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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, 
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m ü éléssel párosítva fejleszteni. Az ország
gyű lés i ifjúság i ly t á r s u l á s á t a?onban a 
Met t i rn ich-kormány nem t ű r t : meg, s mig 
Kossuthot, Lovassyf s másokat pörbe £ >gatott 
és bör tönbe csukatot t , az egész t á r saságot 
föloszlatá s tagjai közül a k iválóbbakat , az 
ügyvédi vizsgától való el t i l tással sújtotta. 
E ki tünte tésben részesült Ormós Zsigmond 
is, ki m á r ekkor nemcsak az ifjak társa
sagában , hanem szélosb körben is fel tűnt 
i rodalmi dolgozatai által. Szépirodalmi dol
gozatai a „Rajzo la tokéban és mind a 
két (pesti és kolozsvári) „Társa1kodó"-ban, 
publiczistai dolgozatai a „ J e l e n k o r i b a n s 
az „Erdé ly i Hiradó"-ban m á r 1834 óta je
lentek meg; s e publiczistai működése, önálló 
m' inkái mellet t , a legújabb időig tar t , kor
szakonként a „Pes t i Hi r l ap" , később a „Pesti 
Napi ' )" , „Budapest i Hí r l ap" , „Függet len" , 
„Arad" politikai, és a „Koszorú" s más szép
irodalmi lapok hozva i tőle közleményeket. 

De kisérjük még politikai pályáján, mi
előtt i rodalmi és tudományos tevékenysége 
korszakához érkeznénk. Leti l tva az ügyvédi 
vizsgától , konzervat ív szellemű nagybátyja 
anyagi támogatásától e mia t t megfosztva, 8 
nélkülözéseknek nézve elébe, épen jókor j ö t t 
r á nézve, hogy a Pozsonyból visszatérő ifjút 
T e m s m e g y e tiszteletbeli s csakhamar fize
téses aljegyzőjévé vá lasz to t ta ; ügyessége, 
buzgósága, szakértelme, hivatal i erélye pe
dig e pályán folyvást előbbre vi t te s előbb 
szolgabírói, majd főszolgabírói tisztre emelte. 
Szereplése a megyén, min t tisztviselőnek s 
sz moknak egyaránt nagy hatású volt. Első 
vitája, az akkor csanádi püspök, a nagyszel-
lemü s méltán nagyhírű szónokLonovich-csal 
volt, kivel, min t a kormánypár tnak nemcsak 
Temesmegyében, hanem Pozsonyban a felső
házban is vezérszónokával, a szólásszabad
ság ügyében folyt vi tában ál lot t szemben a 
fiatal szónok s nemes keblű ellenfelének be
csülését is megnyer te bá tor , de mérsékel t s 
kíméletes szónoklatával. 

A megyei tisztviselöség tevékeny, de 
szükkörü pályájáról 1849-ben, a. r i t tb^rg i 
választókerület országgyűlés i képviselőjévé 
vá lasz ta tván , kellet t volna kilépnie; de attól, 
Vukovich kérésére s tanácsára visszalépett, 
hogy megyéje zilált viszonyai közt, min t 
annak erélyes s közhatásu vezére, annál 
több hasznot tehessen. I t t is elég módja volt, 
az akkor i korszakban, megjogyeztetni magát; 
s a forradalom szerencsétlen végével, ő is 
bnjdosásban kerese t t menedéket . De elfo
ga to t t s a temesvár i sánczépületbe zá ra to t t 
el. Kilencz hónapi sanyarga tás u tán szabadon 
bocsát ta tot t ugyan, de rendőr i felügyelet 
a l a t t ta r ta tva , annyi ra boszantotta helyzete, 
hogy elhatározá, e lárusi tni mindenét s kül
földre vonulni . Csakugyan több évet külföl
dön is töltött , leginkább művészeti tanul
mányokkal foglalkozva, melyeknek eredmé
nyei képezik i rodalmi működésének legfőbb 
részét s érdemét . 

Már előbb, szépirodalmi dolgozatokban 
adta jeleit művészi hajlamainak s mtiérté-
kén^k. Az erdélyi „ R e m é n y i b e n (1840) egy 
novellája: a „Bujdosó lengyel" , nem csekély 
feltűnést okozott. Ezt „Véres boszu" czimü 
regénye követte (1841) Temesvár i t , mely
ben a zsidó emanczipáczió akkor fölszínre 
kerü l t kérdését tárgyal ta . A forradalom 
u t án pedig (1858) „Pia t ra-Babi" (Banya 
sziklája) népregén alapuló regényes korrajza 
je len t meg két kötetben. Ezek azonban csak 
elökészületektil tekintendők művészet i s 
mütör téne lmi nyomosabb dolgozataihoz. 

Külföldi utazásában különösen a mü-
gyűj teményeket , jelesen a kép tá raka t te t te 
kiváló tanulmány tárgyává s f-stészeti ta
nu lmányoka t te t t ; ezek eredményét „Uta
zási emlékek" czim alat t bocsátotta közre, 

6 köte 'ben (1860—63.) , mely müvével ma
gá ra vonta az akadémia figyelmét is, s annak 
1861-ben tagjává választatott , a n y e l v - é s 
széptudományi osztályban. Székét 1862. jú
nius 12-kén ismét egy becses mütör ténelmi 
monográfiával foglalta el, melyben Corne-
l ius Péter hires német festő életét s műkö
dését tá rgya l ta . Még azon évben adta ki 
„Fóth művészeti szempontból" czimü mono
gráfiája 1-ső füzetét s 1863-ban a Széchenyi 
szoborról és a szobrászat realizmusáról ér
tekezett Arany „Koszorujá"-ban, mely érte
kezése aztán önálló füzetb :n is megjelent s 
átalános figyelmet ébresztve, az országos 
Széchenyi-szoborügyben irányadónak tekin
te te t t Megkezdette egyszersmind (1864) az 
akkor még magántu la jdont képezett nagy
szerű Esz te rházy-kép tá r mütörténelmi le
i r a t á t , melyből azonban, fájdalom, csak az 
1-ső fűzet je lent meg. 

A művészetek i rán t i szeretete i smét s 
most már másodszor vonzá őt Olaszországba, 
a művészetek e bölcsejébe s klasszikus ha
zájába. Velencze, Flórencz s az örökváros, 
melyhez a v i lágtör ténelem három korszaká
nak legnagyobb eseményei fűződnek, bő 
forrást nyújtot tak a fenkölt szellemű férfiú 
művészeti s tudományos szomjának és kuta
tásainak. 

„Ot t ülni, — mondja egy életirója, a 
Csanád-egyházmegyei Ada t t á r 1871 . jún ius i 
füzetében — hol Göthe szívta magába a 
Rafael madonnái körül sugárzó művészi 
ihletet, hol Winkelmann, az antik művészet 
ez utolérhet len magyarázója, a szép és fen 
séges behatása a la t t , ihlettségének egy pil
lanatában a katholika vallásra á t tér t , hol 
Cornelius és Overbeck, a közelmúlt s jelen
kor e nagy emberei, maguk köré gyüjték a 
művészet szomjas ifjabb nemzedéket : ott 
lenni, látni, élvezni, ez képezte vágyainak 
tetőpontját . 

„It t , a rafaeli és michelangelói remekek 
ha tása alat t é re t t meg lelkében az elhatáro
zás, Rafael életrajzát s művészete méltatá
sát meg : rn i : s igy je len t meg (1867) „Urbi-
noi Santi Rafael életrajza", egyike ismét a 
legjobb mütör téne lmi monográfiáknak. E 
munka legfőbb becíét, életrajzi tekinte tben 
önálló érdemét képezi az, hogy a Rafael 
születésére és halálára , nemkülönben csont
váza áthelyezésére vonatkozólag fenállott 
téves adatokat s közkeletű nézeteket a hely
színén szerzett tapasztalatok s első fórrá 
sokból mer í te t t adatok nyomán t isz tázta . E 
mellet t a világ legnagyobb két művésze : 
Rafael és Michel Angelónak Rómában műkö
dése, egyéniségeik, i rányuk, viszonyaik — és 
a társadalomban elf >glalt állásuk iránt kellő 
i smerete t nyúj t ." 

1865-ben i smét megnyí lván az alkot
mányos élet sorompói, a hazai s megyei köz
életben ismét elfoglalta tevékenysége régi 
te ré t . Az akkor kinevezett szabadelvű derék 
főispán Murányi Ignácz által Olaszország
ból haza h iva tván ,a megye közbizalma őr, a 
provizóriumból megmaradt alispán mellőzé
sével, s igy a szokásjog ellenére, a központi 
bizot tmány élére á l l í to t ta . 1867-ben, a tör
vényes jog körébe visszahelyezett megye őt 
választot ta egyhangúlag első alispánjává. S e 
minőségben működöt t , köztiszteletben állva, 
s Murányi halála u tán a megye élén, 
1871-ig, mikor az üresen marad t főispáni 
székbe emeltetett , e m^gye közohajtásával 
találkozó k i rá ly i kinevezés ál ta l . A folyó 
évben pedig, a határőrvidék polgárosítása 
folyamatban levő nagy munkájából egy 
fontos rész ju to t t neki, Fehértemplom ha-
tá rörv idéki város polgári szervezésére kirá
lyi biztosi minőségben küldetvén ki, mikor 
egyszersmind a Szent-István-rend lovag ke
resztjével is földiszittetett. 

Sokkép elfoglalt á l lásáb m sem szűnt 
meg nevelni az irodalom körü l edddig szer
zett érdemeit . Az ö fáradozásának köszön
hető , hogy az addig tu lnyomólag német 
szellemű Temesvárot t ez év május 1-je óta 
„Temesvári L a p o k " czimü magya r lap jele
nik m e g , melynek tárczáját „Giorgione 
Barbavell i ' ' czimü mütör ténelmi korrajzával 
érdekesitette. S a mi ennél is nagyobb je
lentőségű, ernyedetlen fáradozásaival s nagy 
hatásával hozta létre a „Dé lmagyaro r szág 
tör ténelmi és régészeti t á r saságot" — mely 
a mú l t hó 25 én t a r to t t a első a lakuló köz
gyűlését , az ő elnöklete alat t . 

M ;nt mübará t is, e tekinte tben nem épen 
gazdag hazánkban , az elsők egyike. Olaj-
festvény-, réz- s aczélmetczet-, harcz- és 
kézrajz-gyüjteménye, régiségtára , több mint 
7000 da rabra menő régi pénzgyüjteniénye, 
tanúságot tesz erről s a képző művészet min
den ága i ránt i élénk szenvedélyéről . 

í m e egy közhasznú s nemes életpálya 
főbb vonásai. Vajha példája lelkesítene soka
ka t ! S míg öt, — vajha soká mégl — a köz
tisztelet környez i : legyen ha tá sa , szűk és 
szélesb körében, üdvös a közélet, művészet 
és irodalom terén, áldásos és e redménydús! 

— á—r— 

L e h e t n é k . . . 
Lehetnék jós, és volna templomom, 

Az oltár lángja mindig égne, 
Es látományim tükrén , dalomon 
Vezérfényünk kigyúlna vécre, 
Leh'tnék jós, nem veszne el honom, 
Vezérfényünk, kigyúlna dalomon. 

Lehetnek bölcs, Demosthon ajakát 
Megnyilni látnák nagy igékkel, 
A honfi zengné elfeledt dalát, 
Álmodna gyermek hős időkkel. 
Lehetnék bölcs, tanítnám a hazát 
Bámulni múltját. . . nagy jövőt az ád, 

Lehetnék bár csalódott Belizár, 
Meghallanám a hős regékit, 
— Csaták regéje szájrul szájra jár, 
Melyekre én vinném a népet! 
Lehetnék aztán megtiport, beteg, 
A hős rege, az adna életet. 

Lehetnék bármi . . . Hajh! inkább a rab, 
Ki börtönében várja holtát; 
Ereklye keblén a zászlólarab, 
Mely alatt küzdött, s letiporták. 
Lehetnék bármi . . . Mert megöl a vád: 
Tőled már semmit sem várhat hazád! 

Gáspár Imre. 

Magyar népmesék. 
A Kisfaludy-társaság ujabb korszakában 

nagy szolgálatot tet t i roda lmunknak és köz-
mivelödésünknek azzal , hogy a forradalom 
előtt Erdélyi J ános á l ta l k iadot t népkölté
szeti kincseink kiegészítéséül ismét két érde
kes kötetet te t t közzé „Magyar Népköltési 
Gyűjtemény" czim alat t . Több kisebb gyűj
temény mellett , (minő pl. P a p Gyula palócz 
gyűjteménye is volt,) kivál tképen Kriza 
János „Vadrózsák" czimü rendkívül becses 
kötete és Merényi László népmeséi keltet tek 
ismét uj érdeket népk Í tészetünk összegyűj
tésére. Ezek u tán A r a n y László népmeséit 
fogadta az i rodalom nagv örömmel , mint a 
melyek az előadás egyszerűsége, tisztasága, 
és naivsága á l ta l magukon hordták a valódi 
népi eredet biztos k inyomatá t . Ekkor a Kis
faludy-társaság Gyulai Pá l t és később ő mellé 
t á r su l Arany Lászlót bízta m e g , hogy 
a társasághoz egyes gyűjtőktől beérkező 
anyagot sajtó a lá rendezzék. M >st a szer
kesztők két kötet te l nyi to t ták meg egyszerre 
a gyűjtemény uj fo lyamát , melyekben, a z 

első gyűj temény hiányain sok tek in te tben 
okulva, az aeszthetikai é r ték szpmpontjából 
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válv — ez nekem sehogy sem tetszik, te nem 
v; gy ighalva. 

De Jancsi megint csak azt mondta: 
— Meg vagyok, ténsuram, már hogy ne vol

nék, meg vagyok én halva, csak még nem vagyok 
kiheverve, még testes vagyok. 

Ott aztán leszedték a fazekakat, lábosokat, 
tálakat, kanalakat a polczokról meg szögekről, s 
vagdaltak mindent a földhöz; olyan zörgést, csap-
kodúst vittek véghez, hogy egy lélek sem alhatott 
a házban. Hanem abból, a mit az ur a földhöz vá
gott, semmi se tört össze, magától visszament 
szépen a helyére; a mit pedig Jancsi vágott lóid
hoz, az aztán ott is maradt száz darabra törve. 
Erre megint megcsóválta az ur a fejét. 

— Jancsi, Jancsi, ez nekem sehogy se tetszik, 
te nem vagy meghalva ! 

— Meg vagyok, ténsuram, már hogy ne vol
nék, csak még nem vagyok kiheverve, még nehéz 
a kezem. 

Bementek aztán a szobába, ott is csapkodtak, 
földhöz vagdaltak mindent, felforgatták a széke
ket, asztalokat; mikor már az egész háznép a leg
nagyobb rémülésbe volt, akkor elmentek a pin-
czébe. Ott az ur rátette kezét az egyik hordóra, 
a mire az kifordult helyéből s alatta egy nagy i'azt k 
pénz volt beásva. ' 

— Hej Jancsi, Jancsi, — sopánkodott az ur, 
— lásd ez az én bajom; átok fekszik ezen a pén
zen, mert árváktól vettem el ; mig ez azoknak 
vissza nem lesz adva, addig nekem a koporsó sem 
ád nyugodalmat; de már hiába, hiába mindon, 
mert erről a pénzről senki sem tud semmit. 

Ezzel egyet intett, s a fazék pénz visszasü-
lyedt a földbe, azután rátette kezét a hordóra, az 
is visszafordult helyére. 

— No, Jancsi, most gyerünk a te dolgodra. 
Elmentek az istállóba, ott Jancsi előkeresett 

egy ásót, azzal ásta ki a száz forintot. Erre az ur 
megint megeső válta a fejét. 

— Jancsi, Jancsi, ez nekem sehogy sem tet
szik, te nem vagy meghalva; hisz csak intenél, hát 
feljönne a pénz. 

— Meg vagyok halva, ténsuram, már hogy 
ne volnék, meg vagyok én halva; csak még nem 
vagyok kiheverve, még nem tudom jól a módját. 

Azzal Jancsi visszatette a pénzt, aztán földet 
meg szalmát kapart rá. 

— Siess Jancsi, siess — mondja az ur, — 
mert mindjárt üti az egy órát, akkorra már fe
küdnünk kell. 

— Sietek, ténsuram, sietek, megyek, csak 
még egy kicsit benézek a házba, még egy kicsit 
ráijesztek az asszonynépre. 

Jancsi bement a házba, az ur meg az ajtó 
előtt várta. Várta, várta, egysztr csak beszól: 

— Jancsi gyere már, tovább nem maradha
tunk, mindjárt üti az egyet! 

— Megyek, ténsuram, mindjárt megyek; csak 
még egy kicsit ijesztgetek. Még egy pár tál van 
itt, azt csapom a földhöz. 

Evvel Jancsi csapkodta, törte a tálukat, faze
kakat a konyhában ; zörgette, összeverte a réz 
edényeket, egész Ítéletet csinált a háznál. Megint 
csak beszól az ur : 

— No, Jancsi, ha nem jösz, itt hagylak, 
mert tovább nem maradhatunk. 

De Jancsi épen azt akarta, hogy ott hagyja, 
azért csak kikiáltott: 

— Megyek, ténsuram, már megyek! 
Hanem azért nem ment, mig egyszer csak üti 

az egy órát, s a ténsur visszatünt a kriptába. 
Jancsi aztán felverte a háznépet, de nem is 

kellett azt ftlverni, mert ugy se aludt senki a ház
nál, és elbeszélte a miket tapasztalt. A ténsasszony 
pedig a reggelt se várta be, hanem lement a cse
lédekkel a pinezóbe, ott nagy ügygyei-bajjal el
mozdították a hordót s addig ástak alatta, mig 
meg nem találták a fazék pénzt, azt azután kivet
ték, a ténsasszony mindjárt reggel visszaadta az 
árváknak, a kiknek isten előtt igaz jussok volt az a 
fazék pénz; Jancsinak meg odaajándékozta a száz 
forintot, azonfelül még borravalót is adott neki. 

