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Wetzer és Lobmayer 
a szép ,,Magyarnó"-Iiez 

Pesten, az uri- és korona-utcza sarkán 2-dik 
szám alatt, 

van szerencséjük a nagyérdemű közönségnek újonnan nyitott a min
dennemű 

rumbűrgi vásznak s kész feliériieinuekkel 
gazdagon ellátott raktárukat ezennel tisztelettel ajánlani. 
• A v á s z o n á r a k valódiságraért j ó t á l l á s b i z t o 

s í t tat ik. 

Kiházasitások, bármily mérvűek legyenek is azok, méltá
nyos árak mellett, általunk gyorsan és 

pontosan eszközöltetnek. « , „ • ' 
Vonatkozással az e téreni több mint 30 évenáti szilárd működé

sünkre, — törekvésünk oda irányul, hogy régi jó hírnevünket a jövőre 
nézve is megőrizhessük; minélfogva, az igen tisztelt közönség szíves 
látogatását kérjük, 

mely tisztelettel 

1381 ( 3 - 3 ) Wetzer és Lobmayer. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitök 
1269 ( 3 5 - 5 2 ) 

New-York. 
14 9 Broadway. 

Á r l e s z á l l i t a s. 

Wheeler és Wilson-fiie 

s-

varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 
New-Yorkban. 

van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaikárait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
• József ter 15-ik sz . alatt 

kaphatok s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közónségef arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedmarkunkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C^gT" IUustrált árjegvzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül
detnek meg. 1290 (10—34) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
| az ő Felsége első Ferenci József császár által egy kizárólagos sza

badalommal kitüntetett 

patkányméreg által. 
mely valódi minőségben kapható: 

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, kirily-uteza 7-ik szám- — 
[ Továbbá a birodalom legtöbb fő- és me zavarosaiban. 1312(6 — 8) 

Ára egy darabnak 50 kr. a. é. 

A maga nemében 
a legnagyobb és sok-

egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

FOGL E.-féle 
első' cs. kir. udvari fehérnemű gyára Bécsben. 

RaRtAraii 
A M i i „ n : u | > i i r A M I Stadt, KSrntnerslrasse 27, 
* J K i ' l a ^ l a , , I , , • • J K E c k e d*er H i m m e l p f o r t g a s s e , 
«y J Hanptstrasse. U\3 „zum Erzherzog Kari," 

mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, 
s gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vitte, — hogy a nagy
bani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő 
kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendkivülileg olcsó s leg

jobb minőségű áruezikkeket nyújt, s biztosit t. ez. vevőinek. 
jjajT* Levélbeli kívánatra a megrendelések vidékre gyorsan és pontosan esz

közöltetnek, s a nem testhez illó darabok visszavétetnek. 
Angol chiffon-ingek gallérral vagy a 

nélkül, szebbek mint a vászon ingek (le
vélbeli megrendeléseknél a nyak környü-
let mértéke megkívántatik), darabja 1 ft. 
80 kr., 2, 2.50, 3 — 3.50, a legcsinosabb s 
leggyakorlatiabbak. 

Hamburgi vászon férfi ingek (a nyak
mérték megkívántatik 2, 3, 4, 5, 6 ft. a 
legjobbak. 

Gallérok, legújabb minta, '1 tuczat ára 
2,3—4 ft. (a nyak-mérték megkívántatik). 

Férfi nyakravalók vagy sálon nyak -
kötök, darabja 75 kr., 1, 2, 3 ftig. 

Férfi lábravalók 1 ft., 1.50, rumbűrgi 
vászonból 2, 2.S0,3 ft., lovag-szabás, fran 
cziá vagy magyar mintára. 

Merino - pamut egészség i ujjasok 
(Jacken) 2, 3, 4 f t , selyemből 6,7 ft., köd-
mönös vagy szövött lábravalók 2 , 3 - 4 ft. 
(véd a köszvény ellen.) 

\ ő l vászon-ingek, simák, 1 ft. 50 kr'., 
2 ft., finom hurokvarrással 2 ft. 50 kr., 
valamint svájezi forma, egészen uj min
tára hímzésekkel 3 ft., 3.50, 4, 5 ft., ugy-
szinte legfinomabb rumbűrgi vászon és ba-
tisz-ingek hímzéssel s csipkével 6, 8,10 ft. 

Női éji vagy téli vászon-ingek hosszú 
ujjal 3 ft. 50 kr., hímzéssel 6—7 ft. 

Xöi lábravalók, vászon, perkál vagy 
barchetból 2 ft., 2.50, 3 ft. hímzéssel. 

\ ő l pongyo la vagy éji corsettek, 
2 ít., 2.50, franczia batisztból, himzéssel 

Nöi a l só-szoknyák perkálból, vagy 
finom barchetból 3—4 ft., hímzett betétek 
vagy legdivatosb körítéssel 6—8 ftig. 

Nöi harisnyák vagy férfi kapezák, 
tuczatja 5, 6, 8, 10—14 ftig a legfinomab
bak. 

Nöi futók, fűzőre (a derék környület 
mértéke megkívántatik) 3, 4, 5 ft. 

1 tuczat rnmburgi vászon-zsebkendő 
1.50,2 ft., nagyobb és finomabbak 2 ft. 50 
kr., 3.60,4, 5, 8—10 ft. 

1 tuczat czérna batiszt-kendó 5, 7, 
9 — 12 ftig a legfinomabbak. 

Asztal- vagy törulközó-kendök, tu
czatja 5, 6, 7—9 ft. damasz. 

1 asztalteriték vászonból 6 sze
mélyre (egy teríték ahhoz illó kendők
kel) 5, 6, 8 - 1 0 ft., 12 személyre még 
egyszer annyi. 

30 rőf színes ágynemű, darabja 7,- 8, 
9, 1 0 - 1 2 ft. 

30 rőf fehérített kézi fonalvászon, s 
dupla czérnából fehéritetlen 7 ft. 50 kr., 
9.50, 10, 1 3 - 1 5 ftig. 

1 db. 30 rőfös '/« széles rnmburgi vá
szon 12, 13, 15—18 ft. 

40—42 rőf kitűnő takács-vászon (finom 
ágyneműre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 
22—24 ft. 

48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 
30—35 ft. kitünőleg szép. 

50—54 rőf hasonlithatlan jóminőségü 
3 ft. 3.50, 4 ft., (a nyak környület-mér- rumbűrgi vászon (kézifonatés "U széles 
teke kívántatik). |30, 35, 40, 50—60 ft. 
I P u p l h p l i m p n r p n r l p l p c p l (bárn>eI>- nyelven Írva) a pénzbeküldése vagy 
LCVCIUCII l l l C y l ClIUCICOCn postai utánvét mellettjótállással mindenhova s a 

legpontosabban eszközöltetnek. 
8uF"* A'megrendelési levelek ekép czimzendók: 

E. FOGL, Wien, k. k. Hoflieferant, 
( J l a r i a h i l f e r s t r a s s e Xr. 2 5 . ) 

jj^f* 50 ftig terjedő bevásárlásnál, 6 db. batisz-kendő és 1 hím
zett női-garnitura ráadásul ingyért adatik. 1282 (12—12) 

A nehézkóros-görcsöket 
( F a l l s u c h t ) 

levelezés utján meggyógyítja: dr. O. Killisch különleges orvos, most: 
Berlinben, Louisenstrasse Nr. 45, eddig száznál több, tökéletesen meg
gyógyíttatott. 1320.(6-6) 

I Korszerű iijkönyv. 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (égyetem-uteza 

4-ik szám alatt), megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A politikai pártok. 
Bluntschli J. K, 

után 

t o r d i t o t t a és j e g y z e t e k k e l k i s é r t e 
Ballagi Géza. 

Tar t a lom: I. Mit értünk politikai párt alatt? A hivatalnokok 
pártállása. Fakció. I I . A pártok nemei. Pártnevek. Felemes-pártok. 
I I I . Az ultramontán párt. IV. Stahl pártelmélete. V. A Rohmer-féle 
pártelmélet. VI. A radikalizmus. VII. A liberalizmus. VII I . A kon-
zervatizmus. IX. Az abszolutizmus. X . A politikai lélektani alapelve 

B. 11Ú, 1 í ibin 

(8-rét, 200 lap), i ra 1 ft, 50 kr. 

Kiadó-tulajdonos Heekeaaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-nteza 4-ik izám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "Vfl 

fftfT- Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajczárba; háromsiori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajezár. 

özékács Józsefnek a bányakerületi ágost. 
hitv. szuperintendensi hivatalról lemondása 
fájdalommal töltötte el az egyház és iskola 
minden barátját s méltó aggodalommal, kü
lönösen egyházkerülete tagjait a miatt : ki 
leend méltó utódja? 

A megüresült szuperintendensi szék be
töltésére irányzott első izbeli szavazás csak 
féleredményt szült; a szavazatok megoszlása 
miatt átalános többség nem esvén senkire, 
a legtöbb szavazatot nyert két, egyaránt 
érdemes férfiú közt uj szavazásnak kellett 
történni. E második szavazás döntő ered
ménye a közelebbi napok
ban jött nyilvánosságra. S a » 
két jelöltet támogató egyházak 
közt oly nagy volt utolsó per-
czig az egyensúly, hogy csak 
is egy szavazattöbbség dön
tötte el a kérdést, Sárkány 
Sámuel pestmegyei esperes 104 
szavazata ellenében 105 szava
zattal dr. Szeberényi Gusztáv 
választatván meg. 

Szeberényi Gusztáv, kinek 
arczképét itt olvasóinknak be
mutatjuk, fia azon Szeberényi 
Jánosnak, a ki szintén mint 
bányakerületi szuperintendens 
halhatatlan nevet vivott ki 
magának az ág. hitv. egyház 
történelmében. Gusztáv szüle
tett 1816. október 14-kén Ko-
chanóezon Nyitramegyében, 
hol atyja akkor lelkész volt. 
Két év múlva szüleivel együtt 
Selmeczre költözött, hol az 
elemi és gymnáziumi tanulmá
nyokat Rojko, Homokay és Bo-
lemann tanárok vezetése mel
lett kitűnő sikerrel végezte. 
Innen Pozsonyba ment theolo-
giai tanfolyamra és miután a 
szokásos hitjelölti vizsgálatot 
1838-ban kiállotta, Németor
szágban, jelesen a jenai egye
temen Hasé, Schwarz, Fries, 
Luden és Baumgarten tanároktól két éven 
át hallgatta a philosophiát és theologiát. 
Több utazási kirándulás által tapasztalatait 
gyarapitván, hazájába tért s egy évig Vilá
goson, Bohus János házánál nevelősködött. 

1843. év jan. 25-én atyja által folszentel-

Dr. S z e b e r é n y i G u s z t á v . 
tetvén, annak oldala mellett működött mint 
szuperintendensi segéd; de csak rövid ideig, 
mert még azon évben megválasztatott ren
des lelkészül az egyházas-maróthi gyüleke
zet által. Tiz esztendei ottani működése 
után a békés-csabai, hazánkban legnépesebb 
ág. hitv. gyülekezet választotta meg lelké
szének, s azóta fáradhatatlan buzgalommal 
működik az egyház emelésén, különösen az 
oktatásügy fölvirágoztatásán is. 

Szeberényi azok közé tartozik, kik a 
nép vallásos neveltetésében keresik az egy
ház s átalában a társadalom jövőjének leg-

Dr. S Z E B E R É N Y I G U S Z T Á V . 

főbb biztositékát. A nevelés és oktatás ujabb 
irodalmában alig van nála jártasabb tiszt
társai között, sem az élet és intézmények 
terén ez irányban tevékenyebb. B.-Csabán 
rendes iskolai bizottságot szervezett, mely 
kizárólag iskolák ügyeivel foglalkozván, 

éber figyelemmel kisérje azokat s jelentése
ket és javaslatokat tegyen az egyház kor
mányzó testületének az iskolák felvirágoz
tatására. Gazdag egyháza vagyonát is a 
nevelés üdvös czéljaira törekszik forditani; 
s a csabai ág. hitv. négy osztályú reálgym-
názium fölállításában is Szeberényinek van 
legtöbb érdeme. 

Természetes aztán, hogy gyülekezete 
határtalan tisztelettel s ragaszkodással vi
seltetik iránta; sőt szélesebb körben a békési 
esperesség, a bányakerület, sőt maga az ágost. 
egyházi egyetem is elismerte és méltányolta 

Szeberényi tevékenységét és 
nem közönséges képességeit, 
midőn az első előbb pénztár
noknak, majd Haviár Dániel 
halála után ismételve esperes
nek választotta, az utóbbiak 
pedig egymás után főjegyzői 
hivatallal ruházták fel. Míg
nem legújabban jun. hó 20-di-
kán bányakerületi superintén-
denssé lett. 

Tevékenysége az irodalom 
terén is elismerést nyert. Az 
ötvenes években több egyház
jogi czikket irt a „Prot. egy
házi és iskolai lapok", a „Prot. 
Jahrbücher", „Prot. Wochen-
blat t" czimü egyházi közlö
nyökbe ; kiadta boldogult aty
jának : „Wyucováni Konfir-
mandu, dr-a Jana Seberinyiho 
superintendenta etc." czimü 
konfirmácziói kátéját, mely tót 
és magyar nyelven öt kiadást 
ért. Híveinek kívánságára több 
egyházi beszéde külön füze
tekben jelent meg. I r t a népis
kolák számára egy helyesirás-
tant (Prawopis); tiszttársával 
Haan Lajossal és néhány csabai 
néptanítóval szerkesztett egy 
olvasó könyvet, és végre ki
adta az „Uj szertartásos Agen-
dát", melyért a folyó évben a 

bécsi prot. theologiai fakultás theologiai 
tudori oklevéllel tisztelte meg. 

íme száraz vázlatban egy munkás élet 
képe. 

Ha igaz, hogy tettek legjobban jellemzik 
az embert; ha igaz, hogy a múlt és a jelen 
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legbiztosabb alapját képezi a jövőnek: akkor 
Szeberényinek kitartó munkássága, jeles 
tehetségei és sok küzdelemben megedzett 
hazafias jelleme, biztos kezességet nyújtanak 
arra, hogy a bányakerület jó kezekbe tette, 
midőn az ö kezeibe tette a főpásztori pál-
czát. —y. 

A hasznosi rom. 
Kies ősz volt, ínég zöldeltek a fák, 
Szél, patak még a nyárt nem siraták. 
Ábrándozva értem éjszakára 
Az enyésző hasznosi romvárra. 

Leheverve, átnéztem a multat, 
És az égről a csillagok hulltak — 
Tiszta lelkek járnak igy a földre 
Szerettikért, ctisz mezők leöltve? 

S hogy szunyadtam, egy csillag szállt mellém — 
Gyászos asszony égő sebbel mellén, 
Gyászos asszony túlvilági szóval, 
Most is hallom könyörögve szólal: 

„Szánd meg század éves szenvedésem, 
Mondd meg, hol van gyermekem és férjem? 
Csak hogy merre nyugszik drága testük? 
S ha nem tudod, jöjj velem, keressük." 

Szegény asszony keressz, nem találva! 
Csillagfényed pedig vezérlámpa. 
Hát mi e föld törpe, gyarló népe? 
Eltévedünk létünk éjjelébe'. 

Elmondá, hogy milyen tenger kincse; 
Földi pályám kész hogy vele hintse; 
Elmondá, hogy ott a várfenéken 
Hová rejtek gondos kezek régen. 

Megmutatta a fát és a sziklát, 
Elmondá az ajtó titkos nyitját, 
És könyörgött, hogy csak menjek véle — 
S eltűnt gyorsan — és a kincs relytélye. 

Fölébredtem s ugy ismertem rája 
A romvárnak régi asszonyára; 
Pogány kezek mikor elrabolták 
Kis gyermekét, urát meggyilkolták. 

És a lelkem ábrándokba mélyedt, 
Mily szép igy a túlvilági élet; 
Milyen édes igy a sir nyugalma, 
Ha rá könyjét szerelem hullatja. 

S vágy lepett meg, hogy utána menjek, 
Túlvilági képek föllebbentek — 
De szólt a nap bűbájos világa: 
Nézz e pezsgő, ragyogó világra. 

Pásztói. 

Egy falusi preczeptor története. 
(Vége.) 

IX. 
Vasárnap reggel, templomba mentem 

ismét tanítványaimmal. Az isteni tisztelet 
után épen haza akartam indulni, midőn a 
plébános ur intett a sekrestyéből, hogy vá
rakozzam reá. 

— Döme — monda, midőn magunkra 
maradtunk. — A szó szoros értelmében 
meg vagyok veled elégedve. Nem ma mon
dom először, de újra ismétlem, hogy téged 
a gondviselés küldött az écskai hegyek közé. 
Ez már hitemmé vált, és irtam is már erről 
a püspök urnák, ki megígérte, hogy az első 
üresedésbe jövő jó tanítói állomás a tied 
lesz; de addig is be kell fejezni munkádat. 
Az alkalom kezed ügyébe esik. Használd föl. 
Csepegtesd az unitáriusok szivébe szent hi
tünk elveit. 

E szavakra elsápadtam, és zavartan vi-
szonzám: 

— Főtisztelendő u r , lehetetlent kivan 
tőlem. 

— Lehetetlent!... És miért? — kérdé 
nyersen. 

— Mert az öreg Nádfalusinak megígér

tem, hogy vallási dolgokról egy szóval sem 
teszek említést unokái előtt. 

Fölugrott helyéről és kikelt képpel 
mért végig. 

— Tudom, — monda azután, — habár 
elmulasztottad nekem erről jelentést tenni. 

S midőn megzavarodva álltam előtte, 
igy folytatá: 

— Csodálkozol ezen? Én mindent tudok. 
Tudom, mit ígértél az öreg Nádfalusinak, 
és szavadat megtarthatod, miután már elég 
gyenge voltál ígéretet tenni, de azt én meg 
nem engedem, hogy a vallási oktatás e 
miatt Écskán elhanyagoltassék. És ezennel 
megparancsolom, hogy holnaptól kezdve 
reggel és este egy órát a katekizmusnak 
szentelj. Beszélni fogsz a gyónásrólés a sak-
ramentomokról, de e szavakat csak az écs-
kaiakhoz intézd; hanem ezalatt az unitárius 
gyermekeknek is benn kell lenni az iskolá
ban. Értesz? 

— Értem főtisztelendő ur — mondám 
halkan. 

— Számitok reád. A jövő héten föl
nézek. Gondoskodj, hogy mindent rendben 
találjak. 

