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Heckenasí Gusstáv könyvkiadó-hivatalában Poston, (egyetom-utcza 4

HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA,
A mü tartalma:

Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befő-1 Még néhány fontos szó a nevelésről. -
lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre. í Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
— A nők befolyásának műkőre, természete! pályáján. — A nők müköre. — Mit tanulja-
és kiterjedése. -- Az anyai szeretet. — Inak a nők? — Elvezetek és mulatságok.—
Milyen eszközök biztosithatják a nők sze- Tapintat és taktika. — A nők munkássága
mélyes befolyását? — A nők neveléséről, azelőtt és most. — A nőkérdés és annak
— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —(megoldása.

(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.

A nyári idényre
ajánlom saját készítményeimet úgymint: hiitÖkH mnek, sör,
bor, hus, vaj s minden megfelelő czélnak, a Iegjntány»sb áron $ ugy-
szinte fürdő-kádakat vízmelegítővel és íiihanynyal, minden
féle edényeket, konyha- és házie*zkozöket;
elvállalok továbbá mindennemű megrendeléseket rajz vágy
minta után, s biztositom azok czélszerü kivitelét

Weiner Mór,
bádogos,

1089 (5—6)
PEST, 3 korona-utcza

a templom épületében.

:-dik szám alatt) megjelent és minden hazai könyvárusnál kaphatók :

Kereskedők és iparosok számára.

KERESKEDŐI SEGÉDKÖNYV.
Kereskedelmi irálytan,

gyakorlati kereskedők és iparosok, nemkülönben mn«
egyetemi és kereskedelmi intézetek számára.

Szerkeszté

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-múegyetemne'1 a magyar nyelv és irodalom tanára.

Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ft. 80 kr.

Előfizetési felhívás

„A VÖRÖSHÍZ LOVAGJA"
czimii

két kötet regényre.
A világhírű franczia regényírónak, idősb Dumas Sándornak rendkívül érde-

kes és mulattató regénye, mely mintegy 4 — 500 lapra terjedő két kötetben, augusztus
havában jelenik meg. Előfizetési ára: 1 ft. 5& kr. Bolti ára: 3 ft. leend. Az előfizetési
pénzek, a „Pesti hölgy-divatlap" szerkesztői s kiadói hivatalába (ujvilág-utcza 20-dik
szám) utasitandók.

KW* Az előfizetési pe'nzeket kérjük ^mielébb beküldeni, hogy a nyomandó
példányok végett tájékozhassuk magunkat.

&W A ki a „Festi hölgy-divatlap"-ra félévre, azaz: júliustól deczember
végéig fizet elő, az a két kötet regényben 50 krért részesül.

8 ^ * Szíves gyűjtőinknek, nyolez egyszerre beküldött előfizető után lapunk,
valamint a regény tiszteletpéldányával szolgálunk. 1 0 ^ 5 (6 — 6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, július 9-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Canpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vágj
ásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—

ajezár.

B ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi U
tSbbuSri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajezár.

Mig a közérdeklődés, igen megfőgha-
tólag, mert a lét- és nemlét mindent hát-
térbe szorító kérdésétől lebilincselve, a
harezok nagyjai felé fordul s a csöndes béke
és a szellemi élet hü munkásaitól sokszor
még az elismerés szerény jutalma is meg
van tagadva, annálinkább kötelességünk-
nek érezzük: megragadni az alkalmat, hogy
a közmiveltség szerény, de buzgó elömoz-
ditói iránt elismerésünket nyilváníthassuk.
A hazai miveltség egyik ily elismerésre ér-
demes terjesztőjét mutatjuk'be olvasóink-
nak Tatay Istvánban, a ki mint főiskolai
tanár közelebbről tölté be hi-
vataloskodásának 25-ik évét.