A ténsur aztán nem is járt többet haza, csak 
még egyszer jött el Jancsihoz, s azt mondta neki: 

— Jancsi, Jancsi, megcsaltál! De mégis kö
szönöm, édes szolgám, mert jót tettél velem, most 
már nekem is lesz örök nyugodalmam. 

(Bodros Katicia gyűjt. Garamridék.) 

is becsesebb darabokat válogatták egybe, s 
kivált a népmesék előadási módja és nyelve 
á l ta l mintegy mintaszerűvé tették ezeket a 
későbbi gyűjtök számára. Lapunk már elég 
sok szép muta tván) t közölt a dalok és bal
ladák közül; most főként a Lépmesék közül 
aka runk olvasóinkkal egynehányat meg
ismerte tni , egyszersmind lelkére kötvén 
mindenkinek, a ki csak teheti, hogy e gyűj
temény későbbi kötetei t a maga vidékéről 
szedett eredeti népi termékekkel gazdagítani 
szíveskedjék. Hogy egy-egy gyűjtő buz
galma mily eredményt muta tha t fel: i t t van 
például ezen uj folyam Il-ik kötete, melyet 
egészen egy fárad hat lan ifjú gyűjtő Török 
Károly adott az irodalomnak. De lássuk, 
hadd szóljanak a mutatványok a két kötet 
dicsérésére nézve. 

I. 
A ténsur és Jancsi kocsis . 

I I . 
Az okos leány. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnár
nak egy takaros és okos leánya, a ki olyan okos 
volt, hogy hetedhét ország ellen járt a hire. — 

Meghallja ezt a király. Oda izén neki, hogy van 
neki a padlásán száz esztendős kendere, fonja me•: 
azt selyem czérnának. — A leány erre visszaizen 
hogy van nekik száz esztendős sövényök, csinál
tasson abból a király aranyorsót, akkor szívesen, 
megfonja az aranyfonalat, de azt csak nem kíván
hatja a király, hogy az aranyfonalat haszontalan 
faorsón fonja meg. 

Tetszett a királynak a felelet. Megint azt 
izeni, hogy van neki egy lyukas korsója a padlá
son, foldja meg azt, ha tudja. Megint visszaizeu 
a leány, hogy fordíttassa ki hát a király a korsót, 
mert «z öreg npja sem látta, hogy színéről foldoz
tak volna meg valamit. 

Ez a felelet még jobban megtetszett a király
nak. Most meg azt izeni, hogy menjen el a leány 
ő hozzá, de ugy, hogy még se menjen; köszönjön 
ií, mikor elébe ér, de még se köszönjön; vigyen 
is neki ajándékot, ne is. 

Erre a leány elkéri az apjától a szamarát, felül 
rá, aztán ugy megyén a királyhoz. Otthon egy ga
lambot megfogott, szitával leteritetto és elvitte. 
magával. 

Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem 
szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot 
a szita alól elrepítette. Igy aztán ment is, nem is; 
köszönt is, nem is; vitt is ajándékot, nem is. 

A király ujry megszerette az okos leányt, 
hogy mindjárt elvette feleségül. 

(Iilésy György gyújt. Lebrecen.) 

I I I . 
A három úrk-aiigyul. 

A mikor az úristen elhatározta volt, hogy 
kikergetteti Ádámot és Évát a paradicsomból, 
először is a magyar angyalt, Gábort, küldötte 
hozzájok a végett. Ádám és Éva nagyon megoko
sodtak már a tiltott fa gyümölcsétől 8 mindenkép 
igyeke-tek magukon segiteni. Nagy vendégséggel, 
szép beszéddel, hízelgéssel fogadták Gábor an
gyalt, hogy valahogy lekötelezzék. Le is kötelez 
ték szegényt, sajnálta szives házi gazdáit kiker
getni abból a tanyából; viszszament s kérte u 
úristent, hogy bizza másra ezt a terhes dolgot. 

Akkor az isten az oláh angyalt, Flóriánt kül
dötte el, mert tudta, hogy ez sokkaI# engedelmesebb 
s nem olyan nagylelkű. Ádám és Éva épen asztal
nál ültek, mikor Fh'rián megérkezett, bocskorban, 
kalaplevéve s egy nagy bottal a kezében. Aláza
tos jó napot kivánt, elmondotta, miért jött. Erre 
Ádám ráriaszt, s azt kérdi tőle: „Van írásod?" 
— „Nincs" — hebegte Flórián, megijedt s vissza
ment az égbe. 

Ekkor az iaten a német aDgyalt, Mihályt 
küldötte le. Ettől megszeppentek Ádám és Éva 
uraimék smég nsgyobblakzit csaptak, hogy vala
hogy megkérleljék. Mindent felraktak az asztalra, 
különösen jó virslit és sört. M.hály agyainak tet
szett az ebéd; mikor aztán torkig lakott, kihúzta 
kardját s azt mondta: „No most takarodjatok k i ! " 
— Nagyon kérték Ádám és Éva, legyen irgalmas, 
kegyelmes; gondolja meg, hogy milyen jól meg
vendégelték. Mihály angyal nem tágított, hanem 
az mondta: „ muszáj" s kikergette őket. — Azófci. 
nem lehet a muszájt megengesztelni. 

(Gyulai Pál gyűjt. Erdély.) 

IV. 
A kalász eredete. 

Kezdetben az embernek csak egy barázdát 
kellett szántani, az isten nem parancsolt többet, 
hanem azért ugy is megáldá, hogy a gabonaszá
lak tététől tövig fővel valának megrakva. Az első 
embernek, mig egy barázdával megérte, elég ter
mett, a mennyi c=ak kellett. A gonosz azonban 
tudtára adá, hogyha több barázdát húz, még többet 
remélhet; rávette, hogy az istent kisértse meg, a 
húzzon több barázdát is. 

De az isten keservesen megbünteté a telhetlen 
embert. Aratás napján, mikor az elaő ember elbi
zakodva nézte a teméntelen gabonát, eljött isten, 
megfogá az engedetlen ember gabonaszálait, tövé
től szinte tetejéig megsimitá, csak a tetejükön 
hagya egy ujjnyi kis fejet ós igy szólt: 

„No te ember, mivelhogy te telhetetlen vagy, 
nem hajtottál szavamra, megbüntetlek téged, lás
sad tehát: ezután szánts a mennyit neked tet
szik, adok neked én is annyit, a mennyit nekem 
tetszik." 

Ezóta sokat dolgozik az ember, de azért az 
isten mégis csak annyit ád, a mennyit akar. 

(Kriza János gyűjt. Székelyföld.) 

* 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy moli
nóikul gazdag öreg ur; mikor az meghalt, nagy 
pompával el is temették, de hiába temették el, 
mert minden éjjel visszajárt. Imádkoztak érte, 
miséztettek érte, mind hiába! csak haza járt az,és 
olyan lármát, csörg st, ijesztgetést vitt véghez, 
hogy a háznépe már majd megbomlott a félelemtől. 

Különösen az özvegy ténsasszony nagyon bú
sult, szomorkodott s azt mondja egyszer a kony
hában : 

— Oh, ugyan mért is nincs szegény boldo
gult férjemnek nyugodalma, hogy hagyna másokat 
is nyugodni; de éjről éjre felverni a házat!— 
hisz mióta meghalt, ki se aludtam magamat. 

— Hej, segítenék én azon, ha rám bizná a 
dolgot ténsasszonyom, — szólalt fel a vén Jancsi 
kocsis — csak adna nekem száz forintot egy kis 
időre, m« g csináltatna egy koporsót, a mibe én 
bele feküdném, akkor ténsasszonyom levitetne a 
kriptába, szépen a ténsur mellé tétetne: tudom is
tenem, hogy kitudnám, mért jár haza szegény 
ténsuram ! 

Jancsi régi cseléd volt, együtt öregedtek 
meg az úrral, a ténsasszony meg bizott benne, 
adott neki száz forintot, s azt mondta, hogy ha 
segit a bajon, neki ajándékozza mind a száz forin
tot ; aztán megcsináltatta a koporsót is. 

Jancsi a pénzt elásta az ú tállóban, azután be
feküdt szépen a koporsóba, rátették a fedelet, le
vitték az ur mellé a kriptába. 

A mint ott fekszik csendesen, egyszerre csak 
üti a tizenkét órát. Jancsi hallja, hogy a ténsur 
koporsójáról leesik a fedél, Jancsi is kapja magát, 
lelöki magáról a koporsó fedelét; akkor az ur fel
ült, Jancsi is; aztán az ur kilépett a koporsóból, 
Jancsi is. 

— Hát t e , hogy jöttél ide Jancsi ? — kér
dezte az ur, mert épen szemben álltak egymásnak. 

— Instálom alásan, csak ugy mint a ténsur, 
meghaltam, hát eltemettek. 

— Hát most hová mégy ? 
— Csak oda instálom, a hova a ténsur. 
— De én felmegyek a házba, mert nekem ott 

még dolgom van. 
— Nekem is ténsuram; azért nem is pihenhe

tek a koporsóban. 
— De már micsoda dolgod lehet neked Jancsi? 
— Hát nekem bizony instálom, egy kis pén

zecském volt, s én azt elástam az istállóban, most 
azt megyek megnézni. 

— No, én is olyanféle járatban vagyok, gye
rünk hát együtt. 

— Elindultak. A hogy a kripta ajtóhoz értek, 
az ur keresztül ment a kulcslyukon s visszaszól: 

— Gyere már Jancsi. 
— Jaj , nem mehetek, ténsuram, nem férek ki 

a kulcslyukon. 
Az ur rátette kezét a zárra, mire az menten 

felpattant, s Jancsi kiment, de az ur megcsóválta 
fejét s azt mondta: 

— Jancsi, Jancsi, ez nekem sehogy se tetszik, 
te nem vagy meghalva I 

— Meg vagyok, ténsuram, már hogy ne vol
nék, meg vagyok én halva, csak még nem vagyok 
kiheverve, még testes vagyok. 

A mint mennek az udvaron, azt mondja az ur: 
— Legelőször is nézzünk be a házba, ijeszt

gessük meg az asszonyokat. 
A konyhába megint a kulcslyukon ment be 

az ur, de Jancsinak megint csak kikel lett nyitni 
az ajtót, máskép be nem mehetett. 

— Jancsi, Jancsi, — szólott az ur fejesé-
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A kecskeméti reformált főiskola, 
mint az augusztus Sl-kén megnyitandó országos iparmüki-

állitás helyisége. 

Bár ez épület rajza és a kecskeméti főiskola 
története magában s magáért is, mint hazánk 
egyik nevezetesb tanintézete, elég fontossággal 
bir s elég érdeket nyújt arra, hogy egy, a hazai 
közélet minden ágát figyelemmel kis érő közlöny
nek tárgyat szolgáltasson, jelenleg mégis nem ez, 
hanem az épületnek egy időleges rendeltetése 
vonja reá figyelmünket, a mennyiben tudniillik a 
kecskeméti iparegylet által rendezendő országos 
iparműkiállitás a főiskola-épület terén és termei
ben eszközöltetik: azon fontosságánál fogva, mely-
lyel ezen első nagy iparműtárlat befogadására 
hivatott, jónak látjuk a közeledő kiállítás napi 
eseményeit megelőzve, a főiskolai épületet, úgyis 
mint a tudományok templomát, de különösen mint 
a hazai iparművek első nagyobbszerü találkozási 
csarnokát olvasóinkkal megismertetni. 

A kecskeméti főiskola keletkezése a XVI-ik 
század közepére esik; e század végén azonban már 
nagyobb virágzásnak indult, midőn Búzás Pál, 
tolnai hiveivel és a tanuló ifjúság nagy részével 
a török dúlás elől menekülve Kecskeméten tele
pedett le. — 1599-től 1752-ig felsőbb iskolai ran
got foglalt el. 
Egy 1753. má
jus 26-káról 
kelt helytar
tótanácsi ren
delet azonban 

a főiskolát 
gymnázium-

má törpitette 
s az is maradt 
1865-ig. Ez 
évben—a deb-
reczeni beosz
tás szolgálván 
mintául — a 
gymnáziumi 6 
osztály fölé 

bölcsészetinek 
nevezett két 
osztály állít
tatott, mely
ben mennyi
ség-, termé
szet-tan, böl
csészet, világ
történelem s a 
theologia elő
készítő tudo
mányai adat
tak elő. 

A főiskola 
fónykoral830-
tól 1848-ig 
terjed. 1830-
ban nyerte kol
légiumi rang
ját, 8 benne 

bölcsészeti, 
jogi és theo-
logiai szakok 
állíttattak föl2—2 éves tanfolyamokkal. Az 1840-ik 
évben a helv. hitv. négy egyházkerület elöljárói
ból alakult konvent e tanintézetet a dobreczeni, 
sárospataki éa pápai tanodákkal egyenrangúnak 
ismerte el. 

Az 1848—9-ki politikai viharok Kecskemét 
kollégiumát is elsöpörték; a theologiai tanintézet 
Pestre vándorolt, a jogi tanfolyam megszűnt s 
1851-ben a virágzó kollégium helyén 4 osztá
lyú magánjellegű algymnáziumot találunk, mely 
1854-re nyolcz osztályúvá nőtte ugyan ki magát, 
de csakugyan magánjellegű maradt. 

Az ujabb korszak 1856-ban veszi kezdetét. Ez 
évben lépett Fördőa Lajos a ref. egyház papi 
székébe. Az ősök szelleme fölkelt, s az „Entwurf" 
követelményei értelmében szervezkedni kénysze
rült intézet 1856/,-ben már 8 osztályú nyilvános 
főgymaáz ium lett. 1861-ben a jogi szak is vissza
állíttatott 3 éves tanfolyammal. Ez idő szerint a 
jogi tanfolyamban 5 rendes, a fögymnáziumban 
11 rendes tanár működik. 

A főiskolai épület 1830-ban kezdetett meg s 
az egyházkerület némi segélyét leszámitv*, a kecs
keméti hiyek erőfeszítése befejezte azt a múlt 
1871-ik évben. 
. . , » - 1 ? 6 0 • W 3 * b * t t nagyszerű épület lesz tehát a 
faáUi^ csarnoka, hol rövid napok múlva száz 
kéznek kell forgolódnia, hogy » kiállitás lehető 

fényesen sikerüljön, mi, habár hazai iparosaink 
részéről még nagyobb figyelmet érdemelhetett 
volna is, mindon esetre eredménydúsnak reményl-
hető. Pest, Szeged, Kolozsvár, Miskolcz iparosai 
különösen kitűnően igyekeznek; mondanunk sem 
kell, hogy Pest iparosait illeti az oroszlán rész: 
de tisztelet mindnek. E kiállítók a hazai ipar 
ügyében rendkívüli érdemet fognak szerezni ma
guknak, mert ezen első országos iparműtárlat kö
rül kifejtett temérdek munka, ha most közönynyel 
találkozott volna a hazában, bizonyára évtizedre 
lett volna szükség, míg egy másik egylet akad, 
mely ily tekintélyes anyagi erőt s költséget 
igénylő vállalatra adja magát. 

A haza különböző vidékeiről több száz kiál
lító van; közöttük a legkitűnőbbnek ismert nevű 
gyár és kézmű-iparosok, kiknek némelyike egy 
maga egész külön termet foglaland el érdekes mü
veivel. 

A kiállítandó tárgyak kilencz főszakosztályra 
tervezvék; u . m: 

1-ső szakosztály: Kéz és gyári iparmüvek, a 
főiskolai termekben. 

2. Ugyanilyenek szabadban, a főiskolai terén. 
3. Művészeti tárgyak, festvények, faragvá

nyok, szobrok, stb. 
4. Ipar és gazdaságot tárgyazó munkák, föl

fedezések, stb. 

látogatója. Annyit előre is állithatunk, hogy a 
helyiség, melyet az iparműkiállitás számára a re
form, egyház buzgó készséggel ajánlott föl, arra 
minden tekintetben alkalmas s e részben alig ma
rad fenn kívánni való. 

Kecskeméti ref. főiskola. — (Fénykép után.) 

5. Ipartermékek. 
6. Föld- és ásvány-termékek. 
7. Kertészeti, borászati és méhészeti ipar. 
8. Gazdasági és házi-ipar. 
9. Divatczikkek és női munkák. 
A mennyiben némely kiállitó30—-40 féle mű

vel jelenté be magát, a csoport-szám tetemes leend. 
A központi rendező bizottság különösen a de

rék és lelkes Szabóky Adolf elnöklete alatti pesti 
bizottság által támogatva minden lehetőt igyeke
zett végrehajtani, hogy a kiállitás minél szélesebb 
körre terjesztessék ki. A vasúti társaságoknál 
dijleszállitást kérelmezett, mely a tárgyak szállí
tására nézve készséggel meg is adatott: e szerint 
a kiállító közönség küldeményei felette kedvező 
feltételek mellett jutnak Kecskemétre és esetleg 
vissza. — A tárlatra utazó közönség is — az ál
lam-vaspálya s azalföld-fiumei vasút kivételével — 
fél dij mellett fog utazhatni minden vonalon, mire 
nézve csak is a kiállítást rendező bizottság igazoló 
jegye, mely kívánatra mindenkinek küldetik, lesz 
előmutatandó. 

A biráló bizottság helybeli és több h*r»i is
mertebb nevű szakférfiakból alakittatik meg. 

Bízunk a rendező bizottság erélyében, hogy 
ugy a kiállítók, mint a látogató közönség jogos 
igényeinek eleget teend, s megelégedéssel fog Kecs-

| kemétről távozni a kiállítás minden részvevője éa 

Szabadságolt katonák és honvédek 
behívása. 