Kalapját vette és távozott. Néhány pil
lanatig mozdulatlanul néztem magam elé, 
azután a kis kerten át bementem az öreg 
Karikáshoz. Egyedül volt. Azonnal észre
vette rajtam, hogy valami baj történt. 

— Nos mi újság Döme? 
Elmondtam a gyűlöletes föladatot, me

lyet a plébános nyakamba kivánt vetni. 
Az öreg tanitó egyideig némán hallgatott, 
azután komolyan igy szólott: 

— Ezt vártam. Ismerem én a főtiszte
lendő plébános urat már régóta. Becsületes 
képe daczára szerfelett ármányos. Nekem 
már az is gyanúsnak tetszett, hogy megen
gedte az unitárius gyermekek oktatását. 
Bizonyosan valami titkos czélja van, mon-
dogatám magamban. És ime, most tisztán 
áll előttem minden. A „falu szája"-féle tör
ténettel véget vetett a fölnőttek oktatásá
nak, és azáltal, hogy Écskára küldött, az 
unitáriusoknak gondolt vermet áshatni. Ez 
aztán ármányos fogás! 

— De mit tegyek most? — mondám 
kétségbeesett arczczal. — Ha a plébános 
urnák engedelmeskedem, megtudja az öreg 
Nádfalusi, és nemcsak hogy kiveszi uno
káit az iskolából, de joggal becstelen em
bernek mondhat. 

— Tudom, tudom, — viszonzá az öreg 
szomorúan, — de ha nem teljesíted a plé
bános ur parancsát,elveszted kenyeredet és 
mi lesz belőled. Ha szegény az ember, Döme, 
és kis állására szüksége van, mint a minden
napi kenyérre, sok keserű falatot kell le
nyelnie. Tudom magamról oh könnyű 
becsületesnek lenni, ha valaki gazdag, de 
ha szegény, szegény!! Azonban ne csüg
gedj . . . Majd még beszélünk, mit tehetünk... 
Nem szabad elhamarkodnunk a dolgot, mert 
egész jövőd van koczkán. 

Végre is az egész hosszú tanácskozás 
oda lyukadt ki, hogy: „szegény Döme, te vagy 
a gyöngébb fél, hajtsd meg magad, mint a 
többiek, s mint én i s" — végzé sóhajtva az 
öreg Karikás. 

Megköszöntem a tanácsot és haza felé 
indultam. Vérem forrott. Ádáz gondolatok 
izgatták lelkemet. Hiába, haszontalanul. De 
most már mindennek vége, és sokkal jobb, 
ha az egészet feledjük. Csak egyet kellmeg
jegyeznem, hogy egyetlen egyszer sem vil
lant meg lelkemben e gondolat, visszaélni 
az öreg Nádfalusi bizalmával és ma is há
lát adok istennek, hogy fiatal lelkem becsü
letes iránya meg nem tévelyedett. E^ész 
bensőm föllázadt az emberi gonoszság miatt. 

I Ki akartam vándorolni... De hova? És mi 

vár reám másutt? És anayival inkább föl-
böszitett a plébános, mert azt hittem, ho<*y 
jóakaróm. 

. A mint a hegyoldal egy kies pontjára 
értem, honnan a völgy egész pompájáb in 
terült el előttem, önkénytelenül az a gon
dolat szállt meg, hogy katonává leszek. Leg
alább nem kell aggódnom a mindennapi 
kenyér miatt. E gondolat egészen megnyug. 
tátott, de a mint később eszembe ötlött, 
hogy az écskaiak és különösen Bizon Márton 
gyermekeik érdekében mindent el fognak 
követni, hogy szándékomról lebeszéljenek, 
elhatároztam erről nem szólni senkinek. 

Este hét órakor átmentem Bizonékhoz. 
Elmondám, hogy oly tudósítást kaptam ha
zulról, melynek folytán azonnal kénytelen 
vagyok útra kelni. A jó öreg útitársul ajánl
kozott, de én megköszöntem szívességét s 
egyúttal megkértem, legyen szíves eluta
zásomat az unitáriusokkal és többi tanítvá
nyaimmal tudatni. Mélyen meg voltam 
indulva, hogy el kellé hagynom e talpig be
csületes embert, ki fiaként szeretett, és ked
ves jó vidám leányát. Szivem ugy tele volt, 
de nyugodt maradtam, nehogy észrevegye
nek valamit rajtam. 

Másnap kora reggel utón voltam. Soha
sem fogom elfeledni e reggelt. A mit csak 
láttam, minden meghatott. Gyakran meg-
megálltam, é3 elnéztem a fenyvessel elbo
rított magas hegyet, a sötét barlangokat, a 
sziklákról aláfolyó és harsogó patakokat. 
Most éreztem még csak, mennyire szivemhez 
nőtt e vidék! És oh, hogy forrott bennem a 
vér, ha azokra gondoltam, kik miatt el 
kellé hagynom. 

Tíz órakor már Szórádon voltam. Nem 
akartam ugy távozni, hogy az öreg gyógy
szerésznek, ki oly jó szivvel viseltetett irán
tam, egy istenhozzádot ne mondjak. A mint 
beléptem, egy nagy könyvben épen megszá
radt gyógyfüveit nézegette. 

— Hozott isten; —monda helyéről föl
kelve. — De hát ez mit jelent? — kérdé kis 
butyromra mutatva. 

— Elmegyek — 
— El — 
— De nem anélkül, hogy önnek számos 

szívességéért köszönetet ne mondjak. 
— De hát mért? 
És elbeszéltem elejétől kezdve végig 

mindent. Aztán igy szólott. •_, 
— Nos — és mi szándékod most? 
— Beállok katonának. 
— Katonának ? 
— Igen, legjobb a mit tehetek. 
— Bolond gondolat, — viszonzá fejét 

rázva. — Bolond gondolat. Ha valaki háborús 
időben lesz katona, azt értem, de most? . . • 

— Azok után, mik velem történtek, alig 
hiszem, hogy valahol befogadjanak tanitó-
nak. Más pályára pedig sem időm, sem 
módom. 

Nagy szemeivel rám nézett és gondol
kodni látszott. 

— Döme, a mit eddig tettél, az arra 
mutat, hogy van szived, és tartasz becsüle
tedre. Neked nem szabad elveszteni hitedet 
az emberekben. Mit szólsz, ha állást szerez
nék neked? 

— Oh uram, — mondám egészen meg
indulva, — életemet adná vissza. 

— Nos tehát halld. Nekem szükségem van 
valakire, ki irni és olvasni tud, s a boltban 
segítségemre lehet. Azt, a ki nálam volt, 
részegeskedése miatt elkergettem. Ha tetszik, 
beállhatsz hozzám. Koszt, lakás és mosás, 
ezenkívül havonként két forint, később 
majd több is. De akkor tanulnod kell 
a növény- és vegytant. Könyveim vannak s 
ha fönnakadnál egyben vagy másban, szíve
sen föl világositlak. Nos áll az alku? 

-ki .•} 

El lehet képzelni, minő örömmel fogad
tam ez ajánlatot. Három évet töltöttem az 
öreg gyógyszerésznél, s e három évet hasz
náltam legjobban életemben; soha sem dol
goztam annyit. Az öreg gyógyszerész maga 
volt a becsületesség, esténként fölolvasott, 
oktatott, s ha tovább életben marad, gyógy
szerész lettem volna, s talán az ö helyébe 
jövök. De fájdalom meghalt. Soha senkit oly 
mélyen meg nem sirattam még. Tanulmá
nyaim folytatására pénzem nem volt, igy 
lett belőlem füvész és gyógyszerész segéd. 
Két év múlva megházasodtam, elvettem az 
öreg Bizon Márton Piroskáját és boldogan 
élünk együtt már negyvenhét év óta. ö t 
gyermekkel ajándékozott meg. Ismered őket, 
mind az öt jó, derék gyermek. Utolsó kraj 
czáromat is oda adtam, hogy taníttathassam 
őket, mert csak a ki tanul, az ér valamit a 
világban. A tudatlan ember mindig mások 
és saját előítéleteinek rabszolgája. 

És miután idáig jutottunk, elmondom 
még, hogy a közoktatás kérdése mindig 
érdekelt. Nem hiában voltam tanitó. Előttem 
a népnevelés minden. A gazdagoknak vannak 
alsó, fölső iskoláik, egyetemeik, jól fizetett 
tanáraik, de a nép a sötétben maradt. És 
innét támadtak súrlódások a társadalmi 
osztályok, rétegek között. Ha a népnek mű
veltsége volna, megszűnnék a különbség. 
Most már belátták, hogy a népek tudatlan
sága nagy veszélyt rejt méhében, és innét a 
nagy mozgalom közoktatásunk terén. De 
ne higyjük azt, hogy ha a népet olvasni, 
irni, számolni tanitottuk, uj iskolákat ala
pítottunk, a tanítókat fölszabadítottuk a 
papok gyámsága alól — oh, ez mind igen 
szép, mind igen jó, de koránsem minden. 
Engem leginkább az érdekel, mit tanítanak 
e tanítók s vájjon népszerűen tanitanak-e. 
Itt fekszik a kérdés bibéje. Népszerű köny
vekre van szükségünk. A biblia és katekis-
musnem a tanitó körébe tartozik, ezt tanítsa 
a pap, ez az ő joga és kötelessége. És a mi 
kötelességünk arra nézni, hogy a tanitó a 
magyar nemzet történetét s egy magyar 
polgár kötelessége és jogainak katekizmusát 
tanítsa. Ugy van, a magyar nemzet és nem 
a magyar királyok történetét, hogy tudjuk 
mi volt, mit szenvedett, tudjuk bánatát és 
dicsőségét. Beszélje el aztán a tanitó az 
ujabbkori találmányokat, fölfödözéseket és 
javításokat a földmüvelés, kereskedelem és 
ipar terén, mondja meg azon férfiak nevét, 
kik e fdfödözések és javítások által az em
beriségnek szolgálatot tettek, mert ezek oly 
férfiak, kiket szeretni, becsülni, tisztelni 
kell mindnyájunknak. 

A magyar polgár jogainak és köteles
ségeinek katekizmusát se szabadna tovább 
halasztani. Egy alkotmányos országban 
tudni kell a népnek, mi a választási tör
vény, mik az ő jogai és kötelességei. Világos 
és egyszerű nyelven kellene ezt egy kis 
könyvecskébe foglalni s a tanitó kötelessé
gévé tenni, hogy a szerint tanitson. Akkor 
azok , a kik ma iskolába járnak, tíz-tizenöt 
év múlva a nemzet fölségét egészen máskép 
képviselnék, mint most találjuk. A népbo-
londitó kortesekre bizonyára nem járnának 
oly jó napok, alkotmányos szabadságunk 
igaz alapokon nyugodnék és hazánk fél szá
zad múlva büszkén nézhetne szét Európa 
népei között. 

Sőt tovább megyek, én megkövetelem, 
hogy minden fiatal polgár, midőn válasz
tóvá lesz, köteles legyen vizsgát tenni. Hisz 
midőn legelőször gyónni megyünk, hetekig 
elkészítenek bennünket arra. Polgári jogo
dat akarod gyakorolni? jó, de legalább add 
bizonyságát, hogy tudod miben áll az. És 
ezt teljes joggal kivánhatnók, mert már az 
iskolában hallhatta a polgári jogokat és 

kötelességeket. Igy, csakis igy szüntethet
jük meg a társadalmi osztályok közti kü
lönbségeket, súrlódásokat. Ezenkívül kellene 
községi könyvtárakat rendezni, jóravaló tör
téneti, jogi és gazdasági könyvekből, olcsó, 
ujabb, népszerű nyelven irt munkákat ter
jeszteni a nép között, melyek teljesen kiszo
rítanák a ponyva-irodalmat. 

Ezeket tartja szükségesnek egy vén 
tanitó, ki a tudatlanság nyomorúságait 
szemtől szembe látta, ezt kivánja egy be
csületben megőszült magyar ember, ki ha
záját szereti. 

Erclcmann-Chatrian után. Szabó Ríkhárd. 

A K á r p á t o k . 
(A „Times" után.*) 

I I . 
A Kárpátok magyarországi részében legnyu-

gotibb folyó a Vág. Noha nagyság és fontosság 
tekintetében egyikkel sem versenyezhet ama négy 
folyam közül, melyek Magyarország czimerében is 
helyet foglalnak, de festői szépségével mind a 
négyet felülmúlja. E folyót par excellence a tou-
risták folyójának nevezhetnők, smint ilyen méltán 
megérdemli a „Magyar Rajna" nevet. A Kárpátok, 
legmagasabb csoportjából, a Tátra-hegységből 
eredve, 200 ang. mérföldnyi pályafutásában mind
azon tájszépségek föltalálhatók, melyek a Rajnát 
oly hiressé teszik. Mint féktelen havasi zuhatag, 
a nagy Kriván-csúcs lábainál egy smaragd-zöld 
tengerszemből törve elő, eredeti jellegét néhány 
mérföldig megtartja, hol több apró patak bele-
szakadása által oly hegyi folyóvá növekszik, mely 
elég erős arra , hogy utat rontson magának ama 
hegylánczokon keresztül, melyek nyugot felé ha
talmas gátat képeztek előtte. Mikor Zsolnánál az 
utolsó hegylánczot is áttörte s déli irányt vesz a 
Duna felé, oly nagy folyóvá dagadt, hogy pályája 
utolsó részében, a mint az uszadékföldből képző
dött síkságon végig hömpölyög, a legterhesebb 
dunai hajókat is megbírja. 

A festői tájak kedvelői ezelőtt csak 20 évvel 
is aligha mertek volna vállalkozni e völgy felső 
és legszebb részeinek széltében hosszában való 
bebarangolására, mert vagy a hegység sziklaolda
lain fölkanyargó nyaktörő gyalogösvény, vagy pe
dig a folyón és annak számtalan vízesésén át le
felé tutajon megteendő utazás közt kellett volna 
választaniuk. Most már minden megváltozott; a 
folyam hosszában csaknem forrásáig, pompás he
gyi ut vezet fölfelé; a múlt év óta pedig a Szi
léziában fekvő Oderbergtől a magyarországi Kas
sáig megnyílt vasútvonal a logtávolabb eső helye
ket is hozzáférhetőkké tette. 

Harmincz s egynehány évvel ezelőtt Med-
nyánszky báró igen festőileg irta le utazását, me
lyet a Vágón lefelé tutajon tett meg. Ha olvasóink 
megszerezhetnék e most már nagyon ritka könyvet 
és elolvasnák,majdnemsajnálni fognák, hogy e kez
detleges utazási mód nincs többé divatban atouris-
táknál, és azt mostanában csakis faszállitásra hasz
nálják. Akkora előkészület kellett ahhoz, mint egy 
kisebbszerü expediczióhoz. Először is venni kellett 
egy tutajt,mely többnyire 10—15 fenyüszálból volt 
faszegekkel és keresztgerendákkal összetákolva. 
A tutaj előrészén egy kunyhót épitettek ajtókkal 
és ablakokkal, míg hátulsó részén a konyha emel
kedett. Ha mindez rendben volt, egy „ügynök-'-öt 
fogadtak (olyan formát körülbelől, mint a nílusi 
hajókon a ,,Reisz"-ek) a ki aztán — jó fizetés 
mellett — vállalkozott a „legénység" összetobor-
zására és az utasnak rendeltetési helyére épségben 
leendő elszállítására. Ez pedig nem volt ám valami 
könnyű feladat, mert nem egy Scyllát és Charyb-
dist kellett az utazás alatt kikerülni, s még mos
tanáig is alig telik el év a nélkül, hogy a merész 
hajósok közül, kik tutajaikkal és az ezeken levő 
deszka-, lécz- vagy zsindely-teherrel a folyón le
úsznak, egy vagy kettő mindenestől oda ne vesz-
szen. De a veszély s az ezzel összekötött izgatott
ság épen elég arra, hogy e tájaknak vonzerőt 
kölcsönözzön, s mégsem oly gyakori, hogy az 
utazás gyönyöreit teljesen tönkre tegye. 

Bármily élvezetes volna még most is egy 
ilyen utazás a vállalkozó szellemű touristákra 

*) A ..Times" magyarországi „saját levelezője" foly
tatja érdekes leírásait a Kárpátokról. Az utóbbi Trenesin-
ból jul. 25-éröl kelt, s a Vág-völgyet és a póstyéni fürdőt 
irja le. Érdekesnek tartjuk ezt is megismertetni ol
vasóinkkal. 

nézve, még se mondhatnók azt előnyösnek abban 
a tekintetben, ha hogy a folyó minden tájszépségét 
ez utón akarnók fölkeresni; mert a Vág völgye, a 
helyett hogy szépségben és nagyszerűségben a 
folyó nagyobbodásával együtt növekednék, ellen
kezőleg fokozatosan veszti regényes színezetét, 
míg ha megfordítjuk az utazást s a völgyön fel
felé megyünk, egymást fogják érni a meglepeté
sek. Ha épen Komáromra is nem akarunk vetni 
egy futó pillantást, ama híres szűz várra, mely a 
Duna és a Vág összefolyásánál van épitve, a folyó 
útjából, mely itt már gazdag, de egyhangú sík
ságon visz keresztül, az utolsó 75 mérföldet hajón 
is megtehetjük; de legokosabb, ha Pozsonyból 
kiindulunk s a Vágót csak Galgócznál keressük 
föl. I t t lóvonatu vasút van, a legelső sinvasut, 
mely Magyarországon épült; ez pár óra alatt 
Nagy-Szombatba visz. A legnyugotibb Kárpátok 
lábainál haladunk itt el, Magyar- és Morvaország 
határszélén. A hegységek két harmadrésze balfolől 
emelkedik, alacsonyabb verőfényes lejtőiken több
nyire szőlő-ültetvényekkel s a védettebb helyeken 
több apró municzipális várossal és falucskákkal; 
mig a magasabb pontokat sürü, de jól gondozott 
erdőségek, a vadkanok legkedvenczebb tartózko
dási helyei, boritják; annyi e vidéken a vaddisznó, 
mint talán sehol másutt. Alig haladtunk pár ezer 
lépést az utón előre, midőn magunk előtt a sötét 
rengetegből egy vereslő tömeget látunk kiemel
kedni, melyet vétségből egyelőre valószinüleg 
sziklának tartanánk, ha lassanként a tornyok és 
görbe házfedelek tisztábban megkülönböztet
hető alakjai föl nem tünedeznének. A vöröskői 
várkastély ez, több századon át a Pálffy-csa-
lád székhelye, mely család méltán dicsekhetik 
azzal, hogy nem kevesebb, mint három nádort 
vagy kormányzót adott Magyarországnak. Első ez 
a váraknak ama sorozatából, melyek mint részint 
még most is lakott urasági székhelyek, részint 
pedig mint érdekes romok, a Vág völgyét díszítik, 
mely e tekintetben mitsem enged a Rajna völgyé
nek. E váruk története ugyszólva egy fejezet Ma
gyarország nagy családainak történetéből, mert 
alig van egy ama családok közül, melyek egykor 
kiváló szerepet játszódtak, mely e várak egyiké
vel vagy másikával többé-kevésbbé összekötte
tésbe ne jött volna. A völgy alsó részletének gaz
dagsága és termékenysége s az egésznek oly 
fekvése, mely azt nyugot és északnyugot felé első 
védelmi vonallá teszi, eléggé megfejti aVág-vidék 
fontosságát. Miként a legtöbb e határvárak közül, 
ugy Vöröskő is eredetileg királyi vár volt, mely 
idővel mint hűbér a hatalmas Szentgyörgyi gró
fokra és a Thurzókra szállt, a 15. és 16-ik század 
két leghatalmasabb családjára, mielőtt aPálffyaké 
lett volna, kiknek ma is legtöbb birtokuk van e 
határszéli vidékeken. 