Tatay 1821-ben márczius
7-én született Tolnamegye Hi-
degkút helységében, hol atyja,
Imre, német ajkú evang. lel-
kész volt, anyja Sass Erzsébet.
Szülői házánál gondos neve-
lésben részesült, s tiz éves ko-
rában a dunántúli evangéli-
kusok főiskolájába Sopronba
vitetett, hol Hetyési László,
Szabó József, Pecz Lipót és
különösen Kis János superin-
tendens, a maga korában oly
kitűnő iró vezetése és gyámo-
litása mellett szép sikerrel vé-
gezte a gymnasium és theo-
logia tanfolyamait. A mellett
munkás, és társai által első
helyre méltatott tagja volt az
akkoriban még uj, magyar és
német önképző egyleteknek, s
korán megtanulta, hogy egye-
dül önszorgalom által lehet
önállóságra jutni, s korán
megismerkedett a két régi
klasszikái nemzet irodalmá-
val, valamint a z ujabbak közül
az angolnak és francziának
nyelvével s irodalmával. 1840-
ben, a protestáns ifjak dicsé-
retes szokása szerint ő is kül-
földre ment, és pedig azzal a
határozott eltökéléssel, hogy a soproni kon-
vent óhaja szerint lyceumi tanárságra ké-
pezze ki magát. Szeptember elején vett bú-
csút édes apjától, Jcit többé soha nem, és
hazájától, melyet csak három év múlva lát-
hatott viszont. Határozottan a bölcsészet-

nyelvészeti szakra készült, és pedig ugy,
hogy elméleti ismereteit a nagy tökélyre
emelkedett porosz közép- és felső-tanodák
látogatásain szerzett tapasztalatokkal egye-
sitette.

Visszatérvén hazájába, mivel Sopronban
az ő szakja épen be volt töltve, Pestre ment,
hol két évet Szirmai Ádám kir. kamrás
egyetlen fia nevelésével töltött el; majd a
pesti ev. egyház akkori tekintélye Schedius
Lajos felhívására segédtanár lett az evang.
gymnasiumnál, és e minőségben két tudós
férfiúval egyesülten néhány előkelő ifjú

számára bölcsészeti tanfolyamot indított
meg. 1846 elején a Vajda Péter halálával
Szarvason megürült állomásra a békési es-
perességnek ő ajánltatott. De az itteni
választást megelőzte Sopron meghívása, me-
lyet annál örömestebb fogadott el, mivel

a bizalom számtalan jeleivel volt alkalma
találkoznia.

Ifjúi hévvel megkezdett pályáját azon-
ban félbeszakították az 1848/9-ki mozgalmak,
melyekben ő is tevékeny szerepet játszott.
Midőn 1848-ban a sopronmegyei gyűlésen
azon kérdés merült fel, hogy mi történjék
a cs. táborból a hivatalokhoz küldött kiált-
ványokkal, Tatay vésztörvény alkalmazását
indítványozta a hirdetők s terjesztők ellen.
Kevéssel utóbb, a felsőbb tanosztályok kü-
lönben is szünetelvén, határbiztossággal lön
megbízva Kismarton vidékén, mely minő-

ségben szintoly erélyt és haza-
fias buzgóságot fejtett ki, mint
előbb a tanszéken. A császá-
riak betörése után b. Hauer
cs. biztos által hivatalától el-
mozdittatván, Haynau dühe
elöl, mint annyi más, ő is me-
nekülni kényszerült. Egyideig
szarvasi és tisz.aföldvári bará-
tainál bujdokolt, majd neve-
löséget vállalt Aradon Török
Gábor családjánál, hol 1855-ig
működött.

Ekkor az iskoláját újon-
nan szervező békési ev. espe-
resség egyhangúlag megvá-
lasztotta őt rendes tanárul;
két évvel utóbb az igazgatóság
is reá ruháztatott. Tatay meg-
jelenése és működése korszakot
képez a szarvasi főiskola tör-
ténetében. Azóta tétettek na-
gyobbszerü alapítványok, az-
óta működik ott tizenkét ren-
des tanár több segéddel, azóta
kétszereződött a tanulók szá-
ma, azóta állíttatott fel a tani-
tóképezde, a zenede, a konvik-
tus, a testgyakorló intézet,
szóval az ő mindenre kiterjedő
figyelme, lelkes buzdítása, ki-
merítő igazgatói jelentései oly
áldozatokra bírták az iskolát
fenntartó esperességet, a me-

lyeknek segítségével az intézet eddig soha
nem ért virágzás fokára emelkedett. Az
irodalom terén is hasznos szolgálatokat
tett az ifjúságnak és átalában a hazai köz-
miveltségnek. Még mint soproni tanár
1847-ben több nevelő közreműködésével

28-ik szám.