Minekünk, hidegvérű fővárosiaknak, kik 
nyugodtan nézzük ablakunkból, mikor a szomszéd 
háza ég, kik elolvassuk nyugodtan a hirlapokból 
a „felsőbbség" akaratát s legfeljebb néha-néha 
teszünk annyi erőszakot magunkon, hogy megáll
junk egy utczasarkons föltekintsünk egy pillanatra 
az ott kiragasztott hivatalos hirdetésre: fogalmunk 
is alig van arról a nyüzsgő-pezsgő mozgalomról, 
mely koronként felháborítja a csendes falu életét, 
s mint a méhkas, melybe pajkos gyermeki kéz bo
tot szúr, zsibongni kezd a község egész lakossága. 

Hogy gyűl össze egy pillanat alatt, hogy 
csoportosul együvé a falu apraja-nagyja, mikor a 
község repedt dobja megszólal, nyakába levén 
akasztva a kisbirónak, avagy a „polgár"-nak, ki 
a hivatali jelvénynyel maga előtt a világ legha
talmasabb potentátjának képzeli magát e pilla

natban. 
És méltán. 

^ , Mert ő most 
annak a hata
lomnak beje
lentő közege, 
mely össze
tartja a társa
dalmat , ne
hogy ereszté
keiben, pánt
jaiban meg
roppanjon s 
maga alá te
messe azokat, 
kik hajlékába 
jöttek élvezni 
a személy- és 
vagyonbizton
ság, a törvény 
és a társadal
mi rend jóté
teményeit. 0 
jelenti be dob
jának általa, 
hogy ez a ha
talom most 

szólni akar az 
engedelmes

kedni tarto
zókhoz, övé 
most a hata
lom és a dicső
ség, ő a ható
ság szája, a 
hírlap, a pla
kát egy sze
mélyben. 

Képünk 
egy ily falusi 

kis ribilliót ábrázol. Az isteni tiszteletnek vége, 
a templomot bezárják, ünnepélyes léptekkel vo
nulván ki abból a hivők egész serege. A leg
alkalmasabb időpont, hogy a hatalom szava 
minél több fülbe találjon bebocsáttatáara. A 
dob pereg s köréje gyűlnek a presbyterek, kik 
közül a legöregebb, mint becsülettudó ember, 
leveszi kalapját, nem tartván illendőnek, hogy 
fedett fővel álljon, mikor magánál nagyobb ur 
szól hozzá. Oda gyűlnek az anyókák is, pajkos 
utczasuhanczok, sőt itt-ott egy-egy szemérmetes 
hajadon sem tartja összeférhetlennek hajadoni 
állapotával, hogy meg ne álljon egy kicsit, meg
tudni, vájjon mi a legújabb kurrens? De legna
gyobb kontingense a hallgatóságnak a legények
ből kerül; sugár, deli alakok; a rövidre nyirt, 
nyalkán előre fésült haj nagyon elüt a meglett 
emberek hajviseletétől, — hej szomorú jelentősége 
van annak: úrról tesz tanúbizonyságot, hogy annak 
a hajnak az üstökét egy magasabb erő tartja a 
markában: a katonakötelezettség. 

Honvédek, katonák ők, a haza őrei, kik haza 
lettek eresztve a kapához, a kaszához, ne heverjen 
az se hiába. Hanem most megütötték a dobot, s 
minden legény olyant érez, mintha arra nem ia 
valami kuvasz, hanem az ő tulajdon bőre lenne 
kifeszítve, s arra esnék minden egyes ütés. Es 
ugy is van, az ő bőrükről van szó. 
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Az utolsó dobperdülés elhangoztával előáll 
nótárius uram, hosszú kabátjában, kihúzza annak 
a belső zsebéből a végzetes iratot s komoly, emelt 
hangon, hogy mindenki hallja, felolvassa belőle, 
hogy minden legény, a ki még katonaköteles, 
rukkoljon be erre meg erre a napra a regement
jéhez az őszi hadgyakorlatokra. 

Hej, nehéz dolog elhitetni aztán az öreg 
anyjukkal, hogy hiszen nem lesz háború, nem 
bánt se burkus, se muszka, nem lőnek agyon sen
kit, — csak épen kieszkábálják a fiukat, hogy 
talpra ^ gyerekek legyenek s megállják a sarat 
akkor is emberül, ha csakugyan jönne a burkus, 
meg a muazka. A leányzók is elpityerednek ugy 
titokban a berukkoltatási hirre, mert hej nehéz 
ám a szerető szívnek megállani, hogy a legkisebb 
szellőre is ne reszkessen, mint a nyárfalevél, attól 
való féltében, hogy hátha örökös lesz az az el
válás? 

Hanem hát bizony itt nem aegit sem az 
anyai, sem a szerelmes szivek fájdalma, föl kell 

tosságát s az államra és minden egyes polgárra 
nézve nem lehet közönyös: mily helyzetben van 
hadserege s annak egyes alkotó elemei, melyek 
közé, — ezt minden polgárnak meg kell gondol
nia, — az ő fia ia bekerül, vagy bekerülhet, előbb 
vagy utóbb. 

A jelen czikk czélja megvilágítani kissé a 
hadseregbeli tiszt mostani, részint magaaztoa, ré-
azint sárba tiprott, de mindenesetre igen nehéz 
állását, össszevotve a múlttal is; hogy most, midőn 
a hadsereg reorganizálásáról annyit beszélnek, 
kiki következtetéat vonhasson a jövőre, bármilyen 
legyen a végeredmény. 

Mellőzöm itt a XVII . s az azelőtti századok 
tisztjét, a viszonyok rendezetlensége miatt; elég 
azok jellemzésére a hires Wallenstein táborára 
gondolnunk, melybon a legvigabb éa legféktele-
nebb élet folyt. A spanyol örökösödési háború a 
XVII I . század kezdetén sem igen változtatott 
ezen; tehát egyenesen Mária Terézia korán 
kezdem. 

neki havonként 19 forint, hogy vígan élhessen .8 
kocsit *) tarthasson." 

Miután a tisztek jó része nemesekből állott sa 
szigorú szabályzat nagy előjogokat adott az ilye
neknek, természetes, hogy tekintélye volt a tisztnek 
alárendeltjei ugy, mint a polgárok előtt, mely utol
sókkal nem igen jött érintkezésbe, mert, jórészt 
spanyolok, olaszok, flamandok (wallon) képezvén a 
tisztikart, ez mindenütt idegennek találta magát. 

Egy szóval: a Mária Terézia alatti tiszt a 
korhoz mért tudománynyal, nagy tekintólylyel s 
a szükséges anyagi móddal is bírt, gondtalanul a 
azért örömmel szolgált. 

Ez állapot megmaradt egy ideig Ferencz 
császár alatt is; de a sok szerencsétlen hadjárat, a 
pénzérték csökkenése, a császár különben üdvös 
hajlama a polgárság iránt, melyből a törekvés 
eredt: lehetőleg hazai jolieget adni a hadseregnek 
s ennek következtében polgárfiaknak tisztekké 
mind sűrűbb kineveztetése, mindez aláásta a régi 
rendszert, a hadsereg lassanként néphaddá kezdett 

Szabadságolt katonák és honvédek behívása. — (Frigyes eredeti rajza.) 

venni azt a tarisznyát s elmenni oda, a hova hív
ják. Az alatt hadd vigasztalja a megszomorodott 
családot az öreg azzal, hogy őt még kötéllel fog
ták s olyan helyre vitték, a hol emberbe lőttek s 
íme mégis megvan; majd csak a gyerek is elő
kerül, hiszen azt se vajból faragták, hogy a borjú 
alatt elolvadjon. 

A legények maguk restelik bevallani, hogy 
bizony a dobszó kellemetlenül érinti őket; jó képet 
csinálnak a keserves dologhoz s elmegy kiki haza 
összekötözni azt a kis czók-mókot, a mivel majd 
az utra]indulnak. 

Az osztrák-magyar tiszt helyzete 
hajdan és most.*) 

A világ mai állásában, a még igen sokáig, 
senki sem tagadhatja az állandó hadseregek fon-

*) Közreadjuk e dolgozatot, melyben kétségkívül tok 
figyelemre méltó van, bár egyes tételeivel nem értünk 

A tisztikar alsó rétegeiben nem volt s nem is 
kivántatott sok tudomány. De bár egyes esetekben 
a kiválóan tanult ember elismerésre talált, anya
gilag is, gyorsabb előléptetés által, mint például 
Laudon, Hadik, de átalában véve akkoriban ia, 
mellőzve maradt bármily lángész is, ha összekötte
tés, vagyon s érdekek nem adtakalapot neki a nem 
biztosítottak pártfogást részére; a miből magya
rázható, hogy a tábornokok jobb részt grófok vagy 
bárók voltak. 

A folytonos, legalább időnként szerencsés, 
háborúk a az olcsóság lehetővé tették a tisztnek, 
hogy a szabályzat szerint „legalább egyszer min
den esztendőben, azaz: a szemle napján, jelenjen 
meg józanon a jól foltozott kabáttal" és „adassék 

egyet, mások megítélésére pedig nem érezzük hivatva ma
gunkat; de közreadjuk főkép azért, hogy módot nyújtsunk 
nyilatkozásra a katonai rend nézeteinek s kívánalmainak is 
s ezáltal elősegítsük, a mi magának a szerzőnek is fő czélzata 
volt, az egymás kölcsönös megértését. 

SMCTJC. 

válni, mihez járult, hogy a birodalom elveaatvén 
távoli tartományait, eltűntek az idegen tisztek s 
belföldiek töltötték ki helyüket. E rendszer to
vábbi fejlődése csak szerencsés eredményre ve
zethetett volna, de I. Napóleon bukása 8 a „szent 
szövetség" megalakulása ismét visszavetette a dol
gokat. Nem tetszett a uép fris mozgása, ez megint 
„canaille" lett, mint XIV. Lajos alatt, kinek 
Sully miniszter jelentette egyszer, hogy a nép 
golódik; „fizetnek?" kérdé Lajos király; — „igen" 
volt a válaaz; „no, akkor hadd zúgolódjanak." 

A nemesség, a papság a velők a lelki sötét
ség, e nem szent háromság iámét átvette a kor
mányzást ; a polgári tisztek kihaltak, Karoly fŐ-
herczeg, a nemzetiesb irány kezdeményezője már 
előbb lelépett volt a történelem színpadjáról, a 
hadaereg iámét géppé lett. A tiazt el volt zárva a 
szabadon mozgó külvilágtól, ellenben határtalan 

*) Az eredetiben „equípage" áll, mialatt akkor az 
egyenruhát is értették sokszor; itt „kocsi" értetik. 
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hatalommal fölruházva cs: pata fölött, s a század
parancsnok épen ugy gazdálkodott századával, 
mint hajdan a török basák tartományukban. 

A tisztek, társadalmilag, kizárólag egymásra 
Toltak utalva 8 ebből kasztrendszer, egy jól ösz-
szeforraaztott eszköz lőn a kormány kezében, egy 
szikla, melytől szintúgy visszapattantak előbb a 
szabad mozgást kereső sajtó szavai, mint 1 esőbb 
negyvennyolczban a Francziaországból berohanó 
forradalom hullámai. 

A forradalom eseményei és eredményei ismere
tesek s itt külön tárg} alást nem kivannak. A tisz
tikar elvesztette egyik tekintélyes részét: a magyar 
tiszteket. Ezek a hadseregbe szabadabb nézeteket 
hoztak volt, de átlépvén a magyar hadseregbe 
az ötvenes évek nem találták őket többé a közös 
haderőben. 

Ha az embern« k egyik karját levágjuk, nem 
pótolhatja azt a másik; igy van ez a népeknél, s a 
társadalmi osztályokban is, kivált oly kényes do
lognál, mint a hadsereg. Ennek megrontója lett 
az egyoldalúság s az átalános visszalépés közepette 
nem csoda, hogy nálunk sem haladtak. 

A bár szigorú korlátok közt tartott napi sajtó 
olykor mégis bátorságot vett magának a sülyedés 
ostorozására s megtámadván a rendszert, ennek 
eszközét, a hadserget s különösen a tisztet, mint a 
hadi értelmiség Fenntartóját kellett megtámadnia. 

Miután jó tisztek hiánya miatt, kivált mivel 
sok helytt újonnan szervezett hadsergek számára, 
(milyen volt a schleswigi, részint a magyar s olasz 
is) az addiginál sokkal több tisztre volt szükség, 
számos nem érdemes egyén is neveztetett ki tiszt
nek, s a nép ezek közt sok szomoritó példát lát
ván, Ítéletét nemcsak az egyénre, hanem az egész 
karra kiterjesztette, s igy a tiszt még jobban ki lett 
zárva a társadalomból, mely szomorú helyzetét 
még megkeserítette a mostani viszonyokhoz arány
lag roszabb anyagi állás?. 

Az 1859-iki háborúnak bizonyc s tekintetben 
jó hatása volt, mert az eddig eltitkolt hibák egy 
része napvilágra jővén, gondolkozásra hivta fel az 
illetőket. A politikai életben fordulat állott be, 
alkotmányos mozgalom keletkezett, megelevenül-
tek a holtnak hitt test tagjai, frisebben mozogtak 
a közélet erei. 

De a hadsereg nem kapott semmit, kivéve 
néhány csekély javítást az iskolákban, uj egyen
ruhát s a hires lökem-harcztant! 

A test egyik karja: a nép, mozgott, másika: 
a hadsereg, nem; természetes tehát, hogy a két 
kar nem működhetett egy czélra, sőt egymás ellen
ségévé kellett válnia, minek sajnos következményét 
láttuk az 1866-ki háború alkalmával. 

A 64-diki győzelmes hadjárat csak káprázta-
tásra, de nem a birodalom javára szolgált, miután 
nem ennek érdekében viseltetett, s a győzelem 
olcsó volt. 

Az 1866-ki kettős háború egészen feltárta a 
birodalom sebeit s gyógyításukat okvetlenül sür
gette. 

De a hadjárat borzasztó veszteségei folytán, 
kényszerűségből, megint sok érdemetlen és kato
nai miveltség nélküli egyén lett tiszt, kik csak 
csúfjára voltak a karnak; a békekötés után főleg 
az alsóbbrendű tisztek vádoltattak tudatlansággal 
s mindenki bennök vélte találni a balsors okait. 

E vádak nem egészen igazságosak: a katona
iskolák csak oly roszul vagy még roszabbulállván, 
mint a polgáriak: nem csoda, hogy a lángeszek nem 
teremtek ezrenként. 

A poroszok helyesen mondták, hogy az „is
kolamesterek « nyerték meg a 66-diki győzelmet; 
a miveltséget tehát elsőben a népben kell meg
honosítani, s csak azután lehet átültetni a had
seregbe. 

Megkezdetett a tisztikar megtisztítása a nem 
alkalmas elemektől, belső értékének s szellemének 
emelése, mi nagyon nehéz dolog; az anyagi hely
zet maradt a régi. Mivel pedig nem az ész, hanem 
a gyomor uralkodik az ember gyarló házában, 
nemcsak „plenns venter non studet libenter" 
hanem üres has sem tanul jól. A roszul fizetett 
tiszt nem vehetett könyveket ebédje rovására s a 
helyett, hogy támasza lehetne szülőinek, ezek 
nagy áldozatokat hoztak fiuk czifra nyomorúsá
gának fenntartására. 

Ez ellentétek néhányszor oly szembeszökő 
esetekben jöttek napvilágra, hogy kevésbé a 
tiszte* mmt inkább polgárok részéről sürgettetett 
a fiueetés fölemelése, 
xn - ^ A 6 ^ l 4 ^egyezkedés s a két honvédség fölállítása áltel 8 o k f e a l k ö z e i e b b r e ^ ^ * 
hoz tiszt és nép; a hadsereg szervezete jobb alapra 
Ion fektetve megjavíttatott a katonai törvények 
•lavult része (e monka még nincs befejezve), tano

dák, gyakorlatok sat. jobban rendeztettek, a sza
bad szó érvényre jutott, a szabad kutatás felülről 
is bátorításra talált, végre a tiszt fizetése felemel
tetett. Mindezt a hadsereg a mostani birodalmi 
hadügyérnek köszöni, s ha müvének vannak is 
hibái, gáncsolói sem mentesek attól s nem vezet-
tettekjmindig tárgyilagosságtól. 

Az eredmény nemcsak külsőleg mutatkozott; 
a tiszt előbbi jognélkülisége megszűnt, a tiszt ha
ladásra való törekvése elismertetett a nép részéről 
s ez végre sok helytt fiául fogadta el a tisztet. 

No, most már csak meg lehet elégedve a tiszt 
helyréiével? — Ha azemüg\re vettük annak javu
lását, vessünk egy pillantást a lap hátulsó olda
lára is. 

Miután a tisztikar nem nyert aránjlagos 
gyarapodást minden nemzetiségből (pl. igen kevés 
magyart), a nép sokszor idegent látott a tisztben; 
főlegMag} arországon nem tekintetett „honfi"-nak, 
bár vérével s nem, mint sok ember, csak szájával, 
bizonyította azt. A jelenleg még közös egységes 
hadsereggel bíró, bár különben két önálló részből 
álló birodalom minden nem német-ajku népei egy 
helyzetben vannak a hadsereg nyelvére nézve; s 
csak tőlök függ, elégséges számú tiszteket szol
gáltatni, mert ha a csehek nyelvük daczára el 
tudják saját itani a német nyelvet, miért ne bírnák 
ezt más nemzet fiai is ? Részemről alaptalannak 
tartom a véleményt, hogy különböző nyelvű had
seregnél az egy, jelesen a német vezényszó aka
dályul szolgálna. Elismerem, hogy aszáíadigjobb 
lenne a legénység anyanyelvén vezényelni, de a 
tisztre nézve ezzel a bajon nem volna aegitve, 
neki mégis tudni kellene a német nyelvet; mert a 
századon felül egy, csak egy vezényszó lehetséges; 
a többnyelvűségből bábeli zűrzavar támadna, 
persze nem a „parádék" békés mozdulataiban, 
hanem ellenség előtt. 

Vádolni fognak h»gy „germanizálni" akarok. 
Nem; csak egy megmásithatlan kényszerűség előtt 
hajlok meg. A mellett azt mondom, menjen az 
egész ügyvitel (administration) az ezred nyelvén! 