Északkelet felé menve mind messzebbre tá
vozunk a hegyektől, de a nélkül, hogy azokat 
szemeink olől elvesztenők, és nemsokára több tor
nyot és templomot látunk magunk előtt a sikság-
ból kiemelkedni. Ezek Nagy-Szombat-hoz, a ,,tu-
dós"-hoz vagy „Kis Róma"-hoz tartoznak, miként 
hajdan e várost nevezték. Mikor a törökök gyors 
rohamban fél Magyarországot meghóditották, az 
esztergomi érsek, a ki egyszersmind Magyarország 
prímása, kénytelen volt oda hagyni a Duna mel
lett emelkedő büszke székhelyét, mely aztán ez 
oldalról 150 évig határerősség volt a törökök ellen. 
Az érsek tehát és a káptalanok Nagy-Szombatban 
telepedtek le, a mely ezáltal gyupontjává lőn mind
azon tudományosságnak, a mi még megmaradha
tott e harczias időkben Magyarországon. Itt ala
pította Pázmány Péter, Magyarország hírneves 
prímása, az első magyar egyetemet; de mindenek 
fölött a jezsuiták voltak azok, a kiknek Nagy-
Szombat a „Kis Róma" nevet köszönheti. Mái-
jóval előbb itt ütötték fel főhadiszállásukat Ma
gyarországra nézve s innen igyekeztek az országot 
visszatéríteni, mely akkor majdnem egészen pro
testáns volt. A sok zárda, melyek a szegény tanu
lókat mindenféle kegyadományokban részesiték, 
az egyszerű parasztok fiaiból is néha oly tudósokat 
nevelt, hogy azok az egyház és állam legfőbb 
méltóságaira eljuthattak. A 18-dik század egyik 
legvagyonosabb családja, a most már egészen ki
halt (irassalkovich herczegi ház, czimerében ott 
viselte a kis fatányért, melybon őse levest szokott 
kapni Nagy-Szombat zárdáinak ajtajánál. Volt, 
múlt! . . . Az egyetem Pestre vándorolt, Magyar
ország prímása ismét hajdani székhelyén Eszter
gomban lakik; a jezsuiták kollégiuma kegydijasok 
lakhelyévé van átalakítva, és mindaz, a mit most 
láthatunk, csak az egykori nagyság kerete, mely 
türhetőleg épen maradt meg, ugy hogy csak ki 
kell töltenünk a régi körvonalokat képzelőtehet-
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Bégünk segélyével s előttünk fog állani Magyar
ország újraéledésének történetéből egy oly kor
szak képe, mely több tekintetben igen érdekes. 

Egy órai sétakocsizás Nagy-Szombatról a 
Vághoz visz bennünket. Egy halomlánczolatjobb-
felől régóta jelezte már a folyó közelségét. E ha
lomsor közvetlenül Gálgócsig kiséri a Vágót, hol 
aztán kelet felé kanyarodik, a folyót egészen sík
ságon engedvén áthaladni. A dombon, a tető felé 
menve körülbelő fele utón , távolról egy kastély-
szerű épületet veszünk észre. Lakályosnak néz ki 
s valóban lakottnak is fogjuk találni, ha szép Íz
léssel készített és jól gondozott parkján és kertjein 
átmegyünk, melyek e helynek egészen modern 
színezetet kölcsönöznek. Alig képzelnők, hogy itt 
oly helyen állunk, mely már a legrégibb krónikák
ban is mint a Vág egyik legfontosabb erőssége 
van említve, a marahánok (morvák) hatalmas fej-
delmeinek ősi székhelyén, kiktől a magyarok fog
lalták el azt, mikor birodalmukat e vonalig kiter
jesztették. Alant a városban egy régi tornyot ma 

sarjadéka bírja Galgóczot jelenleg is. Ha ennek a 
várnak, vagy bármelyiknek is a Vág mellett emel
kedő számtalan várkastélyok közül, a történetét el 
akarnók beszélni, majdnem annyi lenne, mintha 
Magyarország egész történetét mondanók el, any-
nyira össze vannak e helyek szőve a nagy esemé
nyekkel. Például a magyar nemességnek egymást 
követő felkelései az ausztriai házból származott 
uralkodók ellen Bocskay, Bethlen és a két Rákóczi 
alatt, melyek Magyarország történetének lapjait a 
16-és 17-ík században, sőt 18-nak is az elején, be
töltik, mind e vidéken kez lődtok, vagy legalább is 
nagyobb rés:ök itt ment végbe. Hogy e vonal hadá
szati szempontból is mily fontosnak volt elismerve, 
kitűnik ama körülményből, hogy mihelyt a pol
gárháborúk lezajlottak, melyek e régi várak legna
gyobb részét elsöpörték, Lipót császár és király 
maga építtetett ide egy erősséget, melyet a maga 
nevéről Lipót-várnak (Leopoldstadt) nevezett el, 
smely most is ott látható a síkságon, közel a VÁg
hoz. E vár Pálma Nuova erősség terve szerint | 

tátott meg, az imposans vámház is közel áll 
befejezéséhez, s most érintünk meg egy har
madik nagyszerű középületet, mely mind diszre, 
mind terjedelemre méltán sorakozhatik amazok 
mellé. 

Ez a katonai kórház Budán, a Krisztinavá
rosban. 

A Ludoviceum átadása, mely Buda-Pestnek 
egyetlen nagyobb katonai kórháza volt, — miután 
az ó-budai kis-czelli kórház alig jöhet számításba, 
— szükségessé tévé egy nagy kórház fölépítését, 
mire nézve a közös hadügyminisztériuma még 
1870-ben előterjesztést tett az illető törvényhozó 
testületeknek egy oly kórház fölópitése tárgyá
ban, mely mind a központi szükségleteknek, mind 
az újkori kívánalmaknak, mind a haladó tudo
mány követelményeinek megfelel. Az építési 
költségeket az előterjesztés alapján a delegáczió 
meg is szavazta. 

A kórház helyéül, szerencsés tapintattal, a 
budai hegyek alján, a Krisztina-városban, egy sze-

Az uj katonakórház a budai Krisztina-városban. 

is Lehel tornyának neveznek — Lehelről, ki 
egyike volt ama hét vezérnek, a kik a magyar 
törzseket uj hazájuk meghódítására vezérelték. A 
torony inkább egy minaret maradványaihoz ha-
Bonlít a török világból, de már akár a legendának, 
akár az építészeti látszatnak van is igaza, tagad
hatatlan, hogy Galgócz igen fontos szerepet 
játszott az ország történetében, mert eleitől fogva 
egyik legfőbb átjáró pont volt a Vág alsó folyá
sánál. Neve nem egy oly hatalmas családdal áll 
összeköttetésben, melyek egykor az ország e ré
szében uralkodtak. Először is ott van Trencsini 
Csák Máté, ki magát a Vág urának nevezte s a 
legkiválóbb szerepet játszott ama küzdelemben, 
mely az Árpádház kihalása után az idegen házból 
való királyok uralkodásának elején keletkezett; e 
válságos idők alatt Csák gyakran kezében tartá 
egyik-másik trónkövetelő sorsát. Az ő bukása 
után jött a hatalmas Majláth-család; ezek után a 
Thurzók, később a Forgáchok s a múlt század 
kezdetétől fogva azErdődy család, melynek egyik 

épült, hatszögöt képezve, külerődművekkel, me
lyeknek legfőbb erőssége a folyó vizéből minden 
perczben megtölthető árkokban fekszik. 

Galgóczczal átellenben, hol a nyugoti hegyek 
a folyóhoz közeledni kezdenek, két más régi várat 
vehetünk észre, melyek alig 50 éve még lakottak 
voltak, de ma már romokban hevernek. E várak 
Jókő és Szomolány, melyek a Morvaországból Ma
gyarországba vezető hegyi utak védelmére voltak 
épitve. Nevök azOrszágh-családéval van összefű
zöd ve, mely Zsigmond és Korvin Mátyás királyok 
alatt, a 15-ik században gyors emelkedésnek és vi
rágzásnak indult, de csakhamar teljesen kihalt. 

A budai katonakórház a Krisztina-
városban. 

Buda-Pesten apródonkint, észrevétlenül mégis 
csak szaporodni kezdenek a kolosszális középü
letek. A nagyszerű közvágóhid csak nemrég nyit-

liden emelkedő domb oldalán szemeltek ki 7000 Q 
ölnyi tért. 

A terv és költségvetés megállapításánál a 
legújabb kórászati tapasztalatok s a külső csín 
szabályai vétettek irányadókul. A terveket Do-
derer L. bécsi műegyetemi tanár dolgozta ki. 

Az épület az u. n. „pavillon-rendszer" sze
rint osztatott be, akképen, hogy szárnyai, osztályai 
el vannak különítve, hogy minél több fris levegőt 
és világosságot nyerjenek a termek. A szobák 3 
öl magasságúak, az ablakok pedig, miknek ma
gassága lO'/j láb, szélessége pedig 4 láb, kettős 
szellőztetéai készülékkel vannak ellátva. A kór
termekben egy betegre 6 köb-öl levegő ós lg nógy-
szeg öl világosság jut. 

Maga a kórház, mint képünk mutatja, jobbra 
és balra terjedő s 500 betegre számított legénységi 
kórházból áll. Középen van a tiszti kórház, előtte 
a kezelési hivatalok és az orvosi lakosztályok, 
mig mögötte a tágas mosó- és fürdőház áll, gőz-
zuhanynyal és kádfürdőkkel ellátva. E helyen •* 
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'. btida- pesti helyőrség számára egy nagyszerű 
gőzmosó-intézet lett helyezve. A telep hátterében, 
a legmagasabb ponton áll a halottas épület, középütt 
csinos kápolnával, a szárnyakon pedig bonczter-
mekkel és halottas kamrákkal . 

A legénységi kórházban a közlekedés az 
emelet és a kórtermek közt a lépcsők mellőzésével, 
emelő-gépekkel történik, mi által a betegek részére 
ÍZÜksége* étel, fa stb. szállítása igen megküny-
nyebbiil. Az összes helyiségeknek saját légszesz-
és vízvezetéke lesz. Az épületek közti tért kertek 
és sétányok töltik be. 

A korház építése, melynek költsége összesen 
másfél millió frtra fog rúgni ,a budai cs. k. mérnök-
tan i igazgatóság felügyelete a la t t 1870-ben indult 
meg. Az épitővállalkozó egy társulat volt, mely
től az i pitéit Kcntser Is tván jeles épitész-mérnök 
hazánkfia még az évben á tvet te s a munka eddigi 
sikertbői itelve a tél beálltáig be is fogja végezni 
azt a nagy épületet , mely már most isftkellemes 
nyugpontot nyujt a budai szép kilátást élvezők 
szemeinek. 

A pesti közvágóhíd és marhapiacz. 

A közvágóhíd, 10 holdnyi területen a tábori 
kórház közelében a soroksári ut mellett balra fek
szik, az udvar 27' &', az épületek 30' 6"-nyire a 
Duna O-pontja fölött. 

A roppant térséget befoglaló épületek között 
azokon kívül, a miket múlt számunkban érintet
tük, még a következük vannak : 

A próba vágóhíd, a telep közepén látható tor
nyos i pületben, hol 20 darab szarvasmarha vá-
gathat ik egyszerre. Ug_\ anitt van a fogyasztási 
adó szedésére fölállított pénzügyőri szoba, a mér
leg és istálló. Hátsó részében egy hat ló erejű 
gőzgép van fölállítva, mely tiz óra alatt 1800 
akó vizet emel 60 lábnyira, — továbbá egy fagy
mentesen födött vizmedencze 3000 akóra. A fagy-
mentesités ugy történik, hogy a kémény e meden-
czén vonul át s megakadályozza a fagyást. A viz
medencze talpa a vágókamrák padozatjai fölött 
55-lábnyira emeltetett , hogy a hydrantokhoz csa
vart szivattyúkból kitörő vízsugár minden fedél-
tüzet röütön elfojthat. 

A fő viz vezető csövek ugy vannak elhelyezve, 
hogy azok bőven látják el a csőhálózatot, mely a 
vágóhíd minden részeivel összeköttetésben áll. 

A próbavágóhid mellett jobbra és balra az 
albumin-gyár, paczálföződe, állati fürdők és egyéb 
gyárak számára tágas terüle t van fentartva. 

A két szögleten álló épületek közül az c y i k 
istálló, a másik egy kis vágóhíd beteg marhák szá
mára, melyek az egészséges marháktól egészen 
elkülönittetnek. 

A közvágóhidi telep közepén a marhavásár
ról < rkező szarvasmarhák számára egy tágas mar
haállás van berendezve, úsztató medenczével éa 
itató vállukkal ellátva. 

Et tő l jobbra és balra állanak az istállók, vá
gókamrák és jégtartók, miket múlt számunkban 
ismertettünk. E két épület képezi a tulajdonképi 
vágóhidat. 

A vágókamrák két oldalán fekvő kia épüle
tek a paczalmosódák éa ganéj-gödrök, melyek a pa-
czal hideg éa forró vízzel mosása és a hig ganéj 
eltávolítása czéljából a vízvezetékkel állnak össze
köttetésben. 

A főkaputól jobbra és balra fekvő két egy
emeletes éa két földszintes épületben az igazgató, 
ellenőr, állatorvos,a vágóhid-felügyelők, a gépész 
éa házfelügyelő lakásai vannak. Ugyanot t van egy 
tágas hivatalszoba s iroda és egy pénztári helyi
ség, végre egy tágas őrszoba és börtönhelyiség. 

Ezek mellett a mészárosok szekerei számára 
-zinek 60 lóra istállók, az építési anyag, éa 

tüzoltószerek raktára i vannak elhelyezve. 
A közvágóhíd telepe 7'/2 láb magasságú kő

fallal van bekerítve. 
i helyiségek, udvarok és utczák lég-

raeesszel vannak világítva, s valamennyi kövezettel 
ilátva. Az intézet önálló vizvezetéssel ésa Du

nába kiágazó csatornázással bir. Több helyen an
gol modorra épült árnyékszékek léteznek, ugy hogy 
az intézetben, daczára annak, hogy 100—120 marha 

"•'* le naponként, a legnagyobb tisztaság 
uralkodik. 

A közvágóhíd eg Jőri szempontból 
épít tetvén, mely a nyerészkedés tárgyát nem ké
pezheti , Pestyaros hatósága a <ágó és egyéb dija
kat a lehető legkisebb m , t a . 

A közvágóh „ e l p c s t e n 3 2 
maganvrgohi . í !ftt o ,-g a z e z e - k e l 

járó tisztátalanság, kellemetlen büz a városból 
végkép eltávolít tatott . Minden egyes darab marha 
nemcsak hogy élő állapotban, hanem annak húsa 
is orvosilag meg vizsgál tát ik. 

E g y szóval a közvágóhidban Pestvárosának 
nemcsak oly intézete van,'moly egy modern irány
ban induló ország népes fővárosának elkerülhet-
lenül szükséges; de egyúttal olyan, mely becsüle
te re és díszére is válik. 

Garibaldi tábornoknál 1802-ben. 
— Egy vezérkari tiszt naplójegyzeteiból. — 

(Folytatás.! 

Jun . 26-án vörös ingeket osztott ki köztünk 
a tábornok és megkínált bennünket fehérneművel 
is, ha szükségünk volna rea. Délután mindegyi
künk kapott egy t! lövetű revolvert és ehhez 
töltényeket is. Aznap estefelé már vacsorára hit
tak bennünket , hogy még besötétedés előtt hajóra 
szállhassunk. Hajónk Kaprera alatt horgonyo
zott ; kapitánya a szükséges eleséggel jól ellátta 
konyháját a tábornok kamrájából. Fé l 8 órakor 
indultunk a hajóra. A nap épen utolsó sugarait 
árasztá el a vidéken, midőn Garibaldi elöl, utána 
pedig mi többiek, párosával, kezünkben kis pod-
gyászunkkal , komoly ünnepélyességgel ballag
tunk, sok mindent gondolva ez uj vállalatról, 
melyre épen indulandók valánk. 

Ricciotti Garibaldi, a ki ballábára sánta volt 
és még fiatal arra, hogy atyja egy kétséges kime
netelű vállalathoz elvigye, honn maradt az öreg 
házfelügyelő Gardával és ennek idős nejével. 
Megsajnáltuk szegényt, midőn bucsúvételünknél 
sirva csókolt meg bennünket . Ot t állott a parton, 
apjával beszélgetve, míg mi ladikra ülve, a hajó
hoz eveztünk. Utoljára jöt t a tábornok, midőn 
már sötét volt. 

Garibaldi aludni küldött bennünket. 0 maga 
fennmaradt a hajón. Mi a szobákba menve, mind 
összejöttünk és egész társaságunkat, kik a hajóra 
mentünk, névszerint, mindegyik felirta tárczájába, 
hogy ha a sors széjjelüz bennünket , tudjuk, hogy 
kik voltak ez ujabb és bizonynyal történelmi 
eseményt készítő vállalat egyénei. 

A mint itt követkéz k, jegyeztem tárczámba: 
Garibaldi Giuseppe tbk., fia Menott i , Mignogna 
Nicola, Bruzzesi Giaginto ezredes, Ripari Pie t ro 
orvos, Basso Giovanni t i tkár , Chiassi Giovanni 
ezredes, Missori Giuseppe, Nullo Francesco alez
redesek, Guerzoni Gius. őrnagy, Civinini Giovanni 
turini i ró , Guastala Enrico őrnagy , Bidiscini 
Francesco őrnagy, Nuvollati Ghi3eppo százados, 
Fr igyesy Gusztáv őrnagy és R . . . A ; — 
továbbá: Forza Pietro írnok, Pol tronier i P ie t ro 
és Milani Maur 'c io — a tábornok és fia szolgái. 
A hajós-kapitány neve Maggioli . 