TATAY ISTVÁN



„Elemi fi- és leány-tanulók szavaló és ol-
vasó könyvét", ugyanazon évben „Gram-
matikai és polgári tanulók szavalmányait"
s felsőbb gymnasiumi tanulók számára
„Költészeti és szónoklati remekeit" adta ki.
1848-ban javaslatot irt „Protestáns gym-
nasiumaink és fötanodáink gyökeres átala-
kítása iránt." Szarvason működése óta mint-
egy tizennégy évi értesitő jelent meg szer-
kesztése mellett, s azokban néhány tudo-
mányos czikk az ö tollából folyt. Iskolai
érdekű javaslatai és jelentései, miket részint
az esperességi gyűléseken, részint a főiskolai
tanácsnak terjesztett elő, megannyi becses
dolgozatok a nevelés körében. Mikor 1859.
szeptember elején kiadatott ama nevezetes
császári pátens, mely a protest. egyházszer-
vezetét, zsinat mellőzésével s a prot. auto-
nómiát sértöleg erőszakolta, akkor Tatay
is ott küzdött az elsők között, részint szóval
az erőhatalommal tiltott egyházi gyűléseken,
részint tollal a „Prot. egyházi és iskolai lap"
hasábjain, történelmi és egyházjogi alapos
érvekkel mutatván ki, hogy az állami tör-
vényhozás, az egyház belügyébe nyúló tör-
vényeket hozni, vagy épen az egyházi al-
kotmányt lényegileg megmásitani illeték-
telen.

E működésének és a Kazinczy s Széche-
nyi ünnepélyeken mondott kitűnő szónok-
latainak következménye volt az, hogy 1861-
ben Szarvas város polgársága közakarat-
tal öt választotta meg országgyűlési kép-
viselőiének. De ö e szép polgári kitüntetéstel
nem fogadta, mert inkább akart tanár, mint
politikai szereplő lenni. A feléje fordult köz-
bizalmat elvrokonára b. Podmaniczky Fri-
gyesre fordította, a ki ma is mint Szarvas
város képviselője szerepel, már a harmadik
országgyűlésen. Tatay egyike azon ritka
férfiaknak, a kik legfőbb büszkeségüket ha-
táskörük becsületes betöltésében keresik. Ő
nem vágyik magas kitüntetésre; boldog, ha
nagy családja — az ötödfélszáz tanuló — bi-
zalommal és szeretettel fordul feléje s ha
azoknak, kiknek szellemi előmenetele őr-
ködő gondjaira bízatott, a szó legszebb ér-
telmében atyjok lehet. S ez legszebb jellem-
vonása és legméltóbb dicsérete. —y—y.—

Jó éjszakát!
{Dumny Emil szláv költő •) után.)

Mint szent képre oltárlángja,
Szemed oly fényt vet reád.
Siratnálak: hogy oly szép vagy . . .

— Kedvesem, jó éjszakát!

Osz hajad olyan magasztos,
Anyám, ezüst koronád . . .
Siratnálak: hogy oly agg vagy . . .

— Jó anyám, jó éjszakát!

Jó éjt, jó éjt — int a múzsa,
S fonnyadt ajka csókot ád.
Megsiratnám: oly dicső volt . . .

— Költészet, jó éjszakát!
Gáspár Imre.

Vén harang.
Kis harang kong únos-úntan,

Vágy pihenni már nagyon;
A visszhang is kigunyolja,

A mint tompa hangja kong.

Hányat kisért már a sírba!
Mennyi bűnt és mennyi kínt!

Emlegetni — tudni is fáj:
A vén harang tudta mind!

Érti-e vajh még a jaj-szót?
Tudja-e kik laknak itt?

Ah! halálról, másvilágról
Rég elzengte dalait!

•) Ifjan, 27 éves korában halt meg. 6. /.

354

Akácz-erdő közepében
A kis Emmi sirja áll . . .

Mikor vitték: vén harang te ,
Be szomorút konditál!

Gáspár Imre.

A nagyravágyó vendég.
(Amerikai beszély.)