Visszatérve tárgyamhoz, bizonyos, hogy az 
elszigeteltetésnek s igazságtalan megtámad tatás
nak nem lehet jó hatása. 

Szerencsére nem sikerült a közös hadsereg 
és különösen a magyar honvédség között szaka
dást hozni létre; bizonyos oldalról jövő ily czél-
zatu föllépések magának a honvédségnek józan
ságán törtek meg. Vagy a sorhadbeli tiszt nem 
épen ugy „honvéd", mint a kétféle honvéd vörös 
és szürke nadrágban? Hiszen, első sorban van 
hivatva a hon s a fejedelem védelmére, teszi is 
ezt örömmel, karöltve a két honvédséggel, de e 
háromság mögött álljon még a nép. E nélkül a 
védelmi erő csak gyenge fal, melynek nincsen 
szilárd alapja. 

Megemlítem itt azon szemrehányást, melyet 
néhány lap bizonyosan csak „hazafiságból" tett, 
azt t. i., hogy „a hadseregben nincsen szellem." 

Kérdem, minő szellem képződjék, ha a napi 
sajtó több helytt a tisztet olcsó élezek czéltáblá-
jává teszi ? ha egy szerencsétlen, de vitéz hadser
get gúnyol a helyett, hogy egész erővel azon 
legyen maga is, hogy az erejébe való bizalom 
•térjen vissza ? ha a sereg alapja, a népnek össze
tartása maga is ingadoz? 

S bár sok a hiány, elismerem, de azért van 
még szellem; a csorbákat ki lehot javítani; ez első 
sorban a népektől függ,{s rövid idő múlva a sorhad-

s ereg s a két honvédségben egy szellem, valódi 
közszellem fog uralkodni. 

A tisztképző iskolákat illetőleg itt csak a 
következő hiányokat akarom fölhozni: 

1) A vezérkari iskola még többnyire csak 
elméletileg képzett, a csapatoknál való szolgálatot 
nem ismerő vagy nem szerető tisztet szolgáltat; 
ez iskolát szélesebb gyakorlati alapra kellene 
fektetni; és legalább mégPesten egyet fólállitani. 
A vezérkar szervezetét vizsgálni nem tartozik 
föladatomhoz. 

2) Az akadémiák és hadapród- (kadét-) isko
lák alkalmas tiszteket szolgáltatnak ugyan, de az 
uj szabadelvű aera következtében az előbbiekből 
sokan majdnem mint elaggott emberek lépnek ki, 
az utóbbiak növendékeinek pedig mostanában s 
még sokáig kevés kilátásuk van előléptetésre; és 
senkinek sem lehet kedve, több évi szorgalmas 
tanulmányozás után még 3—5 évig igen is kor
látolt anyagi helyzetben várni, kivált ha látja, 
mily könnyen és gyorsan lesznek tisztekké az ő 
tanítványai, az egy éves önkéntesek. 

3) Az egy éves önkéntes-tanfolyamok szol
gáltatnak ugyan tiszteket, de a meddig az önkén
tes szolgálati évében is folytathatja polgári tanul
mányait, semmiképen sem szerezheti meg egy 

hassnavehető tiszt okvetlen kellékeit. Ezen, a had
sereg s az illetők javára segltui kell, de gyorsan. 

4) A többi tisztképző intézeményekről, minők 
a had- és fürkészeti gyakorlatok (Recognoscirung) 
lovagló-iskolák, lövész-iskola, lő-adások stb. azt 
lehet mondani, hogy haladás vehető észre, bár itt 
is még több tenni való van hátra; de hol nincsen? 

Tekintsük most a tiszt anyagi helyzetét. Ez 
javult fugjan 1870. óta; azelőtt egy hadnagy 
havi fizetése 40 ft, és a téli hónapokban fapéuz 
volt; ez utosót 8 ftra téve s a 12 hóra felosztva, a 
fizetés 44 ft. lett volna. Hasonlítva a mostanihoz 
50 fttal 6 ft többletet látunk, vagyis a fizetés egy 
hetedrészét; az árak pedig nem '/7 részszel, hanem 
sokkal nagyobb arányban nőttek, miből kitünil 
hogy most sem „fényes" a tiszt élete. A lakpénz
ről épen az áll, mert érette sehol sem kapható az 
illetékes lakás, kis városokban még kevésbé, mint 
nagyokban. (Egy nagyobb erdélyi városban egy 
szobának, melyet máshol „kamrának" neveznek 
ára 9—12 ft, holott a lakpénz 13'/2 ft; hát hol van 
még a második szoba, konyha,kamra, padlás stb.? 
s minő bútorok? az épület is sok helytt vesszők-és 
agyagból áll.) 

Hogy szerezze meg a tiszt a minden oldalról 
kinált s végre is szükséges katonai könyveket 
olvasson szaklapokat, tájékozza magát a napi ese
mények körül is, vegyen részt nyih ános mulatsá
gokban, jelenjék meg mindig fényes ruhában stb. ? 

Mai napság a kézi munka jobban van fizetve, 
mint a szellemi foglalkozás! 

Egy pár szót most a „katonai becsületről". 
Mi ez voltaképen ? Semmi más, mint a csekély 
fizetés kiegészítése, még pedig az államra nézve 
igen olcsó módon. Azelőtt kiváltság volt, most is 
az, de melyet csak a tisztre nézve káros esetekben 
az ő hátrányára vesznek igénybe. De nem kell 
kiváltság, csak az illő becsület, mely nincs egy 
zártkörű testületi szellemhez lekötve, hanem a hi
vatás fontosságához, s mely épen azért egyetlen 
egy utón érhető el, ha az úgynevezett „átalános 
védkötelezettség" valóban azzá lesz, ha a törvény 
ki fogja mondani, hogy „a ki védkötelessegének 
személyesen eleget nem tett, nem nyerhet más 
hivatalt." 

Ohó! fogják, kiáltani sokan. De lásstk bár 
állításom tulságnak, megmaradok mellété, mert 
akkor nem lesz többé, hogy valamely kényeim s 
hivatalban ülő, katona nem volt egyén büszkén 
lenézi a fárasztó gyakorlattól vagy a szerencsétlen 
hadjáratból visszatérő, kötelességének eleget tett 
katonát! 

De, fájdalom! távol vagyunk ettől, a hajdan 
harczias nemzetek fiai sokszor büszkélkednek az
zal, hogy sorozásnál „nem alkalmas"-nak talál
tattak ! 

Sokat vesztett a tiszt becsülete, s hely teleírni, 
a szerencsétlen hadjáratok következtében; még 
többet az által, hogy a tiszti rang elérése oly 
könnyűvé tétetett az önkénteseknek. Ez utolsók
ból került ugyan sok derék tiszt is, de egyesek 
az egyenruhát csak arra valónak tekintik, hogy 
több szerencséjök legyen a hölgyek körül. Sok 
önkéntes a katonai szolgálatot mellékes dolognak 
tartván,mellőz minden katonai ismeretek szerzésére 
czélzó eszközt, mint gyakorlatok megtekintését, 
katonai könyvek és szaklapok olvasását, s ha 10 
—20 évig tettlegesen szolgáló tiszt ezek nélkül 
nem töltheti be helyét, hogy legyen aztán erre 
képes az egy évet csak futólagosan szolgált ön
kéntes? 

Társalgás közben egy nem-katona egyszer 
azt mondotta nekem: „Ugy-e hadnagy ur, víg ám 
a tiszt élete? csak ennie, innia és szeretnie kell?" 
s ennek visszautasítását részemről még rósz né
ven vette. 

Minő nézetei lehetnek oly embernek a ka
tonai pályáról ? 

A mit eddig fölhoztam, jót és roszat, ki ta
gadhatja mindannak igazságát? Nem érezheti 
magát sértve senki, az nem volt s nem is lehetett 
szándékom ott, a hol a közjó érdeke mindenek
előtt van. Kellemetlent kellett mondanom itt-ott* 
de engedjék meg, hogy az igazságot szeretve*. 
bátor voltam ezt megtenni. 

Mindent összevéve, a következőben velem 
összefoglalni az eredményt: 

1) A védkötelesség legyen átalános. 
Mindenki szolgáljon a sorhadseregben s aztán 

a honvédségben, nemcsak az egyikben. 
2) A tiszt fizetése nem elégséges. 
Ha igazán teljesiti kötelességet, testileg és 

szellemileg nagyon igénybe vétetik s csak ép test
ben lakhatik ép szellem. 

3) A tiszt jogilag egyenlő legyen a polgárral. 
„Jog" alatt itt még a társadalmi modort s az. 
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oly cselekvéseket is értem, melyek polgárnak 
megengedtetnek, de tiszttől rósz néven vétetnek; 
sokszor csekélységek, de korlátozzák az emberi 
szabadságot, merev formába szorítván ezt. 

4) A tiszt tekintélye fokozta ssék, vele együtt 
helyre áll aztán a fegyelem. 

Ha a tiszt tekintélye csökkent, s a fegyelem 
kissé meglazult, ennek oka nem egyedül a szeli-
debb büntetése' ben , hanem az összes polgári vi
szony okbm is v.m. Sok helyt valódi törvényte
lenség uralkodik, s az ujoncztól, ki otthon nem 
félt szolgabirájától vagy elöljáróit könnyű szerrel 
megvesztegette, nem lehet várni, hogy törvény 
iránti tiszteletet hozzon magával. 

5) A tudomány terjesztői legyenek jutal-
mizva pótdijak és előléptetés által. 

Ide számitom a tanárokul működő tiszteket; 
a honvéd hndapród-iskolában pl. a sz bályzatot 
előadó tiszt ugy, mint a többiek, havon' ént 15 ft. 
pótdijt kap, míg ellenben a sorhadseregben had 
apród-iskolák tanárai nem kapnak semmit, holott 
sok tárgy a tanár zsebét is ig''nyb .•veszi, a mint 
én azt a term'szettudományok előadásánál tapasz
taltam. 

6) A sorhadsereg és a két honvédség összo-
t: rtása még jobban szilárdittas=ék meg. 

Sorhadi vagy honvéd tiszt egy helyzetben 
van, egy fejedilm^t 8 egy hazát szolgál és véd, s 
cs k az egy czélra való működéstől várhatja mind
kettő a nép elismerését. Mert csak ha a katonaság 
al! otó eleméhez csatlakozik rokonszenvével a nép is, 
hogy e három — egyesült erővel — segítsen egymás 
hibáin, emelje a kölcsönös bizalmat: csak igy ha
ladhatunk, csak így élhetünk és halhatunk győ
zelmesen a szent hazaírt! 

Müller Hugó, 
hadnagy a 62. gyalog eztedben. 

nemes Vitézi Rend a tiszt uraktól fogva a köz
rendű nemes vitézekig személyesen mindenikkel 
közületek! és azt kívánom, hogy ez a ti hozzátok 
intézett beszédem a ti kedveseiteknél és m r.idó-
kaitoknál is annak örökös bizonysága légyen! 
Magatok felajánlásában megmutattátok készsé
geteket, mint nemesekhez illik; megmutattátok 
felsőbbekhez való engedelmességteket s a királyi 
Felséghez és hazátokhoz való hűségteket, mint a 

• törvény kívánja; és a felett a vitézi gyakorlások
ban mutatott jeles, dicséretes próbákban az idő-

J höz és sorsotokhoz képest, érdemessé tettétek 
! magatokat a megkülönb iztetett becsületre. Azok

nak sorsokon, a kiket a nemesi születés ennek az 
érdemnek részeseivé tett volt, de az aV>b;n való 
r. szi'sül •stől, valami elcsábításból magokat meg
fosztották, nem lehet nem szánakodnunk, — de 
felejtsük el őket. Mármost Vitézek! a sz ük-ég ós 
veszedelem eltűnvén, s a felsőbb Felséges rendelé
sek azt kívánván, hogy kiki közülünk maga hon
jába a békesség karjai közé visszatérjünk; elfo
gunk ugyan köz lébb-távulabb egymástól válni, 
de a királyi Felséghez való hűségnek s a haza és 
egymáshoz való szeretetnek lelke, mely minket 
ébresztett s egy testb • kötött volt, lakozzék ezután 
is mibennünk, és ne a'u'jék el soha a ti nemes 
szíveitekbor). Hidj tek el rószemről, hogy mikor 
ezután szeroncsém lészen valamelyiket közületek 
polgári ruhában is látni: az én szivemnek teljes 
nvg yugvása a lészen, hogy benne azt a nevet 
méltán m gérdemlett egy nemes vitéz hazafit és 
kedves pajtásomat fogom szemlélni és becsülni. 
M.-Vásárhely, 20-dik Febr. 1810. — Eperjesi Mi
hály m. pr. Ezered főhadnagya (c-. k. alezredes), 
és a fenn említett nemes ezered kormányozója. 

Közli: Ballagi Aladár. 

Magyar ezred-napiparanrcs 1810-ből. 
A múlt hetekben lapjaink hazafiúi örömmel 

újságolták, hogy Krzisch József, a 62-dik számú 
maros-vásárhelyi gyalog-ezred parancsnoka, az 
ezrednek hadkiegészítő helyére menetelekor ma 
gyár napiparancsot adott ki. Történetünkben a 
cs. k. ezredhez intézett ma yar szó unikumszerü 
ritkaság, s lapjaink nem hiábi közölték a derék 
ezredes magyar kiadványát. — Mennyivel becse
sebb közlésrem'ltóbb ilyszerü irat, ha nem a mai 
„magyar világból" való, hanem rég elmúlt, ide
gen uralom alatti korban adatott ki. A Metternich 
korszakából szándékozom itt bemutatni egy ma
gyar napipar ncsot, melyet Krzisch ur egyik 
elődje, az ezen időben Staszowban, Nyugot-Gal-
lic iában állomásozó,*) Jellachich nevét viselő 
62-ik számú ezredtől alezre.lesi rangja megtartá
sával 1809-ben a nemesi fölkeléshez áttett Eperjesi 
Mihály, ugyancsak Maros-Vásárhelyt, ezelőtt 62 
évvel mondott vitézeihez. A gyűjteményemben 
meglevő félivnyi nyomtatvány a következőket 
tartalmazza: 

„Napi parancs. A M.-Vásárhelyre egybe hú
zott vitéz felkölt nemes 2-dik gyalog ezredhez, 
a nak elbocsáttatása alkalmatosságával tartott 
ezered kormány beszéd. 

Vitéz Nemes Rend, Nemes Tirsa :m, és V téz 
Pajtásaim! Az én örömöm és büszkeségem! A mit 
eddig az illendőség csak szívembe zárt, azt a mai 
nap nemcsak megengedi, ho_:y nyilván kimond
jam előttetek, hanem kívánja is: hogy az én örö
möm vagytok, és büszke vagyok veletek. Még ma 
ugyan a becsület és hírnév mezejének csak legelső 
barázdájában, s a vitézi emberkedés útjának csak 
első lépésiben vagyunk: de a mi Felséges császá
runknak, királyunknak és nagyfejedelmünknek s 
hazánknak, nemzetünknek békességeért őrtálló 
mennyei gondviselés a háborúnak tüzit megolt
ván, a mi első lépésünk, a mi nemes és szíves 
igyekezetünknek kezdete is, határa is. Igaz, hogy 
«zen nemes seregből királyáért és nemzetiért nem 
áldozta fel senki életét, nem viseli az ő sebhelyei
ben vagy csonkása ;ában vitézségének bélyegjeit 
testén, nem hordozza mejjén az érdem czímerit: 
de nincsen ezen nemes seregben senki, a ki arra 
számot nem tartott volna, életét fel nem szánta, 
házát, kedveseit és az élet gyönyörűségét hátra 
tévén, magát a hírnévért, és halhatatlanságért 
előre vitézi módon és nagy szívvel fel nem aján
lotta volna. A mit a vitéz nemes sereg nem csele
kedhetett, az csak az ő jó és nemes szívének 
szomorúsága; senki nékie szemére nem vetheti: a 
mit pedig véghez vitt, az a bátor és nemes első 
lépés, az ő dicsérete és tulajdo a. Bii-zke vagyok 

*) Lásd Militar-Almanach, Nr. XVI., S. 208. 

Garibaldi tábornoknál 1862-ben. 
— Egy vezérkari tiszt naplójegyzeteiböl. — 

(Vége.) 

Július 16-án két nagy utazó-kocsin, nyolezan, 
köztük Frigyesy is, körútra indultunk. 

Másnap Calatafini-be érkezve, a határnál 
zászlós nt'ptömeg várt, és egy szakasz nemzetőr 
tisztelgett; ezek kíséretében harangok zúgása közt 
vonultunk be a városkába, hol az egyház ajtajánál 
a papok templomi díszben fogadtak. A templom
ban, miután a szentséggel megáldottak, egy fiatal 
pap szónoklatot tartott és Garibaldit, mint a nép 
fölszabaditóját,dicsőitette.Ezután Garibaldi lépett 
a szószékre és beszédet tartott a néphez. — A pré
post barátságos házánál voltunk szállva: a megér
kezés után azonnal az 1860-iki csatatért tekintet
tük meg, a hol Garibaldi fia Menotti is megsebe
sült. Vissza jövet a nép mozsár-dörgésekkel fogadott. 
Ezután G r baldi a tisztelgőket fogadta. 

I t t nem csekély félreértés történt velem, a 
mennyiben többen az 1848-iki velenczei köztársa
ság elnöke fiának véltek, s magyar öltönyömet is 
velenczei viseletnek vélték; s csak nehezen bírtam 
őket az ellenkezőrő' meggrőzni. Menotti és az 
öreg Ripari orvos jót nevettek ez eseten. 