Reggel, mire álmunkból felébredtünk, már 
messze a sík tengeren úszott hajónk. Csendes, 
szép időnk volt; a nap-lemenet nagyszerű lá tványt 
nyújtot t és hozzá még a vizszinen hajónkat kisérő 
halak is nagy mulatságunkra szolgáltak. Az utón 
megtudtuk, hogy Szicziliába megyünk és Paler-
móba szállunk ki . 

28-án este fél 8 órakor értünk Palermo kikö
tőjébe. A hajót szokás szerint vizsga alá vet ték; a 
vizsgáló tiszttel tudat ták , hogy a hajó Garibaldit 
éa kíséretét hozta az országos lövöldék ügyében; 
de a tábornok nem akarván föltűnést okozni, más 
oldalon csak fiával fog a városba menni, mig mi 
ladikokon a legközelebbi kapu felé evezünk, és 
Trinaeria nevű vendéglőbe szállunk. 

A mint Garibaldi a fedélzetre jöt t , hogy a 
tiszt őt a többi hajókon keresztül a szárazra éa 
kocáira szállítsa, a hajót körülvevő, bámész ma
trózok és csolnakosok rögtön fóliamerték már 
caak öltözetéről i s , éa rögtön „ Viva GaribaldíJ" 
kiáltás hangzott mindenhol. Alig lehetett őket 
lecaendesitni éa tud tukra adni , hogy a tábornok 
föltün< s nélkül akar kiszállni. 

A mint a partra száll tunk a pénzügyőrök 
podgyászainkat akar ták vizsgálni, de a matrózok 
tiszti-podgyásznak nyilvániták és szabadon men
tünk a kijelelt vendéglőbe. A vendéglős, midőn 
megtudta, hogy kik szállanak hozzá, örömében azt 
se tudta , hogy mit tegyen, és e végett addig 
időztünk az udvarban, mig pgyszerre csak nagy 

l-lobbal rohan be egy ezredes egész díszben, 
és kérdi, hogy ki jö t t , mert hallja, hogy mi tisztek 
vagyunk,és ilyen nagy kísérettel caak nagy állású 
egyén ntazhatik. Engem kérdett, hogy nem Medici 
tábornok jö t t -e meg, a ki Palermóba a nemzet
őrség főparancsnokának neveztetett ki. Én rövi
den nemmel feleltem, mert nem tudtam, hogy 

megmondhatóin-e neki az igazat; azonban Bruzzesi 
ezredesünk segitett rajtam, mert régi barátját 
ismerte föl a kérdezősködőben, megmomlá neki 
Garibaldi jö t té t . O viszont megmondá nekünk 
a mit ugy is tud tunk ,— hogy két királyi berezeg, 
Humbert és Amadeo Palermóban időznek és más
nap mennek tovább. 

Alig helyezkedtünk el és néztünk körül a 
vendéglőben, midőn a tiszteletőrség megérkezett 
és a kapuhoz kettős őr állíttatott. A városban 
roppant „vivák" hangoztak ezer és ezer torokból; 
az ablakok kivi lágí t ta t tak és fólzászlóztattak, s 
az öreg tábornokot valóságos diadalmenetben 
roppant néptömeg a legnagyobb öröm és lelkese
déssel kisVrte szállására. Erővel ki akarták a 
lovakat fogni, és ugy huzni kocsiját, a mit ó nem 
engedett mar, és inkább kiszállt a kocsiból. 

Al ig szállt meg a „Tr inaer ia" vendéglőbe, 
midőn már egy katonai zenekar érkezett a ház elé. 
Volt „vitt" és „Garibaldi" kiáltás annyi, hogy 
daczára fáradságinak a tábornok mégis kiállott 
az erkélyre és beszédet tar tot t a „mio popolo"-
nak, mint ó szokta mondani. E beszéd minden 
egyéb volt, mii.t I I I . Napóleon dicsérete, a miért 
ó, Napóleon, — a helyett, hogy mindon egyéb 
érdok nélkül szavát tartotta volna, a mit mint 
szabadkőmives adott , t. i. hogy Olaszország egye
sítéséért minden lehetőt megtesz, ha őt a császár
ságra segítik, — a midőn császár lett, csak Savoya 
és Nizza árán válta be annyira a mennyire tett 
igéretét. A nép u jongo t t és kívánta Róma meg
szállását. Ekkor már tudtam, hogy mi jár tban 
vagyunk! 

Pompásan ter í te t t és mindentéle drága és jó 
ételekkel ellátott a-ztal várt bennünket estelire. 
Alig hogy hozzá fogtunk e fogharezhoz, midőn 
Garibaldihoz egy meghívó jöt t , hogy másnap a 
királyi berezegek számára adandó tánczvigalomra 
kíséretével együ t t megjelenni szíveskedjék; de 
ő a többiek nevében is megköszönte és el nem 
menetének okául ailá, hoüy utasok vagyunk dísz
ruha nélkül — éa fáradtak! 

Fr igyesy éa én, alig végeztük vacsoránkat, 
azonnal kimentünk a várost megtekinteni . Kimen
tünk a kivilágított sétatérre is, hol közelről lát
ha t tuk a két kir. herczeget. 

Palermo nagyszerűen szokott rendszerint 
világítva lenni, de most ily ünnepélyes alkalom
kor meglepő szép és fényes volt , különösen a 
tengerpart . A tengerészek zenekara a királyi 
hadihajón játszot t , a mi igen jól vette ki magát 
éjjel — csekély távolból. 

Végre elfáradva haza tér tünk, hol már szin
tén minden csendes kezdett lenni. — Palermóban 
az a rósz szokás van, hogy éjjelenként tartanak 
templomi meneteket, a mikor vége-hossza nincs a 
harangozás, mozsározásnak és zene melletti ének
lésnek, el tar t rendesen éjfélután 2 óráig, és ez 
majd minden este más-más templomban tartatik. 

Másnap, az, z : június 30-án reggel Sorakor 
t isztelkedett a nemzetőrség t iszt ikara Garibaldi
nál, a ki azokkal el is indult a szegény-árvák házát 
— „Albergo dei Poveri" — megnézni, a melyet ő 
alapitott 1860-ban, midőn diktátor volt. Megható 
jelenet volt i t t , midőn a kia leányok, fehérbe 
öltözve, koszorúkkal fogadták Garibaldi t , egy 7 
éves leányka virágcsokrot nyújtot t át neki és 
hálabeszédecskét mondott . A tábornok meg volt 
indulva, ölébe kapta a kia leányt éa összecsókol
gat ta . 

Még délelőtt a lövész-egylet megnyitásán ott 
voltak a kir. herczegek is Garibaldival együtt , 
kit igen előzékenyen fogadtak, azután tovább
utaztak. 

Délben a királyi palotába mentünk, a hová 
Pallavicini őrgróf— palermói prefektus — ebédre 
hivott meg bennünket. Garibaldi Fr igyesyt és 
engem utoljára ugyan, de mint magyar fegyver
társait mutatot t be. 

Medici tábornok is megérkezett és szintén 
hivatalos volt ebédre. Ebéd alat t a grófné velem 
németül társalgott , minthogy én roazul beszéltem 
az olasz nyelvet, ő pedig jól a németet, mert 
születésére német. Igen kedves nő, sokat beszélt 
a magyarokró l , kik közül többeket ismert éa 
kikről dicsérőleg nyilatkozott. 

Este Garibaldi tiszteletére díszelőadás volt a 
Garibaldi-szinházban, a hová el is mentünk. Az; 
előadott darabból keveset lá t tunk és hallottunk, 
mert szüntelen vivátoztak és beszédeket tar tot tak 
— színészek, publikum éa Garibaldi . — Az elatf 
függönyön K a p u r a azigote és azon egy szikla 
tetején Garibaldi vörös ingben éa ásóval kezében 
van festve. 

Kábult voltam a sok lármától s örültem mi
dőn szállásomra mehettem. 
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Júl ius 2-kán a királyi palotába szállásoltat
tunk. Garibaldinak a palota egyik szárnyán levő 
külön lakás adatott át, e lakásból van a legszebb 
kilátás éa a város mindkét oldala felé nagy 
erkély. Mikor Garibaldi Sziczilia diktátora volt, 
e szobákban lakott, és ennek emlékére a kormány 
határozata folytán a m>ddig Garibaldi él, senki 
miának csa'v az ő számára nyittatnak ki. E 
határozat a lakás bejáratnál egy nagy márvány
táblára van bevésve és az ajtó fölött a falba téve. 

A mint elfoglaltuk lakásunkat a palotában 
— a kiséretnek egy külön folyosóban kis kolos
tori czel la-szerű szobákat adtak — azonnal 
rendes és ren letlen kihallgatások voltak Garibal
dinál ; a rendes annyiból állott, hogy a nagy elő
teremben két garibaldista testőrtiszt díszben ; és 
két törzskari tiszt akiséretbSl mint szolgálattevők 
tartózkodtak, kik a bejelentéseket és egyéb ren
deletek végrehajtását tet ték, de leginkább a k i 
hallgatásra vagy tisztelgésre jövőket mulattat ták, 
különösen a női nemből valókat. 

J ö t t itt azután naponként boldog, boldogta
lan, kéregető, kérő, tisztelkedő, bámuló, komédiás, 
dolejező, főúr, koldus és az isten tudná, hogy kik 
nem. Garibaldinak mindannyia közt kétségkívül 
leginkább Ínyére lehetett, midőn gyönyörű szép
ségű fiatal hö'gyek emlékül csókot kértek tőle, 
meg is kapták ott előttünk a váróteremben. 

Jú l ius 6-kán Garibaldi a nemzetőrség fölött 
ta r to t t szemlét; midőn a csapatokhoz közeledett a 
zenekar a Garibaldi-hymnuszt játszta és a zászlók 
földig hajoltak a vezér előtt. E z alkalommal is 
beszédet tartott a nemzetőrséghez, melynek éle 
szintén Napóleon császár ellen irányult. A vissza
térés a városba valóságos diadalmenet vol t ; a vá
ros főutezájában nagyszerű diadal kapuk voltak 
emelve, számtalan uri fogat követte Garibaldi ko
csiját, a melybenő aprefekttel ült . A kocsi mellett 
két oldalt a lovas nemzetőrség tisztjei lovagoltak, 
az ablakok a nemzeti zászlóktól és szőnyegektől 
csak ugy pompáztak, s az ut egész a palotáig virá
gokkal volt behintve. (Vége követk.) 

Időjósok. 
„Bizony már jó régen ta r t ez a tikkasztó 

hőség, de kelletekorán jőne az eső." í g y panasz
kodott a múlt héten a gazdálkodók legnagyobb 
része. Nem kellene-e ugy tennünk, mint az egy
szeri ember, ki a boltban hévmérőt látván fölfüg
gesztve, s arról olvasván, hogy majd esőt, majd 
szárazságot muta t , megvette azt , s hazavivén, 
szárazság alkalmával csak az esőjelzést hagyta 
szabadon, azt gondolván, hogy igy tán csak majd 
megjön az eső. Vagy jobb lenne tán divatba 
hozni, mi a burmanoknál van szokásba. E g y angol 
lapból olvassuk, hogy Burmahban szárazság alkal
mával egy kötelet feszítenek ki, s kétfelől négyen 
kapaszkodnak bele. Ket tő olyan, kinek a száraz
ság előnyére van, a másik kettő pedig az esőt 
óhajtaná. S a melyik félnek sikerül a másikat 
elhúzni, a sors ahhozképest intézi az esőt vagy a 
szárazságot. Azonban mellékesen az is megjegyez
tetik, hogy az esőt óhajtók rendszerint a szálasabb 
és izmosabb legéayek közül személteinek ki. Újsá
gunk tovább nem vitatja, hogy aztán a kötélrán-
gatás le tudja-e hozni az esőt. 

Mindenüt t találhatók időjósok, egyik széle
sebb, másik korlátoltabb ismeretkörrel. A jelekből 
való jóslás a régi világból maradt reánk, a gyökere 
mélyebben behatolt, hogy sem azt a tudomány 
ki ir thatná, s van ia néhány jel , melyre a tudomány 
is mosolyogva kacsint. í g y p . o. az állatokon ész
lelhető jelenségek néha figyelemre méltók, habár 
azokat a népbabona képtelenségekkel czifrázta 
föl. Két vagy három századdal ezelőtt, sőt még 
napjainkban is, a köznép között számtalan eső-
hírmondó uralkodott . Ha a kacsák röptükben 
szárnyukkal szokatlanul vergődnek, ha a csikók 
legelés közben hátukra feküsznek, ha a bárányok 
nagyon bégetnek s viczkándoznak, a tyúkok az 
utczán legelnek, a disznók szénát vagy szalmát 
veaznek szájukba; a lámpa vagy gyertya perczeg, 
a korom bőven hullong alá a kéményből, a béka 
többször kurottyol, a fecskék alant röpdösnek, ha 
a barom és szamár fülét vakarja, a hangyák ki
bújnak fészkeikből, a pi typang s bógács-bolyha 
csendes időben fölszáll, ha a harangozás a szokott
nál távolabb hallszik, azt beszélik: „na valahára 
mégis megjön az eső." í g y jövendöl az ie, kinek 
tyúkszeme viszket, vagy álmoBsága miatt olyano
kat ásit, mint egy cselédkenyér. 

Az esőorvosok és esőpróféták két külön fajt 
képeznek. Az utóbbiak csak azzal dicsekesznek, 
hogy ők meg tudják jósolni, honnan és mikor jő 

meg az eső, de azt beismerik, hogy esőt előidézni 
nincs hatalmukban. Észak-Amerikában találkoz
nak egyes varázslók, kik azt terjesztik, hogy ők a 
felhőt le tudják huzni az égről. De ne menjünk 
olyan messzire, még Magyarországon is sok szőlő
hegyen látható sz. Orbán uram kőszobra, mely 
körül vidám dal zen zedez, ha a szőlőt a fagy nem 
veszi meg, mintha bizony sz. Orbánnak a fagy 
elhárítására különös szabadalma volna. Arábiáb in 
szintén uralkodik esővarázsló. Mikor Niebuhr 
természetbúvár ez országban j á r t , egy ideig a 
Nedjeram kerületbea tartózkodott, moly Mecrami 
nevű sheikh főnöksége alá volt helyezve. R Ja, 
mint jelen közleményünk forrásából olvassuk, e 
tudós azt jegyezte meg: „hogy Mohamedet, mint 
a nagy isten prófétáját tiszteli, de utódait s ma
gyarázóit már sokkal kevesebbre bacsüli." A 
hiszékenyebb arabok azt állítják felőle, hogy itt 
e földön alkura lépett az éggel, és saját kifejezé
sük szerint, a paradicsomot rőffel méri, s bizonyos 
kialkudott dijjért jobb, illetőleg szerényebb szál
lást bérel ki az elköltöző lelkeknek. S csakugyan 
több számmal találkoznak, kik tőle s ügynökeik
től jó remény fejében ilyen örök életre szóló utal
ványt vásárolnak. Egy kermani persa megirigyel
vén szép jövedelmét, ugyanezen keresetforrást 
nyitot ta meg, s mint mondják, lapos erszénye 
jelentékenyen meghízott. Minderre Niebuhr rö
viden, de találólag jegyzi meg : „ U g y látszik, 
hogy kelet népe az európaiak ezen elmés találmá
nyához szintén alkalmizkodik." E sheikhről még 
azonfelül azt is hirlelik, hogy a természet t i tkai
ban jár tas , s mikor csak akarja, megnyithatja az 
ég bezárult csatornáit. Szárazság idején, böjtöt 
hirdet , aztán pedig nyilvános körmenetet, mely
ben mindenkinek turbán nélkül, alázatosan, s a 
legeslegegyszerübb öltözetben kell megjelennie. 
S több tekintélyes arab bizonynyal erősíti, hogy 
ez eljárásnak mindig kivánt sikere lőn, mert az 
eső csakugyan megeredt. 

Egy másik ut izó, ki Marokkóban több ideig 
tartózkodott , az esőszerzés módját ekkép irja l e : 
„ E g y látogatásom alkalmával , nagy körmenet 
vonta magára figyelmemet, kérdezősködvén affelől, 
nyomára jöt tem, hogy azért rendezték, miszerint 
a hónapok óta elmaradt esőt e körmeneti ünnepé
lyesség által Istentől s Mahomedtől lekönyörög
jék. Az ölből alig kikerült gyermekek párosával 
nyitották meg a menetet, ugy aztán, mint az 
orgonasíp jöt tek a többiek, végre a nők zárták be 
a csoportot , mely összesen mintegy száz tagból 
állott . Négyszegletű táblára ragasztott irott imád
ságot hordoztak fejeiken, s ez alkalomra készült 
kardalt zengedezve, jár ták körül a fejedelmi ud
vart. Emi i tek azt is, hogy e szertartást naponként 
ismétlik, a imáikat mindaddig mondogatják, mig-
nem a szárazságot eső váltja föl." Ez aztán va
lóban biztos gyógyszer a szárazság ellen, mert 
egyszer valamikor mégis C3ak megjő az eső. 

Nem tudjuk, hogy kötélrángató esőszerzés 
van-e másutt is keleten, de India némely vidékein 
a nők sajátságos eljárást vesznek igénybe. A 
„Bengaliai Hurkaru" , egy Kalkut tában megjelenő 
lap az Indiá t égető nagy szárazság alkalmával 
ezt idézi: „ A braminok a az alsóbbrendű papság 
összegyűlvén, nagy buzgósággal morzsolták imái
kat . Midőn azonban minden könyörgés sikertelen 
volt, a pórnép régi a a maga nemében páratlan 
módhoz folyamodott. Éjjel több falu nőtagjai 
egész meztelenül a folyam&oz zarándokoltak, s i t t 
énekeik kíséretében igyekeztek kiengesztelni a 
haragvó isteneket, kik azonban a szegény nőkban 
sem lelték kedvöket, mert az eső elmaradt." 

Mig az időorvosok azon tanakodnak, hogy 
esőt szerezzenek onnan, hol nincs, mit mondjunk 
azokról, kik a bőséges esőzést máshová akarják 
terelni ? E g y lipcsei tudós M. Ot tó e feladaton 
nemcsak töprenget t , de sőt tervét a párisi tudós
társaság ítélete alá bocsátá. Egy úgynevezett 
eső üzőgépet ajánl e végre, mely valami emelke
det tebb térségre állítandó föl. A gép két óriási 
nagyságú, s gőzerő által konditható harangból áll, 
mely még a legsűrűbb felhőket is messze elűzi. 
Ha egy nagyjvárosban több ilyen gépet állítaná
nak föl, a tudós véleménye szerint , ott folyvást 
derült idő lenne. Hogy mint fogadta a tudóstár
saság ez ajánlatot, arról nem tétetik említés, hihe
tőleg bölcs hallgatással mellőztetett. 

