímzettek 6 ft., 7ft.,8 ft., 
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft. 

Nöl háló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 76 kr., 8 ft., 
3 ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 50-kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig. 

NAI vall fűzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 60 kr., 4 ft., 
4 ft. 60 kr. 

Mól alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet, 
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendők. 

Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin
tén gatyák és kapezák. 

Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák. 
A legnagyobb választékban béllelt alsó-Ingek és nadrágok nrak és 

hóliryek szamára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
nell-ingek és shawlok. 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból, da
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig. 
Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft., 17 ft, 18 ft, 20 ft. 

egész 25 forintig. 1209 (7:-8) 
Törolkozó-kendók taczatját 5 ft 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft 50 kr., 

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig. 
Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig. 
Szines canefas ágynemüeknek 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig. 
Asztalkendők és készletek damasztbél 6*12, 18 és 23 személy számára. 
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft, 8 ft, 9 ft., 10 ft., 

12 ft., 14 ft, 15 ft. párja. 
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek. 
Henyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérneműek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük. 

SSF"" Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso
magolási dijt nem számítunk. 

OLAJ 
kitűnő mesterművek másolatai, olcsó áron eladatnak, 

Pesten, király-uteza 18.,sx. alatt, 
boldogult G r i m m V i n c z e , őrnagy lakásán. 

W Megszemlélhet ők naponként délelőtt 10-től délután 3 óráig. 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
az ő Felsége e l ső F e r e n c i Józse f császár által egy k i z á r ó l a g o s sza 

b a d a l o m m a l ki tüntete t t 

patkányméreg által, 
mely valódi minőségben kapható: 

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám — 
Továbbá a birodalom legtöbb fö- és mezővárosaiban. 1245 (3—9) 

Á r a e g y d a r a b n a k 5 0 k r . a . é. 

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

ajánlja a készletben levő 

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

továbbá 

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

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

valamint 

együtt; 

i 
lO0O33Q.Ol3Ílj OXt 

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

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

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

V.CTORW 
biztositó-társaság, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és 

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

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

Szepes-kárpati 
növény-kivonat 

D r . Fáykiss K.-tóI Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

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

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

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

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

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

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

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

ut. posta Tisza-Roff. 

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

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

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

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

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

KeltPesten, 1872. febr. 20-án 

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

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

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

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

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

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

M e d v e Imre . 

A magyar gazdasszony teendői 
a közéletben, házban és konyhában. 

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

m 
Mindennemű 

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

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

sarkán, az „angol királynőhez" czimzett szállodában. 

Árjegyzékek kívánatra bérmentesen küldetnek meg. 

• ^ Nagy készlet 
a legczélszerübb szabadalmazott 

SZOBA-ÜESZSKEKBÖL, 
anglés és ürszékzárakból, 

továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott 

kémény-fedélzetekből, 
melyek 

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára 

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

1232 ( 4 - 6 ) 

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

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

Tizenkilenczedik évfolyam. 

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

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

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

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

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

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

BARTAL ANTAL 

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

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

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

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

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

sait folyton növekedő hallgatóság előtt 
tartotta s sokat tett e tudományág meg-
kedveltetésére. 1870. végén előbb rendkí
vüli, 1871. tavaszán pedig három évre 
rendes igazgatójává neveztetett ki a közép
tanodai tanárképezdének, mely állásra őt 