Jul. 18-án Trapani városába érkeztünk, hol a 
fogadtatás szintén nagyszerű, sőt a többieknél még 
fényesebb volt. Az egészet egy n pszerü gazdag 
báró, Turillo Malato rendezte, ki már Calatafini-
nél hozzánk csatlakozott. A város kapuinál a ha
tóság, és a nemzetőrség zenével fogadott. A vá-
voaba harangok zúgása ós ágyuk dörgése közt (még 
az ott horgonyzó három amerikai hajó is diszlövé-
eeket tett), sok fényes uri fogat és a lovas nem
zetőr tisztek kiséretében vonultunk be. Garibaldi 
kocsijából a lovakat kifogták és a lelkesült nép 
akarta húzni, de Garibaldi kiszállott — erre vál
lukra kapták és ugy akarták bevinni „atyjukat és 
megszabaditójukat." A bevonulás sokáig tartott a 
néppel tömött hoaszn ntezákon, 8 csak nehezen 
értün'í a városháza elé. Az ablakokból koszoruk-

I kai és virágokkal árasztottak el-
Garibaldi, mint a nép embere, nem a főurak-

1 hoz, hanem a városházára szállt, mely gyönyörűen 
I föl volt diszitve. A kíséret egy főúr palotájába 
I helyeztetett el, hol néhány nap előtt a királyi 
1 herczegek voltak szállva. A városház környéke 
tömve volt néppel; nagyrésze lazzaronikból állott, 
kik folyton kiabáltak, és helyüket a világért sem 
hagyták volna el, mondván: hogy ők őrzik Gari
baldit! De mikor az öreg orvos az erkélyen meg-

! jelent és kérte a népet, hog" csendesüljön, mert 
' Garibaldi nagyon fáradt és pihenni akar, akkor 
I egyszerre halotti csend lön, és megölték volna a 
j csendzivarót. A néptömeg szép csendben egész 
I éjjel ott maradt, és az utczán aludtak. 

Este díszelőadás tartatott a színházban, a 
melyen Garibaldi is jelen volt. I t t előkelő höl
gyek diszbe öltözve mentek Garibaldi páholyához, 
élükön egy idős grófnővel, ki a nők hódolatát 
tolmácsolta és egy ért kes gyémántos gyürüt 
nyújtottuk át neki, a melyet Garibaldi azon ígé
rettel fogadott el, hogy emlékezetül a gyürüt 
mindig viselni fogja, s ezóta mind g ujján is lát
tam a gyürüt 

Juliua 19-én Garibaldi a nemzetőrség fölött 
szemlét tartott. Itt őrzik mint drága ereklyét azon 
olaaz nemzeti záazlót is, a mely Garibaldi hajóján 
lebegett, midőn ezer emberével Marsalánál meg
jelent. Esti 9 órakor lakoma volt, mely alatt szá
mos pohárköszöntést mondtak, a többi közt I)a-
miani nevű marsalai ur szép toasztot mondott a 
magy.ir nemzetre, a melyre Frigyesy felelt. G <ri-
baldi is „a nemes magyar nemzet szabadságáért" 
emelte poharát, mit különben más alkalomkor is 
tett. Az ebéd után, mely későn végződött, a város 
előkelő hölgyei ujolag tisztelegtek Garibaldinál, 
Egyik arczképét irattá alá, a másik emléket adott. 
ki pedig csak búcsúzni jött, mert másnap indu-
landók voltunk. 

A lazzaroni nép az utczán ácsorgott, demon
strált az urak ellen Kivánták, ho^y Garibaldi 
hagyja ott a csalfa urakat, kik őt el akarják csá
bítani, és jöjjön a nép házába. Az arisztokrácziát 
fenyegették is, hogy leölik, ha Garibaldit körük
ből ki nem eresztik. A zajra Garibaldi megjelent 
az erkélyen, és mondta, hogy ne háborgassák, 
hanem menjenek haza pihenni, majd még látják 
egymást. 

Csak nagy sokára távozott a csőcselék, mi
dőn a megrettent urak is haza mertek menni. 

Hajnalban Marsaláb a indultunk. It t is nagy 
pompával fogadták Garibaldit. A városház előtt 
diszcsapat állott, melynek szuronyaira azinea pa
pírdarabok voltak föltüzve, s azokon nagybetűkkel 
e szavak álltak: Roma o morte! — Garibaldi itt 
is a városházánál volt szállva, mi pedig magánhá
zakban. R-ggeli után a kikötőnél Garibaldi egy 
vitorlás csónakba ült, Frigyesy. Bruzzeti és az én 
kíséretemben. A kormányrudat maga Garibaldi 
tartotta. A csolnakot sok czifra fellobogózott 
ladikon a városbeli ur.tk és a hires páter Pantaleo, 
Garibaldi tábori főlelkésze és a torlaszok hőse, 
követte. 

Garibaldi itt elbeszélte, hogyan történt az 
1860. május 10-ki partraszállás. Visszajövet ott 
kötöttünk ki, hol 1860-ban az expediczió. 

Másnap a város templomában, az egész káp
talan jelenlétében, páter Pantaleo nagy misét mon
dott, mely után erős politikai predikácziót tar
tott, keményen kikelve ,á római pápák ellen. 
Garibaldi — a kinek az oltár előtt egy piros 
bársonyszék és zsámoly volt téve, — e beszédre 
térdre esett, s három ujját föltartva mély, 
dörgő hangon elmondta az esküt: Roma o morte! 
Egyszerre az egész templom harsogott ez eskütől; 
ezután a páter megáldó ta a szentséggel. — Tehát 
másodszor is Marsala volt a hely, a hol egy nagy 
vállalatra a jelszó kimondatott. 

A díszlakoma alatt Garibaldi ismét a magyar 
nemz t szabadságaért emelt poharat; • páter 
Pantaleo s intén egy lelkes beszédben élteté a 
magyar nemzetet. 

Jul. 21-én Mazzarába értünk, a holG ribaldi 
távsürgönyt kapván, erre felhagyott a további 
úttal — a városok nagy fájdalmára, a melyek már 
előkészületeket tettek fogadására. Másnap reggel 
már Palermóban voltunk. 

Itt jul. 31-én elbúcsúztunk Palavicinitól, ki 
milanói palotájába sietett, mert prefektusi állásá
ról leköszönt, — s Garibaldival útra keltünk és 
aug. l-jén egy erdőben a királyi vadászkastély 
mellett 800 vörösingesre akadtunk, kik jobbára 
Garibaldinak régi katonái voltak. 

Két nap mul va két ezerre szaporodott a föl
fegyverzett kis csapat, mely kétfelé oszolva meg
indult, mert már közelgetett az üldöző királyi 
katonaság. 

A csapat a legroszabb öltözékkel birt, azon
ban fegyverekkel jól el Tolt látva. Garibaldi 
Menotti csapatja begyakorolt és fegyelmezett 
harczosokból állott, job'vára.a műveltebb osztály
ból valók Napízsoldról szó sem volt; a merre csak 
mentünk, a lakosság élelmezett. 

Igy jutottunk nélkülözések és a legfárasz
tóbb menetek között — kerffove az összeütközést 
a királyi katonasággal — a hires aspromonti 
hegyre, a hol tudvalevőleg elfogatásunk és Gari
baldi megsebesülése történt. 

Meg kell említenem, hogy azivrehatóbb jele
netet még nem láttam, mint midőn a acflla-i 
kikötőnek a sebesülten fekvő Garibalditól buciit 
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vettünk. Mindenkitől, ki a közelebbi napokban 
hű kísérője volt, érzékeny bucsut vőn, és sorba 
kezet szorított. — A sok harczedzett férfiú sírt, 
mint gyermek, midőn szeretett atyjától bizony
talan vagy pedig örök időre elvált. Soha sem 
feledem e keserű órát! 

így végződött a vérmes reményekkel kez
dett vállalat. 

A tengeri kígyó. 
A „hajósok réme", a nagy tengeri kigyó, 

ismét ijesztgeti a tengeren járókat. Hányszor szám
űzték már a mesék birodalmába, és kevés idő 
multával ismét visszatért s minden áron el akarja 
hitetni a kétkedő világgal, hogy de bizony csak 
létezik ő mégis. Egy régibb közleményünkben 
(„V. U." 1870-ki 9. és 10. sz.) bővebben ismer
tettük a matróz regét a tengeri kígyóról, mely-
lyel épen ugy vagyunk, mint a tengerészek egy 
másik meséjével, a „Repülő hollandival;" ezt is, 
azt is látták sokan, de azért a természettudó
sok még sem hisznek létezésökben. Pedig ha jól 
utána gondolunk a dolognak, ugy fogjuk találni, 
hogy a tengeri kigyó létezése nem is épen oly 
nagy lehetetlenség, mint ezt némely tudósok any-
nyira biztosnak látszó hangon hirdetik. Utoljára 
is abból, hogy mi valamit saját szemeinkkel nem 
láttunk, még teljességgel nem következik, hogy 
az a valami ne létezhetnék. Ki merné ma már 
kétségbe vonni az ősvilági állatok: a plesiosau-
rusok, ichthyosaurusok, labyrinthodonok, iguano-
donok, mammuthok, barlangi szarvasok és med
vék egykori létezését ? — pedig ezek az állatok 
is voltak oly kü
lönösök és rend-
kivülik, mint a 
nagy tengeri ki
gyó lenne. 

Különben ez 
a kérdés is olyan, 
mint a természet
tudományoknak 

többi még meg
fejtetlen talá
nyai. Ha hisz-
szük, az is baj, 
ha nem hiszszük, 
az is baj, mert 
nem tudhatjuk 
mikor van iga-
aunk. It t van pél
dául egy rajz és 
egy közlemény, 

melyet egyik 
legelső londoni 
képes lapból a 
„Graphic"-ból 

Tettünk át. A 
„Graphíc" augusztus 13-diki száma ugyanis ezt 
irja: E titokszerü állatot (a nagy tengeri kí
gyót) illetőleg, melynek létezését a tengerészek 
a legrégibb őskor óta határozottan állítják, mit 
azonban a szárazföld lakói épen oly makacsul 
kétségbe vonnak, Walthew úrtól, az ismere
tes liverpooli hajótulajdonostól és kereskedőtől 
a következő tudósítást kaptuk: „Hassel kapitány 
jelentése a „Seent Olaf" bárkáról, Newporttról OaU 
vesionig, Texasban. — Két nappal Galvestonba 
érkezésünk előtt, május 13-án, körülbelől 4 óra 
30 perczkor délután. Az idő csendes, a tenger 
nyugodt. Az északi szélesség 26° 52' és a nyugoti 
hosszúság 91° 20' körül egy csapat czápa vonult 
el hajónk mellett, ö t vagy hat közülök hajónk hát
sórésze alá jött, de mielőtt megfogásukat megkí
sérthettük volna, visszatértek a többiekhez. Mint
egy két perczczel azután egyik emberünk elkiáltá 
magát, hogy a hajó közelében valami különöst 
Tett észre, melynek egyik végén sisak-alaku kinö
vés látható. Csakhamar egy másik matróz is föl
kiáltott, hogy a vízből egy nagy emberhez hasonló 
valamit látott kiemelkedni. Közelebb menvén az 
ismeretlen tárgyhoz, ugy láttuk, hogy egy bor
zasztó nagy kigyó, melynek feje hajónktól mint
egy 200 lábnyi távolságban, a vizből kiemelkedett. 
Ott feküdt a víz felületén, fejét föltartva s testét 
kigyómódjára mozgatva. Az egészet nem láthat-
í í l d e a m e n n 7 i t lattank belőle, körülbelől 70 
láb hosszú lehetett s mindenütt egyenlő vastag-

g uu l í V é v e feJe fa n y * k a k ö r ü 1 ' melyek véko
nyabbak, míg feje lapos volt, mint a kigyóé. Há
tán négy uszószárny látszott; teste sárgás-zöld 
színben ragyogott, felső részén mindenütt barna 
foltokkal, nug hasa egészen fehér vala. Az egész 
hajó-legenység teljes tíz perczig nézte, mielőtt 

lassan eltávozott. Átmérője körülbelől hat lábnyi 
lehetett. Az egyik matróz hirtelen egy kis vázla
tot vett róla, mely némi fogalmat nyújthat e bor
zasztó állatról. — Hassel A., a „Szent Olaf" nor-
wég bárka parancsnoka. — A fentebbiek való
ságát bizonyítja: Walthew J. Fridrik." 

Eddig a közlemény. Most már ítéljék meg 
olvasóink, hogy szabad-e kételkednünk e — mi
ként idézett forrásunk állítja — átalánosan ismert 
urak szavaiban , mikor ők oly határozottan mond
ják, hogy mindezt látták? ,.Perszehogy szabad!" 
— gondolhatják sokan, kik tudják, hogy mennyit 
lehet adni a katonák, vadászok ós tengerészek 
elbeszéléseire. Végleges ítéletünket akkorra kell 
föltartanunk, mikor egy ilyen tengeri szörnyet va
lamelyik merész hajósnak sikerülend kihalásznia 
és azt kitömve valamelyik múzeumban közszem
lére kiteszik. Sámi Lajos. 

Egyveleg. 
•/. (.4 kukaszok.) Ujabb időben Indiában sok 

vallásfelekezet keletkezett, ezek közt a kukasz fe
lekezet, melyről az „AUyghaz" czimü, hindu nyel
ven megjelenő újság ezeket irja: Kukaszoknak 
nevezik magukat, mert vallásosgyakorlatuk alkal
mával sokszor így kiáltanak föl: Koh, Koh! A 
felekezet követőinek nagy része az alsóbb osztá
lyokhoztartozik, u. m. háziszolgák, kőmivesek, ko
vácsok stb. Legnagyobb számai vannak Pendshab 
délnyugati részén, s összesen három Laks-t (értsd 
300,000) főt számlálnak. Nem lehet eléggé álmél
kodni, mint volt képes egy ember (az alapító) oly 
csekély tehetséggel rövid idő alatt ily tekintélyes 

A tengeri kigyó, a mint Galvestonnál látták. 

számú követőket szerezni. A szegény, fáradhatlan 
keresztyén missionáriusok összes erejükkel, mun
kájuk és czivilizácziójukkal századrészt sem bír
tak maguknak megnyerni. A kukaszok a más val
lású egyénekkel nem rokonszenveznek, nem még 
a sikhszekkel sem, bár eleget állítják, hogy ők 
ama felekezetnek egyik mellékrészét képezik. A 
kukaszok köszöntési formájuk, melyet gyakran 
fölkiáltva ejtenek ki, így hangzik: „Akai Purush," 
vagyis: Isten pusztulás nélkül; ugyanez a sikhszek 
által is használtatik. A kukasz átalában barátsá
gos vendégszerető, és egymásközt békében élő fe
lekezet. Egy ízben lázadás volt köztük, a melyért 
mindnyájan szigorúan lakoltak — bár csak egy
két rósz ember volt a zendülés okozója, de azzal 
vigasztalták magukat, hogy rósz ember a más 
vallásuaknál sem hiányzik. A kukaszok békés 
munkásnép, és a diszes hindu czeremoniákat 
egészen elvetették, például: akeresztelésnél, a há
zasságnál és temetésnél; ily alkalmakkor náluk 
a pap nem is szerepel. A menyasszony egyszerűen 
átadatik a vőlegénynek, és a leány apja némi ru
hát és egy sárgaréz fazekat ad menyegzői ajándé
kul. A halott eltakarítására nézve semmi rendes 
szabály vagy szokás nincs; nómelyekjelássák halot
taikat, mások elégetik, vagy mások ugy tesznek 
mint a parsisek, hogy halottaikat levetkeztetett 
állapotban kiteszik. 

** (Az európai államok hadköteleseinek száma.) 
Egy érdekes statisztikai kimutatás szerint az 
utóbbi években Németországban évenként 345,000 
hadköteles ifjú állott az ujonczozás elé, Oroszor
szágban 450,000, Francziaországban 325,000, 
Ausztriában 334,000 és Olaszországban 250,000. 
A tényleg behívott évi ujoncz-illeték Németor
szágban 130,000 ember, Oroszországban eddig 

100,000 ember, de 1871-ben már 150,000 ember 
Francziaországban eddig 100,000, ezentúl szintén 
150,000, Ausztriában 95,000, Olaszországban 
95,000. A hadképtelenek Németországban 46. 
Oroszországban 46, Ausztriában 48.^, Franczia! 
országban 49.,2 és Olaszországban 45.58°/0. Irn;_ 
olvasni 100 besorozott egyén közt tud: Németor
szágban 97, Oroszországban 9—10, Ausztriában 
43, Olaszországban 37, Francziaországra nézve e 
tekintetben nincsenek biztos adatok. A tényleges 
szolgálati idő Németországban 3, Oroszországban 
8 —10, Ausztriában 3, Francziaországban 5, Olasz
országban 4 év. A haderő aránya a lakosság szá
mához képest Németországban 2.99, Oroszország
ban 1.78, Ausztriában 2.7a, Francziaországban 2.45 
és Olaszországban 1.9S%. 

** (Az osztrák-magyar hadsereg statisztikájáról.) 
A kettős birodalom hadserege békében 16,700 
tisztet és hivatalnokot, 280,127 főnyi legénységet 
47,315 lovat, 724 löveget és 2302 jármüvet szá
mit. A különféle fegyvernemek aránya békében 
ez: 1000 gyalogosra 214 lovas, 4 üteg, 263 ló és 
12 jármű esik. A tisztek aránya a legénységhez 
ugy áll a gyalogcsapatoknál mint 1: 20%, a lova
soknál mint 1: 24% a tüzérségnél mint 1: 19 y 
a műcsapatoknál mint 1: 243/4, az egészségügyi 
csapatosztálynál 1 : 36, a szekerészeinél 1: 11. 
Hadilábon azonban a közös hadsereg 29,318 tisz
tet és hivatalnokot, 1.002,649-főnyi legénységet, 
161,645 lovat, 1680 löveget és 22,610 jármüvet 
foglal magában. A fegyvernemek aránya itt kö
vetkezőleg módosul: 1000 gyalogra esik 80 lovas, 
22 löveg, 214 ló és 30 jármű. A tisztek aránya a 
legénységhez: a gyalogcsapatoknál 1: 46'/,,, a lo
vasságnál 1 : 253/4, a tüzérségnél 1: 36a/4,aműcsa-

patoknáll:4174, 
az legészségügyi 
csapatoknál 1: 
52%, a szekeré
szeinél 1: 30. 