S a mit e régi tudós ajánlott, ma sok helyen 
foganatba is veszik. Ha vészterhes felhő közeledik, 
ijjedelmes arczczal rohan föl a harangozó a to
ronyba, s rángatja a köteleket, hogy a harangszó
tól a felhők eliramodjanak, s ha egyszer a felhőnek 
csakugyan kedve kerekedik más vonalt válasz
tani , az összes tudóstársaság sem hitetné el a 
harangozóval , s gyakran egész gyülekezetével 

hogy azt tulajdonképen nem a harangozás eszkö
zölte. Pedig az ilyen harangozás nem egy pár 
embernek került már életébe, mert a légrázkódá's 
folytán oda csalogatott villám kegyetlenül meg-
boszulta az ilyes istenkisértést. 

Gyakran olyasmi is szokott záporral omlani, 
a mi tulajdonkép nem eső. Nem jeget vagy rend
jel t értek. Laplandban egy századdal ezelőtt az 
égből záporral hall tak a kis egerek. Toulouse 
mellett 1801-ben békák estek. Oroszországban 
Pakroff mellett 1827-ben egy hüvelyknyi fekete 
férgek szállingóztak alá. Egyszer Norvégiában a 
parasztok ijedten kapkodtak maguk körül , mert 
az esővel együtt patkányok potyogtak rajok. 

S ez kérem, nem tréfa, de valósággal megtör
tént tény. A halzápor pedig nem is valami rend
kívüli esemény. Stanste l mellett egy reggel a legelő 
tele volt hallal, holott közelben sem tenger, sem 
folyó nincs. 18 39-ben Allahabadnál egy angol 
tiszt eső után roppant számú döglött halacskákat 
látott. Islay-ban 1830-ban zápor után az egész 
tájék heringgel volt terítve. Az ilyen eseteket, — 
megengedvén, hogy néha nagyítás is jő közbe — 
levonván a levonandókat, könnyen kilehet magya
rázni. Irtózatos vihar csapkodja a tengert , egy 
viztölcsér ezrével kapja föl a halakat, s a forgó
szél elhordja messzire. Ez nagyon érthető. A nor
végiai patkányeső is kimagyarázható. A patkány
seregek a sziklás fészkekből kirándulást terveztek 
az alsóbb völgyre. Forgószél kerekedett , mert ott 
nem valami gyermekjáték a szél. hanem olyan 
erős, hogy még a sziklákat is, mint valami labdát 
dobálja e l ; s egy ilyen szél könnyen bánik el a 
patkányokkal i , mint könnyű pelyhet hurczolja 
magával, s mikor dühe alábbszállott, letette azokat 
az ottani macskák nagy örömére. 

Az úgynevezett véresők a maguk idejében 
sok rémülésre adtak okot, de most már veszítet
tek vészteljes jelentőségükből. Nem mintha csak
ugyan fordult volna valaha elő ilyen eső, sőt 
elismerjük, hogy eső utáni vörös foltokat csak
ugyan szemlélhettek olykor-olykor még a h fehérre 
meszelt falon is, mitől a nép rémitően megszeppent. 
Swammerdam természettudós két századdal ezelőtt 
a hágai népet ily esetben azzal vigasztalta, hogy e 
foltokat a falhoz odacsapódott rovarok okozták. 
De a nép nem akarta hinni, azt állítván, hogy azok 
valóságos vércseppek, a csapást jelentenek. Azóta 
is több természettudós Swammerdam véleményét 
pártolja. Ké t század múlt el azóta, 8 oh fájdalom, 
még most is harangoznak a szélvész és jégeső ellen. 
Jobb lenne, ha biztositanának, s a tapsonyi szent 
kúttal betemetnék az annyi bajt okozó babonát éa 
tudatlanságot, mit az által lehetne elérni, ha a nép 
jobbjai nemcsak a nagyvárosokban, de a kisebb 
falukban is népszerű természettani felolvasásokat 
tar tanának az örökös politizálás helyett, s ilyen 
módon eszközölnék a jóllét előmozdítását. 

K. T. K. 

A magyarországi nemzetiségek. 
Keleti Károly a „Statisztikai közlemények" 

nyolezadik kötetében azon adatok alapján, melye
ket b . Eötvös mint közoktási miniszter 1870-ben 
gyűjtetet t országszerte a végből, hogy a törvény
hozás elé terjesztendő évi jelentésének alapjául 
szolgáljanak, hazánk nemzetiségi statisztikáját 
állítja össze. Ugyancsak Keleti Károly „Hazánk 
és népe" czimü munkája után közöltünk már la
punkban (1. a „Vasárnapi Újság" ez évi 16-ik 
s z á m i t ) ugyanez alapon készült kimutatást 
hazánk nemzetiségeinek számarányáról. Mind
azáltal érdekesnek tart juk a jelen közleményből ia 
átvenni néhány adatot. Van e szer int : 

Magyarországban Erdélyben összesen 
Magyar. . 5.811,123 006,175 6.301.58? 
német . . . 1.592,034 224,034 1.816,089 
román . . . 1.114,044 1.207,862 2.321,903 
tót . . . . 1.825.513 210 1.725,725 
szerb . . . 284,836 — 284,836 
horvát . . . 207,s->:> 630 808,519 
orosz (ruthén) 418,040 — 2t<8,044 
egyéb . . . 102,127 2524 105,510 

ösazeaen 11.117,623 2.101,727 13.219,350 
Keleti elősorolja azután azon megyéke t , me

lyek a legnagyobb magyar népességgel birnak, 
tehát a legmagyarabbak. Első helyen áll e részben, 
s teljesen magyar, ugy hogy még 4" .„ más nemzeti
séget sem foglal m i g á b a n : a Hajdn-kerület. — 
Ezt követi azonnal a szintén majdnem kizárólag 
magyar Jászkun-kerület. O t t 10000. itt 99-:. a ma
gyarok százaléka. E tősgyökerességgel vetekedik 
,anagy éa népes Hevesmegye 99 ,-, Csongrád 89 „ , 
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Győr 9870 és Szabolcs 96.92°/0 magyarsággal. Nyo
mukban lépnek a kis Torna (95.20%)> Borsod 
(94-97%)> a z t a n Jő a z e r ő s magyarságú tekintélyes 
Somogymegye 89.65%-a '* Hetven százaléknál na
gyobb magyarságot találunk még a következő me
gyékben: Komárom (83.53), Esztergom (82.65), 
Veszprém (80.95), Fehér (80.,,), Pest (76.,,) és 
Zala (73.28). Mindezen megyékben és kerületek
ben tehát annyira tuluralgó a magyar elem, hogy, 
ha eddig még nem is mondható mindnyája tiszta 
magyarnak, idővel bizonyosan áll majd e mondás. 
Ilyen pedig van összesen 15, és hatalmas megyék 
is vannak e szám közt, mint Pest, Heves, Somogy, 
Zala stb. A lakosság felénél többet számit a ma
gyarság, tehát 50%-on felül még következő me
gyékben : Békés, Bihar, Kraszna, Nógrád, Szatmár, 
Tolna, Vas, összesen hét. Erdélyben következő 
százalékokat találunk a székelység közt: Udvar
hely szék 82.57, Csikszék 90, , , Háromszék 88.0J, 
Marosszék 91.09 és Aranyosszék 56.95. Legkeve
sebb százalékát foglalja el a lakosságnak elemünk 
a következő meg) ékben: Turócz (0.,4),Liptó(0.,7), 
Trencsén (0.0S), Szepes a városon kivül (0.,-), 
Zólyom (0.95). 5%-nál kevesebb magyarságot szá
mítanak, még csak Krassó (l.,9), Sáros (1M8), Za-
ránd (1.71), Árva (2.89)és a szepesi XVI . sz. k vá
ros (3.,,). 

A jó bará tok. 
Kégi példabeszéd, hogy a kutya és a macska 

közt a barátság nem a legjobb lábon szokott ál
lani. Hát még a majom és a macska közt milyen 
lábon állhat? — kérdik olvasóink, 
tudva, hogy e két ravasz és inger
lékeny állat még nehezebben tudna 
összeférni. Pedig hogy mégis össze 
lehet őket barátkoztatni, tanusitja 
mellékelt rajzunk, melyen egy kül
földi állatkert egyik lakosztálya 
Tan feltüntetve lakóival együtt. A 
majmot egy ideig külön egyedül 
tartották egy kaliczkában, de mi
ként tudjuk, a majom sokkal ele
venebb, fürgébb állat és a játékot 
és társaságot sokkal inkább ked
veli, hogy sem sokáig el tudta 
volna tűrni unalmas egyedüliségét. 
Utoljára mogorva, veszekedő és 
kedvetlen lett annyira, hogy kény
telenek voltak neki laktársat ke
resni. Kisérletképen, föl sem téve, 
hogy az eredmény oly fényesen 
üssön ki, egy macskát rekesztet
tek hozzá. Volt is eleinte nyávo-
gás, visitás, czivódás és veszekedés 
annyi, hogy az állatkert őrei majd 
megsiketültek bele. S végre is mi 
történt? — A legjobb barátok let
tek egymással. Ilyen az emberi 
elme és találékonyság. Néha magát 
a természetet is képes kitériteni a 
maga rendes útjából. 

A két állat ugyan most is ugy él mint a 
heves vérű házastársak, mert mindegyre össze
vesznek, s azután ismét kibékülnek, de annyi 
bizonyos, hogy nem gyűlölik egymást. A szegény 
macskának sok csintalan tréfát kellett, és kell 
még most is, gonosz laktársától kiállani s különö
sen az esett roszul a lelkének (ha van), hogy a 
majom szép hosszú, bozontos farkát sehogy sem 
akarta respektálni és mindegyre meg-meghuzta. 
Már pedig tudvalevő dolog, hogy minden tisztes
séges macska szerfölött sokat ád a farkára. Ezért 
gyakran összekaptak, de utoljára is valamelyik 
mindig okosabb volt a másiknál és engedett s a 
legnagyobb házi perpatvar is azzal végződött, 
hogy ha besötétedett, már csak félelmökben is 
szépen összebújtak és ugy aludtak el. 

xeter nevű uri ember fogadott Throckmorton 
gyapjúszövet-gyárossal 1000 guineában, hogy ez 
utóbbi nem képes két juh gyapjából egy kabátot 
készíteni. Throckmorton elfogadta a fogadást, s 
Coxeter másnap reggel 5 órakor hozott két juhot. 
A juhokat megnyírták, a gyapjút megfonták, a 
szálakat összeszőtték, az igy készült posztót 
megvasalták, megnyírták, megfestették és lepré
selték. Délután 4 órakor készen volt a legfinomabb 
posztó, mely 20 perez múlva átadatott a szabók
nak, kik 9 órára elkészitették a kabátot, ö t ezer 
ember várta az érdekes fogadás eredményét. A két 
juhot megsütötték és azok egyike 120 kanna sör
rel együtt a gyár munkásainak ajándékoztatott, a 
másikat pedig a néző publikum költötte el. E sze
rint 13 óra és 20 perez alatt készült el a kabát. 

** {Mennyi eledel szükséges egy embernek?) 
Kiszámították, hogy egy teljesen felnőtt, egész
séges ember táplálására naponként 36 szomer étel, 
és pedig 9 szemer hus- és 27 szemer növény-étel 
szükséges. Az angol és franczia katonák és matró
zok élelmét e statisztikai számításokon nyugvó 
tapasztalások alapján osztják ki, s ki van szá
mítva az is, hogy egy rendes testalkotásu ember 
évenkint 1500 font ételt és italt igényel. Egy nem 
mértéktelen bajor sörivó ellenben, ki naponkint 
csak három itezét iszik meg — itezéjét 3/4 fontra 
számítva, — évenkint nyolez mázsa sört fogyaszt 
el, mi felét képezi az egész, megkívántató táplá-
kozási mennyiségnek. 

0 (A romániai iskolák statisztikája.) _ Egy 
bukaresti levelező szerint Romániában falusi iskola 
van 2130, városi 239, melyek a magán-, felső éa 

Egyveleg. 
** (A Jeges-tengeren.) A Behring-uton egy 

amerikai hajó május elején a jég közé beékelt ha
jót vett észre. Az amerikai kapitány néhány le
gényt magához véve beszállott a hajóba, hol 8 
halottat talált. A szerencsétlen hajósok csak az
előtt nem sok idővel múlhattak ki. A jegyző
könyvbe írva ezt találták: „700-nál a jég közé 
kerültünk, decz. 5. 1871. Négy társunk már meg
fagyott, mi nyolezan megadjuk magunkat sor
sunknak, s várjuk halálunkat. Élelmi szereket a 
hajón nem találtak, mégis a halál inkább a meg
fagyás mint az éhezés miatt következett be." 

** (Érdekes fogadás.) Neuburgban valami Co-

A jó barátok. 

szakiskolákkal együtt 3591-re rúgnak 3797 taní
tóval. Falusi tanuló fiu és leány 61,082; városi 
26,667, felsőbb iskolai hallgató 393. Mindennemű 
iskolák összes növendékel04,033, melyből leány
gyermek 15,668. A leánygyermekek városiak, 
mert falun még igen ritka eset, hogy leánygyer
mek iskolába járjon. Az iskolákat igen kevés 
kivétellel az állam tartja fen, mert talán sehol 
sincs annyira divatban, mint itt, hogy mindent az 
államtól várnak. Az államnak van is e czélra a 
szekularizált birtokokból elég pénze, ha nem for
dítanák e pénz nagyobb részét a czifra katonákra, 
ágyukra, kaszárnyákra. Különben bármi szép 
számú is a falusi iskolák kimutatása, azoknak na
gyobb része ma is csak a papíron áll. 

** {Egy „vad-ember" anépnevélésről.) A Sand-
wich szigeteken egy úgynevezett,,vad" benszülött 
következő szép és tanulságos nyilatkozatot tett a 
népnevelés ügyéről egy gyűlés alkamával: „Ugy 
látom, hogy önök közül többen még most is vona
kodnak a közoktatási költségvetés mellett szavazni. 
A mi engem illet, én nem habozom e tekintetben. 
Én inkább látom el a néptanítót nagy jövedelemmel, 
mint a rendőrhivatalnokot. Ez utóbbi csak védel
mezi a tulajdont, az előbbi ellenben megtanítja, 
miként kell azt tisztelnünk. Minden dollár, a me
lyet a nép felvilágosítására fordítunk, a jövő ré
szére adott biztosítási díj. Számlálják önök össze, 
mennyibe került pár évvel ez előtt a rendőrség és 
igazságszolgáltatás, s mennyibe jelenleg. Minél 
többet költünk a népnevelésre, annál kevesebbe 
kerülnek amazok." 

** (Franczia kölcsönök.) Azon óriási siker 

alkalmával, melyet a legutóbbi franczia kölcsön 
feltüntetett, nem lesz érdektelen a napóleoni kor
szak hasonló pénzügyi diadalaira visszaemlékezni. 
1854-ben a 250 milliós kölcsönre 98,000 aláiró 
jegyzett 467 milliót; az 500 milliós kölcsönre, 
mely 1855. januárban bocsáttatott k i , 177,000 
aláiró 2175 milliót jegyzett; ugyanazon év júliusá
ban a 750 milliós kölcsönre 316,000 aláiró jegy
zett 3652 éa fél milliót; 1859-ben az 500 milliós 
kölcsönre 690,060 aláiró jegyzett 2509 milliót, s 
1864-ben a háromszáz milliós kölcsönre 542,061 
aláiró jegyzett 4857 millió frankot. Átlag tehát a 
császárság is hatszoros felüljegyzést tudott felmu
tatni azon kölcsönöknél, melyek háborús czélokra 
fordíttattak. Feltűnő ezen kölcsönöknél az aláírók 
fokonként szaporodó száma. Aligha fogunk csa
lódni, jegyzi meg egy lap, ha azt állítjuk, hogy a 
részvét a legutóbbi nagy kölcsönnél még mélyeb
ben hatolt le az alsóbb társadalmi rétegekbe. 
Mindamellett ez alkalommal mégis a nagy tőke 
lesz hivatva arra, hogy a kölcsönt magára vegye 
és szilárd kezekbe juttassa. 

** (A világ legmélyebb kútja.) A legmélyebb 
kut, mely valaha ásatott, közel Sperengberghez, 
Berlintől délre 38 kilométernyi távolban fekszik, 
hol diluvialis sikon egy kis domb emelkedik. A 
porosz főváros közelében talált nagy mennyiségű 
gypsz arra bírta a bányaigazgatóságot, hogy a kör
nyéken kősót koressenek; 1867-ben a gypsztelepen 
egy 4.75 méter átmérőjű kut ásatása kezdetett 
meg. 83.85 méter mélységű ásatás után andhydritre 
akadtak; ujabb 1.50 méternyi mély ásás után kősó 
rétegekre akadtak, melyek 86.55 méterig egészen 

tiszták voltak. Á szorgosan foly
tatott fúrás 1868 végéig 291,40 mé
tert ért el. E mélységnél, miután 
három vascső helyeztetett be, az 
átmérő 31.5 centiméter volt. 1869 
kezdetével a fúrás gőzgép segélyé
vel folytattatott s annak végén a 
kut mélysége 770,S5 métert tett. 
1870. végén a kut 1060M0 méter 
mély volt s 1870-ben 1271 méter
nyi mélységnél felhagytak a fúrás
sal. Ez a legmélyebb pont, melyet 
valaha elértek. Az itt felfödözött 
kősó rétegek 1184 méternyi óriási 
vastagsággal bírnak. A fúrást to
vábbra is megkísérték, hogy lás
sák, mily természetűek azon réte
gek, melyeken a só fekszik; de a 
legyőzendő mechanikai nehézségek 
e roppant mélységnél igen nagyok 
voltak. A tudomány érdekében a 
különböző mélységek hőmérsékei 
följegyeztettek s később közöltetni 
fognak. Azt vélik, hogy a hőmérsék 
növekedésének elmélete ez által kö
zelebbről fog meghatároztatni. Saj
nálandó, hogy a beállott nehézségek 
folytán a fúrás nem folytatható, 
mert kétségkívül még számos figye
lemreméltó eredményt szült volna. 