** (Orosz ka
tonatisztek lak-
pénze.) Az orosz 
katonatiszteknél 
jövő évi január 
hó 1-vel a termé
szetbeni lakást, 
mely eddig a vá

rosok terhére 
esett, megszün
tetik, s e helyett 
az illetők a váro
sok négy osztá
lya szerint a 
kincstártól éven
ként megfelelő 
lakbért kapnak, 
nevezetesen az 
első rangú tá
bornokok: 1500, 

1000, 750, 500 rubelt; altábornagyok: 1200, 
800,500, 400 rubelt; vezérőrnagyok: 800, 500, 
400, 300 rubelt; ezredesek: 500, 400, 300, 250 
rubelt; egyéb törzstisztek: 300, 250, 200, 150 r.; 
századosok: 400,175,150,100 r.; egyéb főtisztek: 
150, 125, 100, 70 rubelt. 

** (Olasz lapstatistika.) Rómában ez idő szerint 
22 lap jelenik meg. Ezek közül 16 szabadelvű, 6 
pedig katholikuspárti. Az előbbiek közül az„Opi-
nione," 12,000 példányban 9000 előfizetővel; a 
képes „Giornale Nuova" 7000 előfizetővel; a Fan-
fulla" 5400 példányban 4000 előfizetővel; a „Ca-
pitali" 7600 példányban 2000 előfizetővel; a 
„Gazetta Ufficiale" 4500 előfizetővel; „Liberta," 
4500 példányban 1000 előfizetővel; a „ITtalie," 
4000 példányban 2000 előfizetővel; „DonPirloni-
no" 2200 példányban 700 előfizetővel; az „Osser-
vatore Romano" 2200 példányban 1300 előfizető
vel ; a „Voce della Verita," 2100 példányban 1200 
előfizetővel; a „Riforma," 1800 példányban 1100 
előfizetővel jelenik meg; — a következők 600 — 
1200 példányban jelennek meg és 70 — 900 elő
fizetővel birnak, mint: a „Catolique," „Diritto," 
„Lima," „Jornal de Romé," „Raspa," Stella," 
„Sega," „Tempó," „Tribünöd és „Nuova Roma." 
Rómában e lapok terjesztésével 120 egyén van el
foglalva. Legkevesebb előfizetővel bíró római la
pok a következők: „Sega," „Nuova Roma" és 
„Journal de Roma." — A lapok azért jelennek 
meg sokkal több példányban, mint a mennyi előfi
zetőjük van, mert külföldön a nagyobb városok
ban (már Bécsben is) a hírlapokat legtöbbnyire 
az egyes számok megjelentékor veszik, s csak 
kevesen rendelik meg előre huzamosb időre a 
lapokat. 
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Irodalom és művészet. 
** (A magyar szabadságharcz költészetéről) 

érdekes közlemény jelent meg a „Revue des deux 
mondes" aug. 15-ki kötetében. Sayous irta, nem
zetünk e nemes barátja, forrásul Aldor „Forrada
lom költészete" czimü gyűjteményét s aKisfaludy-
társaság népdal-köteteit használva. Aczikk czime: 
„La .poesie populaire en Hongrie pendant la 
guerre en 1848." A forradalmat „48-iki hábora"-
nak nevezi. Petőfit, ki már ismertebb a francziák 
előtt, csak érinti, s más költőkre terjed inkább 
ki: Aranyt, Garayt, Gyulait, Tóth Kálmánt stb. 
nevezve meg. Prózában közöl több magyar nép
dalt, kiemeli a népköltészet értékét, magyarázza 
a „magyarok istene" kifejezés jelentőségét, festi 
a magyar szabadságharcz lelkesültséget, rokon
szenvesen emlékezik Kossuthról, ki „nem közön
séges izgató", mint Francziaországban hiszik, 
hanem lelkesült és ékesszóló hazafi, a magyar hír
lapirodalom megteremtője s hazájában oly nép
szerű, mint volt az első konzul Francziaországban. 
Idézi a Kossuth-nótákat is. Emliti Görgeyt is, s 
igaztalannak találja az ellene emelt árulás vádját. 
Végül melegen mond véleményt a magyar faj 
életképessége és jövője felől. 

** (Benkö Kálmán, a nemzeti színház könyvtár
noka,) „Magyar színvilág" czimmel érdekes köny
vet készít sajtó alá. A mű nagy gonddal gyűjtött 
és hiteles adatok alapján van szerkesztve. Történeti 
és statisztikai zsebkönyv lesz a színművészet köré
ből s 1569-től egész 1872-ig fog terjedni. Tartalma 
a következő lesz. A régi szinirodalom 1569-től 
(benne: az I. Leopold császár által 1692-ben kia
dott színi-engedély). A magyar színpadokon föltűnt 
bel- éa külföldi színdarabok, írók és fordítókkal, 
betűrendben, 1750—1872-ig. Az első színészek 

m folyamodványai 1790—92—99. A magyar színé
szet összes férfi- és nőtagjai 1790-től mostanig, 
betűrendben, — jellemzések, színészi adomák, al
kalmi versek stb. Az eredeti drámaírók összes 
névsora 1750-től. Minden opera és operetté betű
rendben. Színpadi zeneszerzők stb. 

— (Tettey Nándor és társa kiadásában) jelent 
meg: „Külföldi költőkből", fordította Prém Jó
zsef. A tiz ívre terjedő füzet többé-kevésbbé sike
rült fordítási kisérletektt tartalmaz, Tennyson, 

Hugó Viktor, Geibel, Longfellow, Alfréd de Mus-
set, Uhland, Motherw 11, Lingg, Poe Edgár és 
Bodenstedt költeményeiből s az angol és német 
népköltészetből. Néhány jól választott s némicsin-
nal fordított darabot több olyan kíséretében talá
lunk, melyeknek sem választását, sem átdolgozá
sát nem dicsérhetjük. Azt hiszszük, a szorgalmas 
és nem épen tehetségtelen, de még kezdő fiatal 
író várhatott volna ily gyűjtemény közrebocsátá
sával addig, míg ízlése is több biztosságot nyer a 
külföld remekeinek tanulmányából s fordítói mű-
vészete is erősbödik. A fél siker nem sokkal ér 
többet a semmi sikernél ily dolgokban. A füzet 
á r a—? 

** (Egyházi beszéd.) Megjelent és szerkesztő
ségünkhöz beküldetett: „Társadalmi átalakulás 
vallás nélkül!" Egyházi beszéd, melyet szt. István 
Magyarország első apostoli királyának ünnepén 
Budán tartott dr. Schlauch Lőrincz csanádi ka
nonok. Nyomatott Temesvártt a Magyar-test
véreknél. 

** (Bévay Sándor,) a „Szabad Sajtó" munka
társa, előfizetési felhívást bocsátott ki „Lewald 
Fanni leveleire a nők munkaképesitéséről," — mely 
levelek először a „Kölnische Zeitungban" jelentek 
megr s nagy figyelmet keltettek. A munka szep
tember hóban jelen meg, ára 80 krajczár. Az elő
fizetési pénzek e hó végéig Vodiáner F . kiadóhoz, 
(megyeháztér 9.sz.) küldendők. 

** (Népszínművek.) A nemzeti színháznál hir
detett népszínmű pályázatra aug. 16 áig mint ha
tárnapig összesen 8 népszínmű érkezett be, u. m. 
I. „A honvéd huszárok," H. „Bellira, a szép czi-
gány leány." I I I . „A tárcza." IV. „A pákász." 
V. „Az apostol." VI. „Az amerikai." VII . „Az 
utolsó vallomás." VIII . „Legjobb otthon." Pálya-
birákul Orczi színigazgató a következő urakat 
szólította föl: Deák Farkas, Szana Tamás, Feleki 
Miklós és Paulai Ede. 

— Sz. J . (Magyar hírlapirodalom 1872-ben.) 
A „V. U." ez évi folyamában eddig elősorolt 

T A R H A Z. 
hírlapokon kivül még a következő uj lapokat kell 
fölemlítenünk: 

242. Szünórák. (Pest.) A magyar- és erdélyországi 
tanintézetek közlönye. Kiadó Nagy Élek. Fel. szerk. Szől-
lősy József, nyom. Buschmann Ferencznél. Megjelenik min
den vasárnap 4-edrét egy ivén. Elóf. ára: félévre 3 frt., 
negyedévre 1 frt. 80 kr. (Keletkezett április 28-án.) 

243. Obiilot. (Pest.) Tulajdonos és fel. szerk. Borsodi 
László. Főmunkatárs Szónyi János. Nyom. „Corvina" (ez
előtt Noséda) nyomd. Megjelenik minden vasárnap 4-edrét 
féliven képekkel. Előf. ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt., 
negyedévre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett augusztus 4-én.) 

244. Felió'-Fehérmegye Hivatalot Közlönye. (Pest.) Fel. 
szerk. és kiadó Bakos Gábor. Főmunkatárs Mihály Lajos. 
Nyom. Lonkay Antal „Hunyadi Mátyás" irodalmi és könyv
nyomda intézetében. Megjelenik kis 4-edrét egy ivén min
den héten, mint a „Közigazgatás" melléklapja. Elóf. ára a 
főlappal együtt: egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 
2 frt. (Keletkezett jul. 22-én.) 

245. Földtani Közlöny. (Pest.) Kiadja a magyarhoni 
földtani társulat. A választmány megbízásából szerkesztik 
Böckh János és Koch Antal titkárok. Nyom. Khór és Wein 
könyvnyomd. Megjelenik havonként 8-adrét két ivén. A 
tagok tagsági dijuk (ö frt.) fejében kapják. (Keletkezett 
1871-ben, mint évnegyedes folyóirat.) 

M e g s z ű n t l apok: 
19. Delejtü. (Pest.) Megszűnt jul. 24-én. 
20. Bokréta. (Pest.) Megszűnt augusztus elején. 

# 

Közintézetek, egyletek. 
** (Az orvosok és természetvizsgálók mehádiai 

nagygyűlésére) a tagok az idén is fél-áron utaz
hatnak, de sem gyors gőzöst, som gyors vonatot 
nem használhatnak. Igazolványt, melylyel a ked
vezmények járnak, e hó utolsó napjáig Sztupa 
Györgynél Pesten (szénatéri gyógytár) lehet sze
rezni hat forint fölvételi dij mellett. Pestről a 
Dunán szept. 10. és 13-án legczélszerübb indulni; 
a nagy gőzhajótársaság hajói hetenként kétszer: 
kedden és pénteken reggel félhétkor indulnak 
Orsovára, hol a tagokat 11-én és 14-én az ottani 
bizottság s annak elnöke: Boleszny Antal orsovai 
plébános fogadja, s kocsin szállíttatja Mehádiára. 
Egy kocsi ára 3 személyre 4 ft. 50 kr. A tagok 
beírása a Herkules-fürdőben szept. 13.—15-kén 
történik; 15-én este ismerkedési estély lesz, 16-án 
a megnyitó közülés s közebéd, 17-én és 18-án 
szakülések, 19-én kirándulás aVaskapun át Turnu-
Szeverinbe, 20-án szakgyülések, 21-én pedig a 
bezáró közülés. A környéken kisebb kirándulások 
lesznek, gyűlés után pedig a tagok csoportos ki
rándulást tehetnek (fele áron) Aninára, Oravicza 
híres bányáihoz,Konstantinápolyba s onnan egye
nest vissza, vagy Görögországon keresztül Trieszt 
felé. A ki a haza határain tul akar utazni, vagy 
Szerb- és Oláhországba kiszállni, belügyminisz
teri útlevéllel lássa el magát. 

** (A pesti gyermek-menhely) számára, mely 
az első két év alatt már száz kisdedet vett föl, 40 
ezer forintért házit vettek a Ferencz városban. Be
rendezésére azonban nincs elegendő pénz, minél
fogva gr. Károlyi Istvánné pártfogónő, gr. Károlyi 
Edéné elnök s több buzgó egyleti hölgy aláírási 
iveket küldtek szét, az emberbarátokat e jó czél 
segélyezésére szólítva föl. Az adakozások ez év 
végéig gr. Károlyi Gyuláné egyleti pénztárnokhoz, 
(az egyetem-utczai Károlyi-palotába) küldendők. 

** (Tordán) is árvaházat akarnak fölállítani, 
s e nemes czélra közelebb hangversenyt rendeztek. 

Egyház és iskola. 
** (Iskolai jelentések.) Dr. Vécsey Tamás 

igazgató jelentése szerint az eperjesi kollégiumi 
jogakadémián, hittan-intézetben és főgymnázium-
ban f. é. szept. l-jén kezdődik a beiratás, ugy 
szintén a konviktus és tápintézetbeli ellátás; 
szept. 2-án d. e. 9 órakor a tanévet megnyitó ün
nepély után, pártfogási közgyűlés tartatik. — A 
késmárki lyceumban az 187J

/3-ki tanév szept. 2-án 
kezdődik; az alumneum és konviktus jótéte
ményeiben minden tanuló vallás-különbség nélkül 
részesülhet. Az alumneumi ebédért járó félévi 
fizetés 7 frt 50 kr. A konviktusban nemcsak ebé
det, hanem vacsorát is kapnak az illetők; ebédre 
levest, húst, vastag ételt és '}, kenyeret; vacsorára 
V4 kenyerén kivül pecsenyét, vagy vastag ételt 
58 frt évi fizetésért. Szegényebb sorsú ifjakra 
nézve legelőnyösebb, ha ebédet az alumneumban, 
vacsorát pedig a konviktusban fogadnak 44 frt 
évi fizetésért. — A miskolczi helv. hitv. lyceumban 
és a vele kapcsolatban álló elemi iskolában a tanév 

szept. hó elsej.'n veszi kezdetét. A beírás szept. 
1—7-ig tart. A fölvételi magán és javító vizsgák 
szept. 10-ig végeztetnek. 

** (Kalocsa Róza) felsőbb leányiskoláját 
eddigi lakhelyével szemközt ország-ut 39. sz. alá 
helyezte át. Az oktatás ezáltal semmi zavart sem 
fog szenvedni, s most is okt. 1-sején megnyílik az 
uj tanév. 

** (Egyetemi hallgatónők Angliában.) A cam-
bridgei egyetemen ez évben már 154 nő tett vizs
gát. Több nevezetes alapítvány van már téve a 
nőtanulók számára,sőt ujabban egy ,,Merton Hall" 
nevű épület is rendeztetett be számukra lakásul. 
Tudvalevőleg ugyanis az egyetemi tanulók Cam-
bridgeban az egyes collegekben laknak s ott is 
oktattatnak. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
f (A kecskeméti kiállításban résztvevő kiál

lítók) aug. 16-án dr. Szabóky Adolf elnöklete alatt 
értekezletet tartottak, melyben az elnök jelenté, 
hogy eddigelé az összes kiállítók száma 426, a fő
város mintegy 200 kiállító által lesz képviselT;, 
kik közül a legelső ozógok és ipartelepek veendnek 
részt, és bizonyára a kiállításnak fényét bekül
dendő tárgyaik által emelni fogják. 

«* (A kereskedelmi miniszter) a világkiállítási 
biztosság szervezését az elnök és a kormánybiztos 
kinevezésével már teljesen befejezte. Elnökké b. 
Orczy Béla a külügyminisztérium osztályfőnöke, 
kormánybiztossá dr. Németh Imre, a kereskedelmi 
minisztérium elnöki osztályának vezetője és osz
tálytanácsos neveztetett ki. 

y? (Uj intézetek.) A „mohácsi takarékpénztár," 
az „ada-moholyi egyesült takarékpénztár," az ,,els ő 
zágrábi földmivelési ipar és kereskedelmi hitel -
intézet," a szepes-iglói takarék- és hitelintézet és 
a „pesti cottage építőtársaság" alapszabályai a ke
reskedelmi minisztérium által a törvényes bemu
tatási záradékkal elláttattak. 

f (A női ipar-egylet bazárja) aug. 17-ón dél
előtt (országúton, Károly-laktanya 5. számú bolt) 
megnyílt. A bazár egy bolti és egy műteremből 
áll, melyben máris tiz hölgy van elfoglalva. Ezen
kívül 20 nő a bazáron kivül nyer munkát. Az 
üzletben egy könyvvezető, pénztárnok, árusnő, 
egy szabó éa egy varrónő van állandóan alkal
mazva. Az ellenőrzést az egylet tagjai fölváltva 
eszközlik. 

y* (A szemét ára Testen.) A szemét turkálási 
jogért Neumann Lipót papirgyáros 4000 forintot 
ígért a városnak. Ki akarja szedni a házi szeme
tekből a papírnak való ringy-rongyokat. De e jog 
a szemét kihordás bérlőjétől függ. 

Közlekedés 
** (Tisza Lajos közlekedésüggi miniszter) hét

főn reggel gyorshajóval a Vaskapu megszemlélésére 
utazott, vele ment ez ügy előadója Kenessey Al
bert főfelügyelő, s magukkal vitték a szoros sza
bályozása czél jából Vásárhelyi mérnök által készí
tett terveket, mint a melyek ez ideig legczélsze-
rüebbeknek bizonyultak, összeköttetésben áll ez 
utazással azon tárgyalások eldöntése is, melyek 
az orsovai, paucsovai és más dunai kikötő eladása 
iránt a közös hadügyminiszterrel folyamatban 
vannak. A miniszter meg fogja szemlélni a kérdéses 
kikötőket, és saját Ítélete alapján teszi meg javas
latait a minisztériumnak. Turnu-SeyerinbőlMehá-
dián és Aninán keresztül f. hó 23-án Pestre visz-
szatért. 

S (A zólyom-ruükai vasút vég-vonalának meg
nyitása) e hó 12-én ment végbe minden nagyobb 
ünnepélyesség nélkül. Béggel kilencz órakor in
dult el az első vonat, mely ez alkalommal csak az 
érdeklettek és a mentében kínálkozó szép kilátásra 
kíváncsiakkal volt tele. A vonat először a törté
nelmileg nevezetes szép Zólyom vára alatt dübör
gött el, 8 oldalt hagyva el a festői szliácsi tájt, 
Garam-Berzenczére érkezett, hol minden lépten
nyomon szebbnél szebb, regényesnél regényesb 
képek lepték meg az utazókat. Mély töltések, me
rész szikla-bevágások, meredek sziklacsúcsok, er
dőkkel fedett hegyormok váltják itt egymást. A 
jánai töltést elhagyva, mely egyike a legszebb 
munkáknak, s melyen — nem levén még egészen 
megülepedve, — a vonatnak csak lassan kellett ha-
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ludnia, — az első alagút következik, melynek 
hosszát ötven másodpercz alatt futja be a mozdony. 
A tunnel után Szent-Kereszt következik, a kör
nyék pedig nagyon szép s apró faluk tarka cso
portja teszi még változatosabbá az úgyis hegyes-
völgyes kies vidéket. Bartos-Sehotkához érve, 
miután a vonat öt alagúton siklott már keresztül, 
vadregényes tájékra jut az ember, hol az eddigi 
lombos biikk-erdőséget fagyasztólag suhogó feny
vesek váltják fel. Majd Körmöczhöz ér el a vonat, 
azután az úgynevezett Bergre kapaszkodik fel az 
alig lihegő mozdony, háromszor is megkerülve 
azt, s két alagúton keresztül bujkálva, melynek 
tetejéről gyönyörű kilátás ragadja meg a szemlé
lőt. A Bergről állandó fensikon fut a mozdony 
Znyovárallya felé, hol a nép taraczk- durrogatá-
sokkal fogadta az érkezőket. Még Ráhót, Pribó-
czot és Turócz-Szt-Mártont kellé elhagyni a vo
natnak, mig délután két órakor Ruttkára érkezett, 
hol az utat lakoma fejezte be. 

Mi ujság? 
** {Szent István napját) a szokott fénynyel 

ülte meg a főváros, és az ország minden részéből 
összesereglett sok idegen. Az idő kissé borús volt, 
de azért elég kedvező. Már reggeli 6 óra után 
Pestről nagy csoportok vonultak át Budára. A 
menet 7 órakor indult meg a herczegprimás ve
zérlete alatt a várpalota kápolnájába, honnan szt. 
István jobbját a Mátyás-templomba vitték. A 
merre a menet elvonult, mindenütt nagy tömeg 
állott, a szorongásig összenyomulva. A rendet az 
óriási sokaság közt katonák, városi őrök s pol
gárok tartották fenn. A diszlöveséket a rendes 
katonaság tette, 8 a Gellért-hegy ágyúi dörögték 
vissza. A Mátyás-templomban az ünnepélyes szer
tartást a herczegprimás végezte, az egyházi be
szédet pedig Schlauch Lőrincz csanádi kanonok 
(Temesvárról) mondta. A körmenet 10 órakor in
dult vissza a királyi jobbal, mely mellett a korona
őrök lépdeltek uj egyenruhájukban: aczélsisak, 
sastoll, vörös attila ós fehér nyakkendő; a kardon 
kivül hosszú vasú alabárdot viselnek. A menet
ben részt vettek a miniszterek, a főváros hatóságai, 
Pestmegye főispánja, az országbíró és a katonai 
előkelőségek. Az ünnepély után a nagy tömeg 
ugy ellepte az alagutat és a lánczhidat, hogy a 
közlekedés is megakadt. A hidvámszedők kimu
tatása szerint 40,200-an mentek át Pestről Budára, 
s 40,000-en jöttek vissza, pedig a propelerek is 
igénybe voltak véve és számtalanon nem váltottak 
jegyet a hidon. Megemlítjük, hogy a kéjvonato
kon Szeged felől 2102, Debreczen és Várad felől 
1380, Bécsből 1032-en érkeztek hétfőn este és 
kedden reggel. Az Arad felől indult vonat Kétegy-
háza és Kurtics közt kisiklott a sínekből s e miatt 
oly késedelmet szenvedett, hogy csak aug. 20-án 
este érkezett Pestre 1100 utassal. Körülbelül 
12,000 re lehet tenni az idegenek összes számát. 

** {A regatta.) A vasárnapról elhalasztott 
csolnakverseny kedden, szent István napjának 
délutánján tartatott meg. Az idő,bár délelőtt boron
gós és délutáni 3 óra tájban esős volt, a verseny 
ideje előtt egy órával kedvező lett. A verseny a 
Margit-sziget pesti oldalán ment végbe. A sziget 
kikötőjénél mintegy 50 ölnyire fölfelé horgonyzott 
a versenybírák dereglyéje és ettől vagy azon alól 
140 ölnyire kezdődtek az egyes versenyek. A nye
rőponttól jobbra-balra helyezkedtek el a nézőkö
zönséggel telt gőzhajók, melyekről az egész pályát 
be lehetett látni. A Duna partját a szigettel szem
ben ezernyi néptömeg lepte el. A sziget felső ré
szével egy vonalban a víz szioén libegő hordókon 
zászlók ielölték a versenyző csolnakok fordulási 
pontjait.Pontban 5 órakor mozsárdurrogatás jelenté 
a verseny kezdetét, mi mindegyik verseny kezde
tével és végével ismétlődött, közben pedig a „Hil-
degarde"-hajón katonai zenekar játszott. Az első, 
100 aranyos dijra két csolnak pályázott; a „Koh-
i-noor*£, a nemzeti csolnakegyleté, vörös zászlóval 
és a „Délibáb", kék zászlóval. Nyertes az előbbi 

lett. A kezdők diját a „Gyöngyvér", mely a pesti 
„Egyetértés" egylet tulajdona, nyerte; a hölgyek 
diját a „Fura", Varga László tulajdona, nyerte, 
m lyben maga a tulajdonos evezet. Az átalános 
egyleti dijat (50 arany) a „Hajnal", a „Duna" egy
let tulajdona, nyerte; négy versenyző csolnak kö
zül az előbbi után mindjárt a „Pest", a budai 
egylet tulajdona, vörös sapkásokkal, következett; 
a „Komárom", a komáromi egylet tulajdona, fe
kete kalaposokkal, harmadik volt. A molnárok és 
halászok versenyére nem akadt vállalkozó, s igy 
két csónak az „Allgemeine österreichische Bau-
gesellschaft" hajó közül állt ki a síkra s az egyik 
el is nyerte a dijt. Este 8-kor lett vége az érdekes 
versenynek. 

** {A királyi trónbeszédet,) mint a „Keform" 
hallja, gr. Lőnyay falusi magányában készítette 
el, s e hó 25-kén kerül a minisztertanács elé. — 
Gr. Andrássy Gyula aug. 17-kén Pestre érkezett, 
s mint a „Napló" irja, még az nap hosszasan érte
kezett Lónyay miniszterelnökkel, ugy a hazai 
ügyek, mint a császári találkozás fölött. A kül
ügyminiszter Bécsbe fog utazni, majd lejön Bu
dára, midőn a király itt időzik s innen utazik 
Berlinbe. 

** {Beák Ferencz) szept. 2-án érkezik vissza 
Pestre falusi kirándulásából; mint irják, már jó 
egészségnek örvend. 

** {Tisza Kálmán Geszten) egy szerencsétlen 
esés következtében annyira megsértette lábát, mi
ként az ágyat kell őriznie. Noha a baj nem veszé
lyes, mégis valószínű, hogy Tisza az országgyűlés 
első üléseiben nem vehet részt. A szerencsétlenség 
tornázás közben érte és térdét sértette meg. 

** {A szerb nemzeti egyházi kongresszust,) 
melynek Karloviczon egybegyűlt képviselői a ki
rályi biztos elfogadását annak ismételt felszólítása 
daczára egyátalában megtagadták: a királyi biz
tos, (Mollináry tábornok) ő Felségétől nyert meg
hatalmazásánál fogva feloszlatta. 

** {Milán szerb fejedelem) nagykorusitása 
Belgrádban aug. 22-én nagy ünnepélyességgel, a 
külföldi udvarok képviselői és számos vendég 
jelenlétében ment végbe. A megjelent vendégek 
közt van a fiatal fejedelem anyja is: Katargi Má
ria moldvai fejdelemnő, kiről a Kuza fejdelem 
elűzése időjén sokat beszélt a botránykrónika; to
vábbá gr. Hunyady László és gr. Károlyi Sándor 
szintén részt vettek az ünnepélyben; 

** (.4 székesfehérvári színház alapkövének) le
tétele aug. 20-án nagy ünnepélyességgel ment 
végbe. Az ünnepély Kölcsey hymnusával kezdő
dött, mely után Szögyényi-Marich László fehér
megyei főispán beszédet tartott. Erre a szinház 
alapköve letétetett, s az ünnepélyt a „Szózat" 
éneklése zárta be. Délután nagy lakoma volt, 
melyen több pohárköszöntéet mondtak. Ebédköz
ben Oblát Frigyes indítványozta, hogy hirdettessék 
pályázat egy prológra és színműre, mely a szin
ház megnyitása alkalmával legyen előadandó. Ju
talom 100 arany, mely adakozások által lesz fede
zendő. Az indítvány kivitelével a szinházi választ
mány bízatott meg. A díszebéd után d. u. 5 órakor 
a szinház-épitő társaság pénztára javára a lövölde 
helyiségében 50 kr. bemeneti díj mellett tombola
játékkal egybekapcsolt zene- s tánczestély volt. A 
szép számmal megjelent közönség csak reggeli 4 
órakor hagyta el a táneztermet. Pestről is számo
san voltak jelen az ünnepélyen. 

** {Az ideiglenes népszínház) október köze
pére lesz kész s a budai színkörben szeptember 
végéig tartanak előadásokat. A héten ötször adták 
ott egymás után Vahot Imre látványos darabját: 
„Budavár bevételét." A tableaunál a budai vár
falakon a régi honvédek csoportját mostani honvé
dek képezték, kik közül egy pár száznak közre
működését Miklóssy kieszközölte a parancsnok
ságtól. 

t {Halálozások.) A szabadságharcz egyik 
bajnoka, s a szolnoki csatának hőse Puchy J. 
honvédezredes, ki három év óta N.-Szt.-Miklóson 
volt letelepedve, f. hó 3-kán Csanádon véletlenből 

a Marosba fúlt, és holttetem ít csak másnap sike
rült feltalálni. Özvegye és egy kis leánykája 
gyászolja. — Hamza György, török-bálinti plé
bános és ker. esperes, a budai Erzsébet-sósfür
dőben, szélhűdés következtében hirtelen elhalá
lozott. — Barabás János, lelei ref. lelkész, 75 éves 
korában, 52 évi hivataloskodás után elhunyt. A 
lelei egyháznak, melyben 39 éven át hirdette az 
igét, végrendeletében 800 forintot o. é. hagyott 
orgona készittetéere. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, aug. 16. „Bánk-bdn." Eredeti szomorújáték 5 

felv. Irta Katona József. 
Szombat, aug. 17. „Az afrikai nö." Opera 5 felv. Zené

jét szerzetté Meyerbeer. 
Vatárnap, aug. 18. „A vén bakancsos ét fia a huszár.1' 

Népszínmű 3 felv. Irta Szigeti József. 
Hétfő, aug. 19. „Lecouvreur Adrienné" Dráma 5 felv. 

írták Seribe és Legouvé; ford. Csepregi és Egressi. 
Kedd, aug. 20. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Rossini. 
Szerda, aug. 21. „NSi harcz." Vigjáték 3 felv. írták 

Seribe és Legouvé; ford. Csepregi. 
Csütörtök, aug. 22. „Norma." Opera 2 felv. Zenéjét 

szerzetté Bellini. — {Ellinger Jozefa k. a. föllépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Pest. H. B. „A kertben vagyok." A költemény 

egész menetében, hangjában, nyilatkozik — ha nem is ki
váló költői tehetség, de némi izlés. De a gyakorlatlan kéz 
nyomai is meglátszanak még. Csak a jövőtói várhatunk oly 
gyümölcsöt, mely az irodalmi igényeket kielégitse. 

— M. J. „Jobb igy, hidd el." Körülbelül ugyanazt 
mondhatjuk erről is, mint az előbbiről. A lyrai hangulat 
ebben is megvan; de a helyzet, melyet fest, sokkal kivétele-
sebb, mintsem átalános érdeket gerjeszthetne. A lyrai köl
temény czélja pedig ez volna. Innen is jobbat várunk. 

— 8. J. „Jászkun kerületben . . . " miért épen ott? s 
miért nem akárhol „a szép sikságon '— "? Ily prózailag 
geográfiai meghatározás nagyon árt a költői hatásnak. Kü
lönben a költeményben semmi uj nincs; sem eszme, sem ér
zés nem tér el a megtaposott országúttól. 

SAKKJÁTÉK. 
665-ik sz. f. — Szabó G.-töl 

(Glinában.) 
Sötét. 

a b c d e f g 
Vi lágos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 660-ik s zámú feladvány megfej tése. 
Bayer Konrádtól Olmützben.) 

Vil . Sftt. 
F f ö - c 8 H h 7 - f 6 : ( a ) 
F c 8 - b 7 f K d ó - e 5 

d 2 - d 4 m a t t . 

Vil . a) Sót . 
1 1. B d 8 - c 8 : 
2. V f S - f á ' t 2. K d 5 - e 5 
3. d 2 - d 4 m a t t . 
Veszprémben^ Fülöp Józseí. Helyesen fejtették m e « : r . . 

— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. — A 

pesti sakk-kör. , 
Rövid értesítések. Miskolcz. P. D. Kívánatára 

ime tudatjuk, hogy a levelezési lap pontosan kezunkn 
jutott. 

\ H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és Katholikus és protestáns 

hetinap j naptar 
Görög-orosz 

naptar 
Izraeliták 

naptara 

2 5 Vasár 
\ 2-í Hétfő 
• 97 Kedd 
! 28 Szerda 

29 Csőt. 
30 Pént 
31 Szóm. 

Augusztus 
F 14 Lajos kir. 
Sámuel 
Kai. József 
Ágoston piisp. 
János lefejezése 
Limai Búza 
Rajmund hitv 

F 13 Lajos 
Samu 
Gebhart 
Ágoston 
Sabina 
Róza 
Paulin 

(ó) |LAb. Ros. 
13 A l o Maximul K. fa ün. 
14 B. assz. b.v. 22 
15 Xaarv b .asz . 23 Libusa 
16 Dioméd 24 
17 Miron 25 Lea 
18 Ftórus 26 
19 Endre 2 7 S. Beah 

N a p 
hosaza kél nyűg. 

H o l d 
hossza | kél I nyűg. 

f- p-jó. 
152 29]5 
153 27j5 
154 25 5 
155 23 5 
156 21 5 
157 19!5 
158 18 5 

t 
53 
70 
82 
94 

Hold változásai, ft Utolsó negyed 25-én 9 óra 51 perezkor este. 

451105 
43 117 
42 129 

6. p. 
10 13 
10 45 
11 25 
regg. 
0 11 
1 5 
2 5 

6. p. 
este 
2 1 
3 6 
4 5 
4 6 
5 37 
6 10 

T A R T A L O M . 
Ormós Zsigmond (arczkép). — Lehetnék . . . -

gyár népmesék. — A kecskeméti reform, főiskola (képpel). 
— Szabadságolt katonák és honvédek (képpel). — Az osz
trák-magyar tiszt helyzete hajdan és most. - Magyai 
ezred-napiparancs 1810-ból. — Garibaldi tábornoknál 1862-
ben (vége). — A tengeri kígyó (képpel). — Egyveleg- -
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek-
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. - Köz
lekedés. — Mi újság? — Szerkesztői mondanivaló. 
Sakkjáték. — Heti-naptár.  
Felelős szerkesztő: Na«y Miklós. (L. magyai-utcz*. 21. sz.) 
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r»jmj».i»wiij-v-irwir»'»*»-i-i- *•"!* ~f - - - - - * - - - • « • • * • - » * - - - - - - . y , . - . . r i ^ n ^ ^ r ^ - ^ ^ - ^ l ^ ^ r > - ^ l - M ^ l ^ ^ r ^ . ^ j ^ , , ^ . - ^ i 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitök 
1269 ( 3 9 - 5 2 ) 

New-York, 
149 Broadway. 

Moll Se id l i tz -pora . 
Ezen porok, rendkivüli s legváltozatosabb esetekben megpróbált hat-

hatósságuk által, minden az eddig ismert házi gyógyszerek felett elvitázhat-
lanul az első helyet vivták ki maguknak; melyet ugyanis, ezer meg ezer, a nagy 
császári birodalom minden részeiből előttünk fekvő köszönő-iratok részleges bizony
latai igazolják, — hogy szokványos hasdngnlások, emészthetet lenség s gyomor-
égetés ; továbbá: görcsök, vesebetegségek, idegbántalmak, sz ívdobogás , ide
ges fejfájdalmak, vértoln'átok, köszvényes tag-ssenvelgések, a méhgörcs-
rei hajlam, lépkór, folylontartó hany-inger stb. eseteiben a legjobb sikerrel 
használtattak, s a legtartósabb gyógyeredményeket nyújtottak. 
Ára egy eredeti katulyának, használati utasítással együtt 1 ft. o. é. 

OSborSZeSZ (Franzbranntwein). SÍ 
A V A legmegbizhatóbb önorvos a szenvedő emberiség segitségére, minden 
^ ^ b e l - s külső loboknál, legtöbb betegségek, és sebesülések minden nemei ellen, 
fej- , ffll- s iogfájdalmak, régi sérvek, s nyilt sebek, rákfene, üszök, szemlo
bok, bénaság s a sérülések minden nemei ellen stb. 

Egy üres ára, használati utasítással együtt 80 kr. o. é. 

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

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

A valódi dorsch-máj-olaj a legjobb sikerrel használtatik: mell- s tüdőbe
tegségekben, görvé ly (Scropheln) s angol-kór (Rhachitis) ellen. Meggyógyítja a 
legmakacsabb köszvény s csúzos fájdalmakat, valamint idült bőrkütegeket. 