** (Vasúti balesetek Ausztriában 1871-ben.) 
Az osztrák kereskedelmi minisztérium által az 
1871-ben Ausztriában előfordult vasúti balesetek
ből kiadott jelentésből kiveszszük, hog^ a neve
zett évben 212 vasúti hivatalnok, és pedig 164 
saját hibájából vagy véletlenül, és 48 a vaspálya 
közegeinek hibájából, továbbá 31 más egyén na
gyobb részt saját hibájából vagy véletlenül meg
sérült, 118 hivatalnok és 77 más egyén pedig 
megöletett. Az osztrák vasutakon 1871-ben szál
lított utasok közül átalán megsérült 17, megöletett 
és pedig kivétel nélkül véletlenből vagy saját 
hibája folytán 5. A közlekedés biztonsága, a mi 
a vasúti közegek eljárását illeti, az 1870. évhea 
képest nagyobbnak mutatkozik. 

** (Római szerzetesek.) Egy franczia lap * 
római szerzetesek statisztikáját közli. E szerint 
van Rómában összesen 8239 szerzetes, és pedig 72 
férfi-szerzet s 53 nőszerzetben. Van-e szerzeteknek 
összesen 230 háza. Jövedelmük 3.565,340 frankra 
rug, a mi természetesen nem tekinthető hitelesnek, 
mert e jövedelmek a kormánynak tett vallomá* 
szerint számitvák. 

** (Ki a tolvaj?) A lopás bűntényének mor
déra qualifikáczióját s öt fokozatát egy külföldi 
lap elmésen és találólag a következőképen álli'j* 
meg: 1) a ki egy milliót lop: financzier; 2) a ki egv_ 
fél milliót lop: az már törvényszegő; 3) a ki 
100,000 forintot lop : hunezut; 4) a ki 50,000 
frtot lop: gazember; végre 5) a ki egy pár csizmát 
vagy ilyesmit lop, az már akasztófára való tolvaj* 
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Irodalom és művészet. 
** (Vajda János költeményeiből,) minta „Ma

gyar Politika" irja, Melczl Hugó, ugyanaz a ki 
Petőfi néhány versét elég ügyesen fordította, nem
sokára vagy 40—50 darabot fog bemutatni a 
nagy német publikumnak Ideje is már, hogy a 
magyar költés ̂ et egyik kiváló képviselőjét bemu
tassák a külföldnek. 

** (Egy magyar szinmüiró századik müve.) 
Szigligeti Edének közelebb elfogadott, „Uj Világ" 
czimü vígjátéka a századik darabja, melyet irt. 
Szigligeti még mindig oly ruganyos lelkű, fárad-
hatlan szorgalmú, hogy bizonyára nem fog mag
pihenni még e századik müvénél sem, mit a magyar 
szinmü irodalom javára szivünkből kivánunk. A 
megirt száz mű közül negyven-ötven a nemzeti 
azinpadnak is állandó vendége. 

** (Szeged város monographiájának) megírását 
az e czélra kinevezett bizottság Varga Ferencz 
gyoroki plébánosra bízta, a ki pályamüvét a bírá
lók nézete szerint fogja átalakítani. A pályadíj 
1000 frt volt, ujabban azonban száz és egynehány 
forint adakozás gyűlt össze, mely összeg szinte e 
mű írójának adatik át. 

** (A szegedi vár Pittavalja.) A szegedi bűn
ügyekről egy terjedelmes kötet fog megjelenni, 
mely a bűnesetek megismertetésén kivül az egyes 
bandákat, s azok vezéreinek életmódját, kalandjait 
is ismerteti s fogságbeli életükről is szólni fog. 
Ezenkivül jogi kritikával szóland a bűnügyek kö
rüli eljárásról. 

** („A felvilágosodás keletkezésének és befolyá
sának történelme • Európában") Lecky nevezetes 
müve Zsilinszky Mihály fordításában oly gyorsan 
jelenik meg, hogy most már a harmadik füzet is 
kapható Aigner Lajosnál.Mindenik füzet ára 1 ft. 

** („Rövid hiterkölcsi beszédek,) a tanév min
den ünnepnapja s alkalmára" czim alatt gyűjtötte 
össze Károly Gy. Hugó kassai tanár egyházi be
szédeit a kath. nép s polgári tanodák, valamint 
az alközépiskolák hitoktatóinak számára. A mü 
Nagyváradon jelent meg 13 ivnyi terjedelemben. 
Ara 1 frt 40 kr. 

** („Egyházi beszédekre alkalmazott énekver
sek") ez. füzetkét adott ki, a ref. énekvezérek, 
rektorok s tmitóképezdei növendékek templomi 
használatára, Sáfár Ferencz fitanitó Karczagon, s 
a füzetke szerzőnél 30 krért megrendelhető. 

** (Sue „Párisi titkok") czimü regényének 
magyar fordítása teljesen megjelent LaufFer Vil
mos könyvkiadónál, ki most küldte szét az utolsó 
13-ik és 14-ik füzetet. Egy-egy füzet ára 80 kr. 

** (Stanley, dr. Livingstone fölfedezője,) afrikai 
kalandjait Londonban Lownál fogja kiadni. Mint 
érdekes tényt megemlítjük, hogy a „Newyork 
Herald" ez útra 8—9000 fontot, azaz: a mi papir-
pénzünkben mintegy százezer ftot költött. Minő 
szinben tűnnek fel ezen egyetlen adat mellett is a 
mi irodalmi viszonyaink! Pedig, a ki tudja, mily 
mesés összegeket költ a „Times" csak a tudósítá
sok és táviratokra, ezt nem is találná oly rend
kívülinek. 

Kőzintézetek, egyletek. 
** (.4 kolozsvári árvaházra) oly buzgalommal 

gyűltek az adakozások, hogy a nőegylet azon 
szerencsés helyzetben van, hogy e jótékony inté
zetet még az idén megnyithatja. Egy a baj csak, 
az t. i. hogy az intézet első beszerzése több költ
ségbe kerül, mintsem azt az alaptőke fedezhetné 
a nélkül, hogy ezáltal a fölveendő árvák rövidsé
get ne szenvedjenek. Most tehát a nemes ember
baráti szivekhez fordul a bizottmány, kérve külö
nösen a kereskedőket és iparosokat, hogy akár 
pénzsegély, akár egyéb módon járuljanak az 
intézet első felszereléséhez: kiki tehetsége szerint. 

** (A siketnémák váczi kir. intézetében) az 
187y2-ki tanév végével üresedésbe jött négy orsz. 
alapítványi fi- és egy leány-növendék helyre: 
Králl Gusztávot, Rakitovszky Lajost, Boreczky 
Sándort, Szalay Gáspárt és Fanya likát nevezte 
Ü a közoktatási miniszter. 

**(A román irók gyűlése) az idén f. hó 8-kan 
mentvétrbe; több hivatalnokon és tanulón kivül 
Román, °Hodosiu és Jurka Bazil országgyűlési 
képviselők is jelen voltak. Az egylet, melynek 
1861-ben még csak 7000 írtja volt, ma 54,500 frt 

T Á R H Á Z . 
tőkéről rendelkezik. Az egylet, fennállása óta, 34 
irodalmi összejövetelt tartott. A jelen közgyűlé
sen csak egy értekezés tartatott, Jozifutól (Brassó
ból) Homer felett. 

Egyház és iskola. 
** (A kolozsvári egyetem) 42 tanszékére 100 

folyamodvány érkezett be. Legtöbben folyamod
tak a jogi karban, jóllehet a mostani kolozsvári 
akadémiai tanárokat nem lehet figyelmen kivül 
hagyni. Az orvosi karban kevesebb a pályázó, a böl
csészeti kar több tanszékére pedig egy sincs. 

** (Egyetemi magántanárok.) A közoktatási 
miniszter Pulszky Ágost jogtudort a bölcsészeti 
jogtanból, Fischer Lajos bölcsészettudort a logika, 
psychologia és antropológiából, Thanhoffer Lajos 
orvostudort, a szövettanból egyetemi magánta
nárrá lett képesítése folytán, e minőségben meg
erősítette. 

** (A közoktatási miniszter) Kobialka János, 
volt eperjesi kolleg'umi tanárt, Bars- és Hontme 
gyek II-o.l tanfelügyelőjévé, egyelőre ideiglenes 
minőségben nevezte ki. 

** (Kanonoki kinevezések.) Maskovics Mihály, 
várkonyi plébános és alesperes, Fekete Mátyás, 
rakomazi plébános és alesperes, és Tó'h Sándor, 
kun-szent-mártoni plébános, az egri székes főegy-
ház tiszteletbeli kanonokaivá neveztettek ki. 

** (A tiszántúli reform, egyházkerület) főjegy
zőjévé Tóth Sámuel debreczeni főiskolai tanár vá
lasztatott meg 314 szavazati d. Ellenjelöltje Kiss 
Áron szathmári esperes 247 szavazatot nyert. 

** (Sopron városa) elhatározta, hogy a városi 
tanitók és tanárok fizetését a jövő tanévtől kezdve 
fölemeli. Amizok 800, ezek 1100 forint fizetésben 
fognak részesülni, azonkívül az öt éves pótlékot 
is elhatározták behozni. E példát követni fogják 
mások is. 

** (Nyitra-Újlakon) gr. Esterházy István 
saját erszényéből vett bérbe egy lakot iskolának 
s egyszersmind a tanitót is ő fizeti. Neje az iskola 
fölszereléséről gondoskodott s a gyermekek közt 
tömérdek ajándékot osztott ki. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A kecskeméti iparmúkiáUitás) rendező bi

zottsága mindazokat, kik a hazai ipar ügye iránt 
érdekeltséggel viseltetnek, a tárlat megtekintésére 
szívesen meghivja, és fölkéri miudazokat, kik az 
iparkiállitást megtekinteni kivánják, szíveskedje
nek a rendező bizottságot levelezési lapon ér
tesíteni, hogy számukra a vasúti dijleszállitási 
igazolványok és esetleg a szállásjegyek azonnal 
megküldessenek. A látogató közönség számára 
ugyanis következő vasúti és gőzhajózási társa
ságok szíveskedtek augusztus 15-től szeptem
ber 15-ig, 50% dij kedvezményt engedélyezni: 
a tiszai vaspálya, a dunai gőzhajózási társaság, a 
mohács-pécsi vasút, az első erdélyi vasút, a szé-
kesfehérvár-győr-gráczi, a magyar keleti vasút, a 
pécs-barcsi, a kassa-oderbergi vasút az Lés II . he
lyen^ déli vasút a Il l- ik osztályban. — Az alföld-
fiumei és az osztrák államvasút e kedvezményt meg
tagadták. A tárlat megnyittatik aug. 3l-én és tart 
szept. 8-ik napjáig. Személyesen hozott vagy kül 
dött tárgyak elfogadtatnak aug. 15-ig. A bizottság 
fölemlíti, hogy ország különböző vidékeiről, de 
különösen a fővárosból jelentkező kiállítók nagy 
részvéte ez iparműkiállitást országos jellegűvé 
emeli. 

y* (A nöiparegylet világkiállítási bizottsága) 
felkéri a hazai iparosokat s kereskedőket, kik női 
munkákat készíttetnek, hogy ezekből néhány 
példányt a bizottsághoz (Sándor-utcza, 10. sz.) 
beküldeni szíveskedjenek, a világkiállítás számára. 

J („Tyuknemesitő egylet") van keletkezőben 
Nagyváradon. A részvények ára 10 frtra van elő
irányozva. 

f (Francziásan.) Nemcsak Francziaország-
ban tudnak a szükséges mennyiségen jóval fölül 
aláírni, hanem Magyarországban is. A siklósi 
takarékpénztár nyilvános aláírásra bocsátott 300 
db részvényére 13,681 aláírás történt. — Hanem 
azért ne vonjunk párhuzamot. 

** (A kereskedelmi minisztériumhoz,)a.„P-N." 
szerint, jelenleg nem kevesebb, mint ötven és né

hány alapítandó takarékpénztár alapszabálya van 
fölterjesztve, hogy a szokásos megerősítési zára
dékkal elláttassék. Ha már maga e szám is föltűnő, 
még inkább szembeötlik azon körülmény, hogy az 
összes takarékpénztárak három konzorczium által 
alapittatnak. Az illető konzorcziumok ez alapítási 
művészetet oly tökélyre vitték, hogy az alapsza
bályokat már le sem Íratják, hanem lithografiroz-
tatják, az alapszabllytervezetek legfölebb a hely 
neve s alaptőke nagyság i tekintetében különböz
nek egymástól. Valóban sajnálnunk kellene, ha 
takarékpénztár rendszerűnk, a magyar gazdasági 
élet ezen legegészségesebb terméke, holmi korcs-
növések által elárasztatnók, s a „schwindel" most 
a takarókpénztári üzletekre terjedne. 

Közlekedés 
x* (A magyar vasutak fejlődése.) A folyó év

ben június 30-ig Magyarországban 30.2 mérföld 
vasút adatott át a forgalomnak; május végével 
ezenkívül, 204.7 mérföld vasút volt épités alatt, 
melyb5159.7 mrfdön az alépítmények már befejezve 
voltak. A többi 145 mérföldből körülbelül 45 
mfld. m4g az év folytán szintén át fog adatni köz
használatra. A magyarországi vaspályák 1872-ik 
évi növekedését tehát 134 mrfdre lehet tenni. Ha 
ehhez az osztrák pályáknak 128 mndnyi hosszab
bodását hozzászámítjuk, kijön, hogy az osztrák
magyar vaspályahálózat ez évben 263 mflddel 
lett hosszabb, a mi az 1870-ik évhez képest 16°/0> 
az 1869-ik évhez képest 23° 0 növekedést mutat. 
Ez mindenesetre örvendetes terjeszkedése a for
galomnak. A magyarországi vonalakra nézve meg
említjük még, hogy a 128 mérföld építésénél 
64,111 munkás, 3783 ló, és 2162 szekér alkal
maztatott. 

f (Az ungvár-csapi vasútvonalon) Ungvártól 
Ujhelyig próbamenetet tettek e hó 8-án. Már 
könnyen megy s kilátás van reá, hogy nem sokára 
átadják a közforgalomnak. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Tűzvészek.) Hajdu-Nánáson e hó 12-én 

nagy tűzvész dühöngött, mely több mint 100 lak
házat hamvasztott el minden melléképületével. A 
már behordott gabnafélék és takarmány is ott 
vesztek. A kár roppant nagy. Igen sok azok száma, 
kik a szó szoros értelmében tönkre jutottak s nincs 
egy falat kenyerük. Silye Gábor hajdukerületi 
főkapitány a közönség részvétét hivja föl a sze
rencsétlenek iránt. — Zalamegye Kis-Komárom 
városában is ugyané nap a délelőtti órákbán nagy 
szélvész között tűz ütött ki, mely 9 pajtát, néhány 
lakházat, s a nagy vihar által olhordott 3zikrák 
következtében néhány utczával hátrább, a köz
ségi korcsmaházat hamvasztotta el. — Gsesztvén, 
Nógrádmegyében, szintén 12-kén gyermekek vi
gyázatlanságából tűz ütött ki, moly 5 lakházat és 
3 melléképületet hamvasztott el. Biztosítva csak 
egy ház volt. 

** (Nagy tűz volt Pesten is) kedden éjfél előtt. 
A bodzafa-utczába nyíló keményítőgyár égett, 
mely Breitner Alajosé. A tűz a szénapadon tá
madt, s nagy tápot nyerve a nagymennyiségű 
kemányitőben, faépületekben, az udvar csakhamar 
egy lángtenger lett. Breitnerné maga is mezítláb, 
felsőruha nélkül menekült, s az utczára néző 
épület ablakaiból hányták ki a bútorokat, ágyne
müket. Mikor a tűzoltók megérkeztek, az udvar 
mélyébe eső épületet nem lehetett már oltani, s 
igy a szomszédházak oltalmazására szorítkoztak. 
Ez sikerült. Midőn a tűz javában pusztított, valaki 
felkiáltott: a házban egy egyéves gyermek maradt! 
Egy tűzoltó berohant értté, s víztől csorgó öltö
nyébe takarva hozta ki a lángok közül. Szeren
csére szélcsend volt s fél egykor a tűz már lohadt. 
A kár nagy. 

Mi ujság? 
— (Aláírások a pesti népszínházra.) A pesti 

népszinhaz ügyében szétküldött gyüjtőivek közül 
a 24-ik számú küldetett be szerkesztőségünkhöz 
Zala-Egerszegről a gyűjtő: ifj. Háry Sándor ur 
által; ez ivén aláirtak: Ifj. Háry Sándor 10 frt, 
öreg. Háry Sándor 1 frt, Szigethy Antal ügyvéd 
mint segélyző tag 10 frt, Hrabovszky Flóris 2 frt, 
Háry Péter 1 frt, Háry János 1 frt. összesen 25 frU. 
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** (Az ideiglenes népszínház) épitéaét Miklóssy 
színigazgató — mint halljuk — a jövő hóban ün
nepélyes alapkő-letétellel fogja megkezdetni. A 
föltételek megállapítása végett kiküldöttpestvárosi 
bizottság munkálatát már elkészité s a tanácsnak 
előtorjeszté. E szerint a felállítandó színházban 
csak magyar nyelvű előadások tartathatnak. A tér 
nagysága akkor fog megállapittatni, ha Miklóssy 
a terveket bt mutatja. Az engedély hat évre, 
vagyis 1873. évi január hó l-jétől 1878. évi de-
czember hó 31-éig szól. Miklóssy a tulajdonjog 
elismeréséül tartozik évenként a városi pénztárba 
egy aranyat fizetni, az engedélyért pedig egyszer 
s mindenkorra 200 ftot letenni a városi szegények 
javára. 

** (Petőfi születési háza) megvételére, melyet 
jelenlegi tulajdonosa 900 frtért kész eladni, három 
kolozsvári pinczér — derék emberek — hat forin
tot tettek le a „M Polgár" szerkesztőségéhez. A 
„Fővárosi Lapok"-hoz is már többfelől érkezett 
adakozás. A kegyeletes czélra a magyar közönség 
áldozatkészségből valószínűleg hamar ösfze fog 
gyűlni a szükséges összeg. 

** (A Batthyány-mauzoleum) építéséhez már 
hozzá fogtak a kerepesi-ut melletti temetőben. Az 
építést a terv készítője Schickedanz tehetséges 
fiatal építész hazánkfia vezeti, s a Batthyány-
bizottság részéről Horváth Mihály elnök és Sztupa 
György pénztárnok kérettek föl az illető szerző
dések megkötésére. A mauzóleum novemberig 
remélhetőleg elkészül, s abban temetőnk egy ne
vezetes síremléket birand , melyet' a közkegyelet 
állított a hazafiúi erények elismeréséül. 

** {A pesti sugárúti épitkezések) jövő hó else
jén indulnak meg. Az összes házak egy ötöde szá
mára már elkészültek a tervek és a tényleges épí
tések megkezdése végett az építőtársulat részéről 
megtörténtek a kellő lépések. Mint a „P. N." ér
tesült egy 14 házból álló csoport fog legelőször 
kiépülni. E csoportnak jövő év okt. havában kell 
elkészülnie és feladata a sugárúti épitkezések 
mintájául szolgálni. A sugárút városligeti részében 
ugyanez idő alatt egy nyaraló-csoport fog épít
tetni, melynek hasonlókép az a feladata, ho?y a 
nyaralók mintájául szolgáljon. Ez épületek Ybl, 
Szkalnitzky, Unger és Weber pesti építészek, to
vábbá Gnauth stuttgarti tanár tervei szerint ké
szülnek. Az útépítési munkálatokra is megtörtén
tek már az előkészületek. 

** (A lipótvárosi bazilikát) maholnap ismét 
elkezdik épiteni. A?t a pénzösszeget, melybe a 
boltok épitése került, (58,000 frt) e hó elsején 
már letörleszték. Ezutáni évi jövedelmük (30,000 
frt,) már az épitésre lesz fordítható, ehhez járul
ván még a váróstul évenkint tízezer, a vallásalap
ból pedig 40,000 forint, összesen nyolozvanezer fo
rint fog rendelkezésre állani, s igy aztán a bazilika 
tiz-tizenkét év alatt teljesen elkészülhet, ha csak 
újra be nem dől. 

** (József főherczeg) azon örvendetes esemény 
alkalmából, hogy az ég fiu-örokössel ajándékozta 
meg, az alcsuthi szegények javára 100 ftot kézbe-
Bitett Mészáros Károly ottani ref. lelkésznek, ki e 
jótékonyságért hálás köszönetét fejezi ki a sze
gények nevében. 

** (A békés-gyulai dalár-ünnepély), melyet 
Békésmegye dalegyletei rendeztek, e hó 3-tól 5-ig 
tartott. A Pestről és vidékről érkezett vendégeket 
Gyulán Ketter ügyvéd, a bizottmány elnöke üd
vözölte s a vendégek lobogó zászlók alatt, zeneszó 
mellett vonultak be a városba. A díszhangverseny 
esti 8 órakor kezdődött s a közönség nagy meg
elégedésére ment véghez. Este lakoma volt két 
zenekarral s számos pohárköszöntéssel. A dalegy
letek hangversenye vasárnap délután 7 órakor 
kezdődött érdekes műsorral. Előadták a „Dnlár-
induló"-t is, melynek zenéjét Erkel Ferencz épen 
ez alkalomra szerzetté, s Erdélyi „Intés'-ét, mely
hez Mihalovics Ödön szintén ez ünnepély alkal
mából irt zenét. A dalárdák versenyében a jutal
mat a békési dalkör nyerte, Huber csatadalával, 
mig a gyulai és szarvasi dalárdák dicsérő felemli-

tésben részesültek. A hangversenyt este tánczvi-
galom követte, hétfőn pedig a vendégek tanács
kozásra gyűltek össze. 

** (Molnár György) játéka Orosházán annyira 
megtetszett a közönségnek, hogy a város 1669 
négyszög öl telket ingyen ajánlott az első előadá~ 
sok után egy azinház építésére. A vállalkozónak, 
ki színházat épít, nagy könnyebbségére szolgálhat 
e nemes ajánlat. Egyátalán Molnárt mostani vi
déki szereplésénél mindenütt kitüntetik. Szarva
son, Gyulán és most Orosházán is nagy közönség 
nézi az általa rendezett előadásokat. 

** (A budai szinkörben) aug. 13-án egy kis 
bohózatot adtak elő ily czim alatt:„Azutolsó né
met Pesten." Tárgya azon ábrándos világban 
forog, mikor Pest oly magyar város, hogy a német 
szót senki sem érti, a a „Pester Lloyd" egy meg
maradt számát bámulva nézi mindenki, s nem 
akarják elhinni, hogy egy időben az a lap volt 
legjobban elterjedve. E nagy változás kora — 
mint a szinlap tudatta, — tiz évvel van a népszín
ház megnyitása után. A bohózat alapeszméje nem 
rósz, hanem az ismeretlen szerzőben nincs elég 
találékonyság, a ötletét nem képea érdekessé tenni. 
A darabnak csakis iránya tetszett, s azon csipde-
lődéseket tapsolta meg a publikum, melyek a „P. 
Lloyd" ellen voltak irányozva. — Aug. 10-én a 
nemzeti színházban is megkezdettek az előadások, 
melyeket azonban a nagy hőség miatt még kevesen 
látogatnak. 

** (A himlőjárvány Budán,) az ottani főorvos 
jelentése szerint, már kezd múlni, de most a to-
rokgyik pusztít a gyermekek közt. A szülők e 
miatt nagy rettegésben vannak, alig múlik nap, 
hogy nevezett betegség áldozatait ne követelné. 

** (A nagy magán-gyógyintézet,) melyet dr. 
Batizfalvy Soma a városligeti fasoron építtetett, 
kényelmes berendezéssel, csöndé.'3, hűvös betegszo
bákkal, társalgó teremmel, „testgyakordával" és 
fürdőszobával, megérdemli, hogy különösen ajánl
juk oly szenvedők figyelmébe, kik jó ápolást, nyu
galmat zajtalan helyet keresnek. Tizenhárom éve 
múlt, hogy Batizfalvy igen sikeresen működik 
magán-gyógyintézetében, mely a király-utczában 
volt, mig most innen alkalmasabb helyiségbe vo
nult. A 13-ik intézeti évben, (1871. május 15-től 
a múlt május közepéig,) összesen 590 beteg volt, 
kik közül 112 az intézet helyiségében feküdt. 
Voltak ezek közt az ország minden részéből, sőt 
Franczia-, Porosz- és Szerbországból is. Az igaz
gató főorvoson kivül tizenkét jeles pesti főorvos ós 
tanár gyógyított ottan betegeket 8 többi közt szá
mos kiváló sikerű műtét is történt. 

** (Egy indiai herczeg,) ki Angliából hazá
jába utazik, két napon át Pesten időzött az 
„Európa" szállodában, hol 7 szobát bírt. Kísére
tében volt szakács is, ki az ételeket főzte számára. 

** (Prágából) megczáfolják azt a hirt, mintha 
Koller ottani helytartó venné át b. Kuhntól a kö
zös hadügyminiszteri tárczát. 

f (Halálozások.) Czillieh Ede, m. kir. honvéd
ezredes, e hó 8-án Budán elhunyt. A legképzettebb 
honvéd főtisztek közé tartozott, mint ember és 
hazafi átalános tiszteletben részesült. Elhunytát 
nemcsak ismerősei, barátai, rokonai, hanem az 
egész honvédség fájlalja. Temetése e hó 10-kén d. 
u. ment végbe várbeli lakásáról katonai diszszel. 
— Illyés István, m. kir. honvédfőhadnagy s kezelő 
tiszt Nagyváradon a 10-dik számú délbihari hon
védzászlóaljnál, aug. 8-án agyszélhüdósben hirtelen 
meghalt. — Horváth Zsigmond, ki 1848 —49-dik 
évben mint honvédőrnagy vett részt a magyar 
hadjáratban, e hó 25-én meghalt Veszprémben. — 
A magyar szinéazet egyik úttörője Láng Lajos 
közelebb hunyt el 72 éves korában. Az elhunyt 
atyja: Láng Ádám egyike volt a legelső magyar 
színészeknek, ki már 1792-ben hirdette az igét. 
Az egész Láng család, kevés tagja kivételével, a 
szini pál\ án haladt. Az elhunyt fia: Láng Boldi
zsár több éven át színigazgató volt, leánya is azi-
nésznő volt, mig Temesváry Antal csongrádi bir
tokos nőül nem vévé. Unokái közül Láng Irén 

most lépett a szini pályára, — Gr. Rhédey János 
77 éves korában Pesten mephalt. Ifjabb éveiben 
az erdélyi országgyűléseken a liberális párt sorai
ban foglalt helyet. — Országh József, pécsi ügy
véd, 43 éves korában elhunyt. — Devrient Károly 
a fővárosi idősb műbarátok által is ismert német 
színművész, múlt szombaton meghalt. 1815-ben 
résztvett a waterlóoi csatában, hol egy golyó jobb 
kezének ujjától fosztá meg. A színészetnek 1819-
től fogva szentelte magát. 

Nemzeti színház. 
Szombat, aug. 10. „Faust.11 Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Gounod. 
Vatdrnap, aug 11. „A nők az alkotmányban." Eredeti 

vígjáték 3 felv. I r ta Tóth Kálmán. 
HétfS, aug. 12. „Három kalap." Vígjáték 3 felv. Irta 

Hennequin A. ; fordította Szerdahelyi. — „A fehér haj
szál.11 Vígjáték 1 felv. I r ta Feuillet Oktáv; ford. Radnótfáy. 

Kedd, aug. 13. „Rigoletto." Opera 4 felv. Zenéjét szer
zetté Verdi. 

Szerda, aug. 14. „A jó hazafiak." Eredeti vígjáték 4 
felv. I r ta Toldy István. 

Csütörtök, aug. 15. „A stricke." Eredeti népszínmű :t 
felv. í r ták Szigligeti és Balázs.Sándor. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Sir. Ad. „A rózsa és a liliom" románcza igen gyarló 

dolog. A lapos hat strófából egy négy soros görög epigramm 
sem telnék ki. 

— T—a. Sem a néprege, sem a virágrege nem válik 
be. Az elsőben a kellő hang nincs eltalálva; a másodiknak 
nincs eszméje. Ebből azonban épen nem következik, hogy a 
helytörténeti leírást se használhatnék; azért, hogy a vers 
nem sikerül, sikerülhet a próza. Erről azonban természete
sen csak akkor ítélhetnénk, ha látnók. 

— Monor . N. N. Hiszen a szigorú megbirálásban 
nincs hiány; csakhogy aztán a süiü rostán az ilyesmi nem 
esik ám át. Az „Esdés" rimbe szedett próza; a „Jóslat" 
hosszadalmas és nehézkes predikáczió, vagy elmélkedés 
vagy micsoda. Szó sincs róla, hogy egyik is'közölhető volna. 

— H a j n i k . G. I. „A fuvolát" megkaptuk. A „Lehet
nék''' nem fog késni. A kívánt számot küldjük. 

— Czeg léd . B. A. Lapunk bezártakor vettük, s így 
csak jövő számunkban közölhetjük. 

SAKKJÁTÉK. 
664-ik 8z. f. — Pa tze l t J.-töl 

(Prágában.) 
Sötét. 

a b c d e f g ^ 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond 

A 659-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szerényi Bélától Pesten.) 

Vil . Sfit. Vi l . S6t . 
1. Bh4—h6 B h 2 - h 6 : 1. B I. e 5 - e 4 
2. Be l—dl tetsz. szer. 2. Bh6 f6f K d 6 - e 5 
3. H v. B mattot ad. ' 3. Hd2—f3 matt. 

Helyesen fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. — A. 
pesti sakk-kör. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi- és 

hetinap 
Katho l lkns és p r o t e s t á n s 

n a p t a r 
GörftK-orosz ! Izrael i ták 

1 8 V a s á r 
19 Hétfő 

1 0 K e d d 
21 Szerda 
22 Csőt. 
23 : Pént. 
24 Szóm. 

Augusztus 
F 13 S Í . Joák. 
Tekla [olt . 
István k i rá ly 
Bernát, Fidelia 
Timotbeus 
Beniczi Fülöp 
Bertalan 

J_ 
n a p t a r naptara 

F . 12 Hona 
Tekla Márius 
István ktr. ! 
Bernát 
Timóth 
Zachariás 
Bertalan 

Aug. (ó) 
0 A 9 ü r . sz . 
7 Dometius 
8 Emilián 

| 9 Má tyás 
!'10 Löríncz 
I 11 Máté 

12 Photius 

Ab. Ros. 
14 Ifigénia 
15 örömnap 
16 
17 
18 B. lám. el 
19 Janka 
2 0 S. E k a v 

N a p l! H o l d 
hossza kél 1 nyűg. hoaaza 

f. p. 
145 45 
146 42 
147 40 
148 38 
149 36 
150 34 
151 31 

kél nyűg. 

Hold val tosasal . 4 Utolsó negyed 25-én 9 óra 51 perczkor este. 

6 59 
6 57 
6 56 

C 
,319 

334 
349 

4 
18 
32 
45 

6. p. 
este 

18 

ő. p. 
io n 
10 49 
11 23 
regg. 
0 8 
1 9 
2 23 

T A R T A L O M . 
Dr. Szeberényi Gusztáv (arczkép). — A hasznosi rom. 

— Egy falusi preczeptor története (vége). — A Kárpátok, 
I I . — A budai katonakórház a Krisztina-városban (képpel). 
— A pesti közvágóhíd és marhapiacz, I I (képpel). — Ga
ribaldi tábornoknál 1862-ben (folyt.). — Időjósok. — A 
magyarországi nemzetiségek. — Egyveleg. — T a r h a í : 
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy
ház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. 
— Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y Mikin*. (L. magyar-utcza 21. sz.) 

HIrtDETÉSEK. 

Pesti (Lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
részletfizetésre, az osztalék biztosításával. 

A rendkívüli és folyton növekvő kedveltségnél fogva, mely a nyereményt és szilárd befektetést kereső tőke részéről hazánk takarék
pénztári részvényei iránt nyilvánul, indíttatva érzem magamat: a kisebb megtakarított tökének is egy oly érték- és befektetési papirt, mint 
a milyen gyanánt 

a pesti (lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
joggal tekinthetők, az alábbi részletfizetési combiiiatio által hozzáférhetővé tenni. 

A pest-lipótvárosi takarékpénztár, mely mintegy 9 hónap előtt két elsőrangú bankháztól alapíttatott és ezeknek igen jelentékeny 
takarékpénztári clienteláját átvette, ma már legtekintélyesebb takarékpénztáraink sorába tartozik, és az én meglolietős alnpos becslésem szerint, 
már fennállásának első 9 hónapjára részvényenkint 5 l'rlnál többet mutathat ki mint nyereséget. 

A nevezett takarékpénztár kétségtelen szilárd állása mellett tanúskodik azon körülmény, hogy egy itteni első bankokbúi és Itan 
károkból álló consortium a pest-lipótvárosi takarékpénztár részvényeinek maradékát saját számlájára átvette, és miután minden kéte
lyen felül áll, hogy a nevezett intézet, melynek serény vezetése és szigorúan szilárd igazgatása köztudomású dolog, üzleti terjedelmét mindin
kább tágitandja és helybeli testvérintézetei gazdag jövedelmezőségét nemsokára elérendi. o ért részvényei legközolebb magas árfolya
mot vannak hivatva elérni. 

Mindez előre bocsátott alapos okoknál fogva a kisebb tőkepénzeseknek is ajánlatos 

a pest-lipótvárosi takarékpénztári részvények megszerzése, melyek nálam darabját 
84 forintjával számítva, 

fc^ 12 havi részletben 7 forintjával *̂ as 
kaphatók, mely esetben mindjárt az első részlet lefizetése után a részvény osztaléka a vevő kizárólagos tulajdonát képezi. Ezáltal lehető-
séget nyújtok a t. közönségnek időközönkinti részfizetések által megtakarított pénzét kamatot hozó, nyereményt igérö és kétségtelen biz-
tosságtl értékekbe fektetni, a mi más papíroknál nem megy oly könnyen. 

Úgyszintén eszközlöm e papir vásárlását a helybeli tőzsdén, gyorsan a rapi árfolyam mellett, mely ma 50 frt befizetéssel 74 frtot o. é. 
tesz; ezen papir nálam letétben is maradhat, mely esetben 10 frt. fizetendő darabonkint, a többi pedig a részvény átvételénél. 

Legkevesebb 50 darabnak és ezen fölül részletekre történt vásárlásánál szabadságot engedek a vevőnek a részletfizetéseket egé
szen kénye-kedve és kényelme szerint beosztani. Számus üzletbarátaimnak és klienseimnek a bel- és külföldö i csak azt ajánlhatom, hogy minél 
előbb határozzák el magukat a pest-lipótvárosi részvényeknek vásárlására, miután a jelenben nyilatkozó erős kereslet mellett biztonsággal lehet 
erős árfolyamemelkedést várni, mely esetbon már nem lehetnék képes a fentebb kifejtett jutányos feltételek mellett szolgálni. 

FISCHER HL L Megrendelések utánvét mellett pontosan 
eszkWItetnek. 

váltóháza a „Fortunához'4 h tvani-utcza 16-ik szám. 1343 ( 2 - 6 ) 

Foulke ÓS Társa 
ügyvédek és telepitők 
1269 ( 8 7 - 6 2 ) 

New-York, 
149 Broadway 

Pádits Ferencz 
vegyes kereskedésében Kalocsán, 
egy 14—15 éves jó házból való 
fiu, kereskedői tanonczul; ugy szinte 
egy 14—15 éves árva fiu, ruházattal 
és egész ellátással tanonczul felvé
tetik. 1344(1—2) 

1329 ( 3 - 2 0 ) 

H e e k r n a s t Gusztáv könyvkiadó á l u l leg
újabb időben kiadó-hivatalában (Pest, egye-
tem-nteza 4-dik szám) ugy mint minden 

könyvárasnál kapható: 

Gr. Széchenyi István 
fennmaradt 

U O L U L T I \< é t i . 
saját kézirataibői. 

I. Hunnia. I I . A buda-pesti Iánczhid tör
ténete. — A közlekedési bizottmány ala

kulása. 
(Nyolczadrét, 246 és 264 lap) fűzve 3 forint. I 

NI 

co 
-ed 
E 
o CT5 

SCO 

L Ü F I D R U H K TELEGRAHH 

G . W E H R . 

CD* 
C/5 
Ui 
IM 
O 

i-t> 

&J> 

Legifjabb ta lá lmány. -
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve

sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHM C> O. Pesten, 
Józseftér 15 . szám. 

a hol a távírdák is megtekinthetők 1291 (12—34) 

Barsmegyében fekvő Léva mezővárosában, mely az esztergom-
selmecz-beszterczebányai posta-uton fekszik, s az épitendő garamvölgyi 
vaspályának állomáshelye lesz; továbbá egyike a felvidék legjelenté
kenyebb gabona-piaczainak s évenkénti 4 országos vásárral bír, 

az W 
• • 

'i czimzett nagy vendéglő 
1 nagy tereimnél. 10 vendég-szobával, kávéház, s egyéb megkí
vántató helyiségek, úgyszintén mintegy 50 lóra való istállóval 
ellátva, 1873. január 1-től három, esetleg hat évre ajánlat (Offert) ut
ján haszonbérbe adatik. 