Egy üreg ára, használati utasítással együtt 1 ft. o. é. 

V Raktárak a következő városokban léteznek: ~W& 
PaCT011 ^ TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-ueza 7-ik szám alatt. 
I C M C I I | ü H L J Ó Z S E F (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében,granátos-uteza. 
Aradon: Tones T.és Társa, 

Reinhard ésBendik, Prin-
ner V. S., Bistritzky J. 

Baján: Michitsch István. 
B.-Gyarmaton:Milovánés 

Isakovits testv. ^ ^ ~ 
Beregszászban: Buzáth 

Cajet. 
Beszterczén: Soltész A. 

gyógysz. 
Besterczebányán: Göll-

ner Fr. 
Boldogasszonyban: Mer-

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

Seheider F. és Eremias 
Döme. 

B.-Csabán: Biener B. 
Fnaczan: Bentsath F. 
Csáktornyán: Karass. 
Dehreczenbeti: Göltl F. 
üt f tan: Braumüller J. és 

fiai. 
Déván: Lengyel G. 
Dunaföldváron: Nadhera 

Pál. 
Eszéken: Argir 

Lekitsch Illés, Thürner 
J. S. fia. ^ ^ ~ 

Egerben: Köllner Lőrincz 
és Schuttag János. ^ ^ 

Eperjesen: Makovitzky E. 
Esztergomban: Schalk-
, ház F. 

Érsek-Ujváron: Fogd A. 
Fehérgyarmaton: Báli-

ka K. gysz. 
6 y é r b e n : Kindermann J. 

és Némethy P. 
G y ö n g y ö s ö n : Kociáno-

vich T. 
Gyulán: Ferentzy A. és 

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

gyógysz. 1242 (13—0) 

Hógyészen: Rausz J. özv. 
I l lókon: Kempner L. özv. 
Jo l sván: Maleter Béla. 
Kaposváron: Kohn Jak. 
Kassán: Novelly és He

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

Binder C. H. és Dr. 
Hintz G. 

Komáromban: Grötschel 
Zsig. és Belloni A. 

Körmöczön: Forsterlmre 
gyógysz. 

K ő s z e g e n : Csacsinovits 
Istv. és Bründl J. 

Léván: Boleman E. 
Losonczon: Geduly Alb. 
Lagoson:, Schieszler A. 
Mairyar-Ováron: Antoni 
M.-Cjvártt: Ujváry S. 
Marosvásárhelyen: Bu-

cher M. 
Miskolczon: Pasleiner F., 

Forly és Tömlő. 
Mitrovitzon: Kerstono-

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

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

és Jánky A. 
N. -Becskereken : Böhm 

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

roly, Rosenberg Fr., Be
ing és Fesselhofer. 

X.KároIyban:SchöberlC. 
N.-Kiklndán: Kisslinger 

M. és Damjanovits T. 
N.-Szebenben: Müller C. 
N.-Szombatb.: StanzelH. 
Nyltran: Ottó Gusztáv. 

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

pőcz F. és Spitzer Sánd. 
Perjámoson: Neumann 

testvérek. 
Péterváradon: Junginger. 

P o z s o n y b a n : Sóltz Ru
dolf, Pisztóry F. és Fi 
scher J. 

R o z s n y ó n : Fosch J-
Bimaszombaton : Hamal 

liár K. 
Se lmeezbányán: Vítko-

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

J. iposa. 
Segesvárott: Teutsch J. B 
Selmeczen: Vitkovits J. 

gyógyszerész. 
Sopronban: Mezey A. 
Szabadkan: Brenner J. 
Szarvason: Réthy W. 
S z e g e d e n : Kovács A. 
SzeKSzárdon: Brassay M. 
Sz.-Fejérvárott: Leg-

man A. 
Szo lnokon: Horanszky I. 
Szombathe lyen : Pillich 

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

perczer L. 
Tokajban: Juhasz Pál és 

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

ée Brammer Mór. 
Unch varon: Rrauss Adolf. 
Váczon: Reichenhailer L. 

ésBufnagel József. 
Veszprémben: Feren-

czy G. 
Zilálton: Harmáth S. F. 
Zólyomban: Thomka L. 

Vidafe István gépgyára 
Pesten, kétnyal-utcza 8. sz. 

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

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

Knkoricza-morzsolóit, gép-szóna-gereblyéit «s YIIMTS-rostáit 
s kiliiiiö borsajtóit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készítményeit, a Vidats-ekéket utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomatni szabad
nak tartják. 1828(6—6) 

Ezen jogtalan és méltánytalan, de e mellett ránk nézve káros eljá
rás ellen midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tarta
nok, egyszersmind figyelmeztetjük tisztelt gazdászainkat, kik gyárunkat 
megrendeléseikkel megtisztelni méltóztatnak, és azokat, kik gyárunk 
készítményeinek elárusitásával foglalkozni óhajtanának, miszerint meg
rendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése tekinteté
ből közvetlenül gyárunkban Pesten, 2 nyul-utcza 8. sz. megtenni szí
veskedjenek. 

mr Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

I 

Gyógyszerészi gyakornoknak 
kerestetik egy ifjú, ki a 4—6 gymnáziális osztályt elég jó sikerrel 
végezte, a kedvező feltételeket közli Thnránszky Is tván sajó-
sz.-péteri gyógyszerész. 1347 (2—8) 

Kollarits József es fiai 

„YPSILMTIHOZ" 
ezunzett legelaö 

vászonruha gyári raktárban 
váczi-ntezában Pesten, 

kaphatók a legolcsóbb árakon g legnagyobb választékban 

mlndennemft kési fehér neműek férfiak, hölgyek és 
gyermekek számára. 

Férfi-Ingek, rumbargi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 00 kr., 3 f t , 3 ft. 50 kr 
4 ft., 4 ft. 60 kr.. 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. 

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

Színes férfl-Infrek, 1 ft. 60 kr.,2 ft., 2 f t 50 kr., 3 ft. 
Férli-aiiirolnxloril-invek darabja gallérral 3 ft. 76 4 ft. 76, 2 különgallérral 4 5 ft. 
Ferfi-Ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft , 2 ft. 60 kr., 3 f t , 3 ft 60 kr., 4 ft. 
Ferfi-icntyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr 

2 f t , 2 ft. 26 kr., 2 ft 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr. 
Férfi-kraftlik, kezelők, nyakkfttok. kapezák és mindennemű vászon- és battiszt-

zsebkendók. 
N6I Ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 f t 60 kr., 3 f t , 3 ft. 60 kr., 4 ft., 5 f t 

hímzettek3 f t ,3 ft. 50 kr.,4 ft,4ft.50 kr.,5ft., jobban hímzettek6ft,7ft,8ft^ 
10 ft., 12 ft, 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft, 4 f t 50 kr., 5 ft , 6 ft , 
7 ft , 8 f t , 9 ft , 10 f t , 12 ft. 

5íól haló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 f t 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft., 
3 ft. 60 kr., 4 ft., 4 f t 50 kr., 5 f t , 6 ft , egész 12 ftig. 

NAI vall-fflzAk franczia alakban 1 ft 50 kr.,2 f t , 2 ft. 50 kr., 3 ft , 8 ft. 50 kr., 4 ft , 
4 ft. 60 kr. 

NAi alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiSbnból, scbnttrl és piqnetbarchet, 
éjjeli és negligé-fókö'tók, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendók. 

Fin Ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, agyszin
tén gatyák és kapezák. 

I.eanyka-lngek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák. 
A legnagyobb választékban bél le l t alsó-Ingek és nadrágok nrak és 

hOlgyek szamára, agyszintén mindennemű téli szükségletek, legnjabb fla-
nell-ingek és shawlok. 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, da
rabját 25, 27, 28, 80, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig. 
C'reas-vászon 12ft , 12 ft. 60 kr., IS ft , 14 ft , 15 ft , 16 ft, 17 f t , 18 ft., 20 f t 

egész 25 forintig. 
TörAlkAzö-kendAk tnczalját 5 ft 80 kr., 6 ft 90 kr., 7 ft 50 kr., 9 ft. 50 kr., 

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig. 1324 (4—8) 
AsztalkendAk tuczatját 5 f t , 6 f t 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig. 
Színes eanefa* ágynemfieknek 9 f t , 10 ft, 11 ft, 12 ft , 13 ft. egész 16 ftig. 
AsztalkendAk és készletek damasztból 6,12, 18 és 23 személy számára. 
FnjcgAnYAk a l egnagyobb választékban 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 f t , 8 ft., 9 ft , 10 ft , 

12 ft., 14 f t , 15 ft. párja. 
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek. 
Menyasszooyl-hozomány-kiálHtasok 200 írttól 2000 forintig, kész fehémemüek 

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

WW Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, é» cso 
magolási dijt nem számitunk. ' W N. 45. (2—4) 
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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 tőkének is egy oly érték- és befektetési papirt, mint 
a milyen gyanánt 

a pesti (lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
joggal tekinthetők, az alábbi részletfizetési combinatio 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 meglehetős alapos becslésem szerint, 
már fennállásának első 9 hónapjára részvényenkint 5 frtnál többet mutathat ki mint nyereséget. 

A nevezett takarékpénztár kétségtelen szilárd állása mellett tanúskodik azon körülmény, hogy egy itteni első bankokból és ban
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, ezért részvényei legközelebb 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 
8 4 forintjával számítva, 

fc^* 12 havi részletben H forintjával "*S3S-
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 igérő és kétségtelen biz
tossága értékekbe fektetni, a mi más papíroknál nem megy oly könnyen. 

Úgyszintén eszközlöm e papir vásárlását a helybeli tőzsdén, gyorsan a napi 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. Számos üzletbarátaimnak és klienseimnek a bel- és külföldöa 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 esetben már nem lehetnék képes a fentebb kifejtett jutányos feltételek mellett szolgálni. 

FISCHER M. L. Megrendelések utánvét mellett pontosan 
eszközöltetnek. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

váltóháza a „Fortunához" hatvaoi-utcza 16 - ik szám. 1348 ( 4 - 6 ) 

Növeldei értesítés. 
A növendékeknek magánfinöveldémben az 1872/3-dik tanérre beírása történik 

szept. 30-dik napjától kezdve okt. 7-dik napjáig. Előleges jelentkezéseket addig is 
bármikor szivesen fogadok, sőt a teljes ellátásra beadandó növendékeket lehetőségig 
korábban előjegyeztetni tisztelettel kérem azon okból, hogy a kívánt helyet intéze
temben biztosan fectarthassam számukra. 

Részletes felvilágosítással s kívánatra intézetem programmjával bárkinek kész 
szívvel szolgálok. Pesten, czukor-utczában 6. sz. alatti házamban. 

1348 (i—5) S z o n y i P á l , m. k. 

30,000 darab kitisztított, 3-4akó8 hordó-donga és fenék 
eladandó Magyary piatér mesternél, Mária-ucza S z o l n o k o n . 
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Jff Vászonraktár-végeladás. |̂§f 
A „szép jahásznéhoz" vászonKreskedés az nri- és kigyó-utcza sarkán, 

a párisi-ntcza közelében, 
teljes átalakítása végett, f. évi augusztus 15-től kezdve az összes raktárbeli áruk igen leszállított árak mellett, ugyanott önkénytea végeladás 
folytán elárusittatnak, melyhez a t. ez. közönséget tisztelettel meghívjuk. ** . _ » * . ím. KU]VZ ég MÖSSMER. 
Aruk: rumburgi, irlandi, hollandi, creász-, fonal- és sléziai Tasznak; asztalteriték 6,12,18,24 
személyre; törülköző, abrosz, asztalkendő, kávé-abrosz, asztal- és ágy teritök.—Pérü é s nói 
íehérneniűek: vászoncsinvat, színes ágyravaló és csinvat, fehér és színes batisztkendök, fe
hér moull, batiszt clair, ruhaperkál és batiszt, függöny, chiífon, nankin ingszövet, fehér és szí
nes barchet, piquet és flanellágyteritök és egyéb sok ezen czikkhez tartozó áruk. i««<4-«) 

Kiado-tulajdono. H e c k e . . * 6 „ « t . T . - N r o » « . « ..ját .yomdájában Pesten 1872. (egyetem-utex. 4-ik .zám alatt) 

Előfizetési Kitéte lek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt. 
S/tF" Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. *WB 

§j&~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
tffbbszöri igtatásn&l csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Mialat t Francziaországot és Angliát 
minden úton-módon közelebb akarják egy
máshoz vinni a hajózás könnyítése, távirda-
sodronyok szaporítása, hídépítés, alagutké-
szités által: az alatt egy tudományos iskola 
működik a nemzetközi idegenkedés eloszlatá
sán a tudomány legbiztosabb fegyverével. Ez 
iskola Comte Ágoston neve által tekinthető 
egynek, s ma élő legnagyobb alakja és vezér-
férfia Mill Stuart János, kinek arczképét itt 
veszik olvasóink. Comte Ágoston barátja s 
részben tanítványa, de azért oly önálló gon
dolkozó, hogy e pillanatban sem több, sem 
kevesebb, mint a világ eszme
mozgalmainak legfőbb irány
zója. Működéséről könyveket 
írtak. Nevét ismeri széles e 
világ. Müveinek mindegyike 
egy-egy forradalom ujabb stá
diuma. Mig a világ egyik köny
vének eszméivel próbál meg
birkózni: a nyugodt bölcsész 
ismét ujat nyújt elé s szolgál
tat benne olyan eszméket, me
lyeken a világ még soká fog 
táplálkozni. Tekintélyéhez ma 
a tudomány terén nincs fog
ható semmi, csak szellemi ér
téke. Szellemi erejét csak egy 
múlja felül: erkölcsi ereje. — 
Mill Angolországnak ma egyik 
fó büszkesége, s nevét már Ba
con, Locke, Hume sorában em
lítik, mint egyik iránypontot, 
mely századokra mutató ma
gasban áll. Körülte csoporto
sul két ország irodalmából egy 
tábor, kiket mint ,,uj franczia-
apgol iskolát" szoktak megkü
lönböztetni, s ezek közt első 
tekintély gyanánt állani, min
den tudományos czim nélkül: 
a tudományos világ demokra
tájától a legnagyobb hódolat, 
felléptétől a bölcsészeti iroda
lom u j korszakát számítja [ 
nemzete s az angol közélet 
^inden szereplő és nem szereplő ifjabb 
^érfia annyira hatása alatt áll e nagy gon
dolkozónak, hogy müvei értékét és befo
gását az egyetemek hatásával szokták ösz-
^ehasonlitani. Skótország kiváló ajándékai 
fcözött, melyekkel az angol irodalomnak 
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adózik, e században Hamilton, Carlyle, Ma-
caulay és Mill a legnagyobbak, de Mill ha
tásának dúsgazdagságával egyik sem ver
senyezhet. 

Mint Herschel, a csillagász, Mill is egy 
kitűnő férfiúnak apját túlragyogó fia, kinek 
életrajza nem teljes, ha az apának élete is 
nem áll előttünk. 

I. James Mill, John Stuart Mill atyja 
1773-ban született Montroseban. Atyja csiz
madia volt. A fiu fényes tehetségei Sir John 
Stuartnak, a földesúrnak, feltűnvén, saját 
költségén küldte őt az edinburghi egye-
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temre, hol mint a Locke elveit követő 
Dugald Stewart tanítványa, csakhamar el
pártolt a lelkészi pályától, s mint magán 
nevelő (priváté tutor) működött Edinburgh
ban. 1800-ban költözött át Londonba, mint 
a „Literary Journal" szerkesztője, egészen 

az irodalomnak élve, a minthogy a szem
lékben igen sok müve jelent meg, az 1806-tól 
1817-ig megjelent „History of India" kivéte
lével, mely most is egyike a legjobb mü
veknek. Azon erős kárhoztatás, melylyel a 
keletindiai társaság pénzügyei ellen kelt ki, 
eredményezte, hogy e társaság meghívta 
pénzügyei vezetőjévé, mit haláláig foly
tatott Ezenkívül egy nemzetgazdasági 
kitűnő műve jelent meg 1822-ben, s egy 
bölcsészeti 1829-ben. 1824-ben alapitá tár
saival a „Westminster Reviewt" mint a ra-
dikalismus közlönyét, melynek sok czikke 

tőle s fiától származott. 1836-
ban Kensingtonban halt meg 
63 éves korában. 

II. Ily kitűnő férfiúnak volt 
gyermeke, s a mi ennél több: 
tanítványa John Stuart Mill, 
(igy neveztetve atyja jóltevője 
nevéről,) ki 1806. máj. 20 án 
Londonban született Az angol 
családok azon tekintetben,hogy 
kitűnő apák kitűnő gyerme
kekkel áldatnak meg, méltán 
hiresek. Hanem ha James Mill 
csak John Mill nemes szellemét 
produkálta volna, — mondja 
egy életirója, — úgyis egyike 
lett volna a legkitűnőbb paeda-
gogoknak. A kör, mely az 
atyja házánál megfordult, s a 
beszéd tárgya, mely folyvást 
a legmagasabb kérdések körül 
forgolódott, egyként hatott az 
ifjúra; s midőn 1820. telén 
a Bentbam családdal először 
hagyta el a szülői házat: már 
kész bölcsész volt. A montpel-
lieri egyetemen vett részt, — 
életében először és utoljára, 
— nyilvános oktatásban, azon 
év telén a mennyiségtudomá
nyokra fektetve nagy súlyt. 
1821-től kezdődik irodalmi mű
ködése. Lapokba irt, s kezdve 
a legfontosabb nemzetgazda

sági kérdéseken, a melyekről szétszórt esz
méit csak később szedte össze. A „Disserta-
tions and Discussionis" („Értekezések és fejte
getések") czimü gyűjteménye csak 1833-tól 
kezd közölni nagyobb becsű értekezéseket. 
1823-ban lépett be az India Houseba, a ke-