Az ebbeli zárt ajánlatok legalább 200 ft. bánatpénz mellett, leg
később folyó év szeptember 15-ig az alulirt főbérnökség lévai központi 
irodájába intézendők, mely határnapon ez ajánlatok felbontatni fognak. 

Kelt Léván, jul. 20-án 1872. 

1325(6_6) A lévai urad. főbérnökség. 
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| S Vászonraktár-végeladás, ^g 
A „szép jnhásznéhoz" vászonkereskedés az nri- és kigyó-ntcza sarkán, 

a párisi-ntcza közelében, 
teljes átalakitása végett, f. évi augusztus 15-től kezdve az összes raktárbeli áruk igen leszállított árak mellett, ugyanott önkénytes végeladás 
folytán elárusittatnak, melyhez a t. ez. közönséget tisztelettol meghívjuk. « 

Pest, augusztusban 1872. K UNZ ÓS MOSSMER. 

Árak: rumburgi, iriandi, hollandi, creász-,fonal- és sléziai vásznak; asztalteriték6,12,18,24 
személyre; törülköző, abrosz, asztalkendő, kávé-abrosz, asztal- és ágy teritök.—Férü é s női 
fehér neműek: vászoncsinvat, szines ágyravaló és csinvat, fehér és szines batisztkendök, fe
hér moull, batiszt clair, ruhaperkál és batiszt, függöny, chiffon, nankin ingszövet, fehér és szi
nes barchet, piquet és flanellágyteritök és egyéb sok ezen czikkhez tartozó áruk. mse-e) 

Vidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcza 8. sz. 

ajánlja a t. gazdász urak becses figyelmébe legjobb szerkezetű vi
lághírű 

Vidats-ekéit, állitható taligáit, szecskavágoit, darálóit, 
Cséplőgépeit gőz- és lóerőre, 

Kukoricza-morzsolóit, gép-szóna-gereblyéit és VIDATS-rostáit 
8 kitűnő bői-sajtóit stb. 

Biz tos kútfőből tudomásunkra esvén , mikép ta lá lkoznak külföldi 
gyárak, m e l y e k gyárunk kész í tménye i t , a V i d a t s - e k é k e t utáncs inál tatni 
8 a V i d a t s neve t is az i g y utáncs inál t ekékre hamisan rányomatni szabad-
nak tartják. , 1 3 2 8 ( 5 - 6 ) 

E z e n jog ta lan és mél tányta lan , de e mel le t t ránk nézve karos e l já
rás e l l en midőn ezennel határozottan t i l takozni kö te l e s ségünknek tarta
nok, egyszersmind figyelmeztetjük t i sz te l t gazdászainkat , k i k gyárunkat 
megrende lé se ikke l megt i s z t e ln i mél tóztatnak, és azokat, k ik gyárunk 
k é s z í t m é n y e i n e k d a r u s í t á s á v a l fog la lkozni óhajtanának, miszerint m e g 
rende lése iket ezentúl a hamis ekékke l i megcsalatás k ikerü lése tek inte té 
b ő l közve t l enü l gyárunkban P e s t e n , 2 nyu l -u tcza 8. sz. m e g t e n n i szí
veskedjenek . 

Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk 

Az ataianooan jónak elismert valódi • egészen trtsen érkezett 

SGHNEBBBE6I N0VENY-ALL0P 
mell- 8 tüdőbetegek számára, 

t o v á b b á : r e k e d t s é g , náthaláz , i n g e r k ö h ö g é s , m e l l s z o r o n g á s , e lnyá lkásodás , 
torokgyn ladások s nehéz l é g z é s e l l en , — m i n d e n k o r fris m i n ő s é g b e n k a p n a t ó : 
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D. 

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa. — Oszetszky 
F., — Sehlrk J., — és Gerhardt A. uraknál. 

B U D Á N : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái. 

Gyógyszerész gyakornok kerestetik! 
„Egy solid magaviseletű 4—6 gymnáziumot jól végzett 

ifjú gyakornokul felvétetik kedvező feltételek mellett B o s -
s in J ó z s e f ur gyógyszertárában Szathmártt — értekezhetni 
ugyan ott." 1326 (3—3) 

Nyolczadik 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 8 veszélyei. 
Értekezések a nemzés és nemi be

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1151 (12 - 1 2 ) 

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

ragályellent legbiztosb óv
szeréről. 

a férfi és tói ivarszerek boneztani ábráival 
Ára: 1 ujforint. 

Postán megküldve 10 krral több 
utánvétellel 4 0 krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

D r . Kiber N. Cs. 
Pesten, József-ateza 66-ik számú 

raját házában. 

A földgömbbön semmi féle növény sincs 
mely a l égzés s emésztésre , valamint az 
egész ideg- s izom-rendszerre nézve oly 
állandóan kitünö hatással lenne, mint az in
diánok egyetemes szere a „coca" Feróból , 
melyet több tekintélyek mint: Humboldt A., 
Martius, Laza s többen a tndőgnmó tökél 
letes hiányát (például az Andeslakőknál) 
ugy a Koqoeros mesés táperejét (minden 
más tápszer használata nélkül),mint szemta
nuk bámulva bizonyítják. Erre támaszkodva 
dr. Sampson tanára coca növényt hazájában 
gyökeres tanulmányozás s kísérlet alá vévén, 
melynek bebizonyult végeredménye a legne
hezebb betegségekben az 

I. II. és III. számú coca-lapdacsok. 
Az I. számú coca, torok-, mell- s tüdőfáj 
dalmakban, ha mindjárt előrehaladott stá
diumban volnának is azok, a legfényesb 
eredményeket idézi elé. A II. sz. coca, eltá
volítja az emésztés legmakacsabb háborga
tását, gyomorhurut, aranyér bántalmakat, 
étvagyhianyt stb. A ü l . sz.coca a leghat 
hatósb s pótolhatlan gyógyszer átalános 
ideggyengülés , lépkor, méhgörcs s ne
vezetesen a különleges gyengeségi állapotok 
(magömlés,tehetlenség stb.) ellen. Ara 1 tal
lér vagy 2 ft. o. é. és 5 tallér vagy 10 ft. 
o é. Közelebbit lásd: a coca-növényről irt 
tudományos értekezetbői, mely a „ S z e -
recsenhrz" czimzett gyógyszertár által 
Mainzban. ingyért szolgáltatik ki. 

Aradon: Probst F. J 
Aszódon: Sperlagh J. gy. 
Baján: Klenautz J. 
B rassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz. 
Battonyán: Bignio K. 
B e lgrádon Nicolacovics test. 
Beszterczén : Dietrich és 

Fleischer. 
Bonyhádon: Eramolin J. gy. 
Brassóban : Fabick Ed. 
Csáktornyán: Kárász A. 
Csnton: Borsay F. gysz. 
Debreczenben: GöltlN. gy. 
Deésen: Krémer S. 
Dcttán : Braunmüller J. gy. 
Devecserben: Hoffmann B 
Eszéken: Kawilowicz gysz. 
Eperjesen: Zsembery Ign. 
Érsekújvár: ConlegnerIgn. 
Egerben: Wessely gysz. 
Eszéken : Thürner fiai és 

Dessáthy gyógysz. 
Győrött: Brunner F. 
Gyulán: Lukács gysz. 
Haczfe ld: Hagelschmidt V. 
Hátszegen: Mátesy B.gysz. 
I p o l y s á g o n : Mikulási T. 
Jánosházán: Kuna gysz. 
J o l s v á n : Maleter gysz. 
Kaposvári t : Schröder J .gy. 
Kőszegen : Strehle gysz. 
Károlyvártt: Benich J. 
Kis-IHártonban: Kodolányi 

gysz. és Spatay A. 
Kassán: Eschwig E 
Késmárk: Gener-sich C. és A. 
Kecskeméten: Papp M. 
Karánsebesen: Weber A. gy. 
Karolyfehérvártt: Fischer 

Ed. gyógysz. 

Kolozsvárt i : Megay M. C. 
K ö r m ö c z ö n : Draskóczy gy. 
Károlyfel iérvár: FischerÉ. 
Kubinban: Stojánovics. 
Kun-Sz.-Miklós . Stoits A. 
Lúgoson: Arnold J. 
Médiáson: Breiner K. 
Mosonban: Pranter J. gysz. 
Miskolczon: Spuller J. 
Mitrovicz: Krestonoshics A. 
Mohács: Pyrker Gyula gy. 
Marosvasárhely: Jeneygy. 
Munkácson: Gröttier L 
Mohácson: Kőgel D. 
Nagybányán: Horacsek J. 
Nezsiderben: Fuchs J. 
Nyitran: dr. Láng E. 
Ny íregyházán: Hönsch Ede 

gyógysz. 
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger. 
Nagy-Kanizsán : Welisch 

és Lovack gyógysz. 
Nagy-Karo ly : Suhöberl C. 
Nagykik inda: KomkaA. J. 
Nagyváradon: JankyA. 
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz. 
Orosházán: Vangyel M. 
Pancsován: Graff gysz. 
Pécsett : Kunz Nándor. 
P o s e g a n : Balogh gyógysz. 
Pntnokon: Szepessy gysz. 
Pozsonyban: Schneeberger 

és Dussil gysz. 
R o s n y ó n : Posch J. gysz. 
Rimaszombat: Hamaliárgy. 
Rumán: Milntinovitz S. 
R ékáson : Boromi K. gysz 
Szászváros: Sándor R. gy. 

S . -Sz . -Györgyön. ötvös P. 
gyógysz. 

Sopron : Voga és Rupp-
recht. 

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J. 
Sasvár: Mücke A. gy. 
Segesvár: Misselbacher J. 
Serajevoban: GyulekaN.G. 
Sziszeken: Kubányi F. 
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz. 
Székesfehérvár : Sav R 

gyógysz. 
Siklóson : Nyers S. gysz. 
Szathmáron: Juracsko D. 
Szent-Miklóson: HaiuscbJka 

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

es Prohaszka Gyula. 
Temesvár : Kraul és Roth 

gyógysz. 
Tokajban: Krötzer A. gy. 
Tor dán: Welits és Wolf. 
Tatán: Niertit F. gysz. 
Török-Szent-Miklós: Pil-

losz M. 
Trencsénben: Simon A. gy. 
Unghvártt: Telendy gysz. 

és özv. Benesch P. 
Újvidéken: Schreiber F. 
Varannón: Elizárgysz. 
V e s z p r é m : Fremmel. 
V á c z o n : Tragor A. 
V a r a z s d o n : Halter gysz. 
Verseczen : Herzog gysz. 
Z imony: Ivánovics és fia. 
Zalatnán: Mégay Gyula. 
Zombor: Stein fia Márk. 
Zsámbokrét : Neumann M. 
Zentán: Wuits testvéreknél. 

1287 ( 4 - 6 ) 
Szabadkán: HofbauerI.gy. 

Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár 
Ugyanezen bizományos uraknál kapható: 

Dorsch-májolaj, v*Mti gy°gr"er 

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulak 
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy ttveg 

ára 1 ft. 

Stíriai Stnb-havasi-novéiiy-
nedv 

m e l l - s t ü d ő b e t e g e k s z á m á r a . 
Egy üveg ára 87 kr. 

Zeitschrift ffir gericht iche Medicin, öffentliche Gesund-
« K-;...r< in Km AH v n m 2 7 . 

Legjobbféle 

fyiikszem-tapasz. 
S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya 

ára 28 kr. 

Dr. Behr ideg-extractusa, 
ÍZ idegek erősítésére s a test edzésére ára 

70 kr, 
Die 

heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 voni 
November 1866 Ober „Schneebergs Krauter-AUop" Folgendes: 

„Der aus Alpenkrautern bereitete „8chneebergs Krauter-Allop" dea Herra 
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz W i i h e l m . Apotheker in Neunkirchen, i»* 
bei allén katarrhalischen nnd entzttndlichen Krankheiten der Respirations-Organe eu» 
vorzüglichea Unterstützungwnittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden 
Reiz ím Kchlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen 
Affectionen der Schlingwerkzenge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhuiten n. »• m-
wegen seiner vorztiglichen einhüllenden, besanftigenden und reiunildernden JJig»n" 
schaften mit günatigem Resultate angewendet." 
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban. 

Kiado-tulaidono. Heckenast Gnsztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utca* 4-ik szám alatt) 

_ Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt. 
SB~ Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. — Fél évre 2 frt. 60 kr. - « Q 

«wv - f ^ J 1 " " " * ' d Í ja k' * T " B á r n , , P i U-»BéS é 8 r»li"kai Újdonságokat illetőleg: Egy négy.zer hasibzott petit sor, vagy annak helye, egyneri igtatásuU 10 krajezarba; háromszori vagy 
tóbbezon ígtatásnU csak 7 krajezirba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. WoUzeile Nr. 22. és Haaseostei. és Vogler, WollzeUe Nr. 9. -
Bélyeg-díj, külön minden igtatá. után 30 krajezár. 

A tudományoknak, s különösen a szak
tudományoknak társulati utón mivelése 
egyike az uj kor vívmányainak, melyeknek 
a tudomány óriási előhaladásait köszöni. 
Mig az ó-korban a tudomány egyes lángel
mék sajátsága, a középkorban a zárdák és 
szerzetek féltékenyen őrzött kiváltsága volt, 
azután ismét közvagyonná lett az iskolák 
által, de tovább mivelése csak egyes vizs
gálókkezeiben maradt: korunkban az egye
sek vizsgálatai kölcsönösen s tömegesen tá
mogatják egymást, s társulati együtthatással 
a tudományok csaknem csodaszerü előhala-
dásokat tesznek. A régibb 
akadémiák a tudományok ösz-
szeségét, egyetemes összefüg
gését s végeredményeit vették 
tárgyul s igyekeztek tisztázni; 
a mai kornak megfelelő aka
démiák a szaktudományok leg
utolsó részletekig ki- és tovább 
fejtése végett alakulnak. A mi 
tudományos akadémiánk ere
deti szervezetében még a régibb 
akadémiák mintájára volt al
kotva; s részint ma is arra van, 
bár szakokra osztott munkás
ságával az uj irányt s a kor 
követelményét is szem előtt 
tartja. De a szaktudományok 
társulati utón mivelésének ha
talmas szelleme nálunk is meg
teremte a maga intézményeit. A 
természettudományi társulat, 
mely kezdetben csak az orvosok 
és természetvizsgálók évi ösz-
szejöveteleire s némi eszme
csere és közszellem kifejtésére 
szorítkozott, ma már egy erő
teljesen szervezett, s viszo
nyainkhoz mérve nagy anyagi 
és szellemi erővel rendelkező 
valódi tudós egyletté nőtte ki 
magát, melynek máig is sokat 
köszönhet már s napról napra 
többet várhat még, válasz
tott szaktudományának min
den ága. A történelmi társulat, mely kellő 
időben történt alakultától fogva mindjárt 
fölébresztette s munkássága és sikerei 
által folyvást ébren tartja maga iránt a 
részvétet; az erdélyi múzeum-egylet, az 
orvosi könyvkiadó-egylet s némely mások, 

Ormós Z s i g m o n d . 
mind illusztrácziói az igazságnak, hogy a 
szaktudományok m Ívelésében korunkban 
mind inkább-inkább tért foglal s a legna
gyobb eredményeket vivja ki vagy legalább 
közvetíti a társulási eszme; ugy hogy való
színű, miszerint akadémiánk is, ez irányban 
sodortatva a korszellem által, vagy egyes 
tudományszakok külön akadémiáira fog föl-
oszlani, vagy a rajta kivül levő, alakuló s 
mind nagyobb munkásságot kifejtő szak
társulatok által fog tulszárnyaltatni. 

Egy ily szaktársulat legújabban, mely 
választott szaktudományának is egy bizo-

O R M Ó S Z S I G M O N D . 

nyos vidékhez kötött részére kívánja legfő-
kép fektetni munkássága súlyát: a délma
gyarországi történelmi és régészeti egylet, 
mely csak e napokban tartotta alakuló 
gyűlését. Ez egylet létrehozásában s irány-
zásában legnagyobb érdeme van azon fér

fiúnak, kit a délmagyarországi szellemi 
mozgalmak élén látni különben is szokva 
vagyunk, s kinek jól talált arczképét ma 
mutatjuk be olvasóinknak. 

Ormós Zsigmond, a m. tud. akadémia 
tagja, Temesmegye főispánja s a délmagyar
országi történelmi és régészeti társulat el
nöke, Aradmegyében Pécskán született 
1813-ban febr. 21-én. Atyja Csicseri Ormós 
József megyei tisztviselő, anyja Kadicsfalvi 
Török Anna volt. A szülői háznál csak 10 
éves koráig részesült az elemi oktatásban s 
ekkor anyai nagybátyja, Ormós András te-

mesmegyei főszolgabíró, utóbb 
föpénztárnok vette magához a 

• ritka tehetségű fiút, hogy to
vábbi kiképeztetését eszkö
zölje. A gymnáziumot ehhez 
képestTemesvárott, majd Sze
geden, itt a bölcsészeti tanfo
lyamot is, mindkettőt a szabad 
szellemű kegyesrendiek isko
láiban végezte kitűnő sikerrel. 
Jogi tanfolyamot, hasonló si
kerrel , Nagy - Váradon hall
gatott. 

Végezve a jogot, 1834-ben 
őt Temesmegye Vukovich Se
bővei együtt az akkor Po
zsonyban együtt ülő „hosszú 
országgyűlésre" követi Írno
kul küldötte, mintegy isko
lájába a törvényhozói s közéleti 
pályának, akkori fiatal embe
rek számára. A fogékony ifjú 
lelkesedése teljes hevével csün
gött a magyar közélet akkori 
bajnokain; egy Széchenyi, Wes
selényi, Kölcsey, Nagy Pál, 
Balogh János s a fiatal, de 
már a vezérek közt tündöklő 
Deák Ferencz, feledhetlen be
nyomást tettek lelkére. Az or
szággyűlési termen kivül Kos
suth, az ifjúságnak már akkor 
is szellemi vezére s bálványa, 
gyujtá lángra hatalmas irá-

a kebleket; s az országgyűlési 
közt szerény, de lelkes társaság 

melynek föladata volt, szépiro-
főleg azonban politikai olvasmá

nyok s dolgozatok által a nemzetiségi ér
zelmet , haza és szabadság szerelmét, ön-

lyával 
ifjúság 
alakult 
dalmi, 