Egy szeptemberi estén egy család gyűlt
össze tűzhelye körül, melyen magasra föl-
halmozva állt a hegyi zuhatagokon aláusz-
tatott hasáb-fa, a száraz ficzkó-fenyő s az
erdők óriásainak szétforgácsolt maradvá-
nyai, melyek egykor a meredek hegyolda-
lokon recsegve-ropogva zuhantak alá. A
magas láng a kémény oldalait nyaldosta és
a szobát hatalmas fénynyel árasztotta el.
Az atya és anya derült arcza csöndes, nyu-
godt vidámságot árult el; a gyermekek
nevetgéltek; az idősebbik leány a tizenhe-
tedik év boldogságának volt a képe, mig az
öreg nagyanya, ki a legmelegebb helyen
ült, az elaggott boldogság képe vala. A
szerencse négylevelü füvét, ugy látszik,
megtalálták a sivatag vadonban, a hol laktak.
E család a „Fehér halmok" egyik völgynyi-
latánál volt letelepülve, hol a szél egész
esztendőn át igen élesen süvöltött s a tél
könyörtelen hideg volt — jó eleve bekö-
szöntvén házikójukba kora szigorúságával,
mielőtt a Saco völgyén leszállva tovább
haladott volna. Tehát hideg és veszedelmes
helyen tartózkodtak; mert fejeik fölött ma-
gas hegy tornyosult, oly meredek, hogy a
kövek gyakran legurultak oldalain s néha
éjfélkor is fölriaszták őket álmaikból.

A leány épen valami egyszerű tréfát
talált mondani, mely mindnyájukat vidám
hangulatba ejté, midőn a szél ismét süvöl-
teni kezdett a völgyön át, és kunyhójok előtt
mintegy megállapodni látszott, síró pana-
szos hanggal rázogatva meg az ajtókat,
mielőtt a völgy hosszában tovább rohant
volna. Egy pillanatra elkomoritá őket, jól-
lehet hangjaiban semmi szokatlan, semmi
különös nem vala. De a család megint csak
fölvidult, midőn észrevették, hogy a kilin-
cset egy utazó keze nyomta meg, kinek
közelgő lépéseit nem hallhatták az iszo-
nyú szélzugás miatt, mely süvöltve hozta
hirül közeledtét s jajgatott, midőn az ide-
gen belépett és azután sóhajtva ment tovább
az ajtótól.

Noha ily magános, elhagyatott helyen
laktak is, embereink azért majd mindennap
érintkeztek a külvilággal. E regényes völgy-
szoros egy nagy ér, melyben folytonosan
lüktet a közlekedés erőteljes életnedve, egy-
felől Maine, másfelől a ,,Zöldhegyek" és a
Szent-Lörincz folyam partjai közt. A posta-
kocsi mindennap a kunyhó ajtója előtt ro-
bogott el. A gyalogok, a kiknek vándor-
botjaikon kivül más utitársok nem volt,
rendesen megpihentek itt, egy-két szót vál-
tani, nehogy a magánosság érzete túlsá-
gosan erőt vegyen rajtok, mielőtt a hegy-
szakadékon áthatolhatnának vagy a völgy-
ben az első házakat elérhetnék. A portiandi
vásárra járó szekeresek is rendesen itt szok-
tak meghálni; ha pedig vagy egy utazó
diák vetődik errefelé, a rendes lefekvés ide
jén tul még egy rövid órácskáig fennt
marad, csakhogy búcsú-emlékül valamelyik
üde havasi leánytól egy csókot lophasson.
Ama kezdetleges szálló-helyek egyike volt
ez,holaz utazócsak a kosztját és a szállását
fizeti meg, s mégis oly otthonias, szívélyes
fogadtatásban részesül, mely épen meg-
fizethetetlen. — Mikor tehát a léptek zaját a
külső és belső ajtó között meghallották, az
egész család fölkelt, nagyanya, gyermekek,
mindnyájan, mintha olyas valakinek az üd-

vözlésére siettek volna, ki egészen hozzájok
tartozik, s kinek sorsa az övékkel össze
volna fűződve.

Az ajtót egy fiatal ember nyitá föl. Első
tekintetre arcza oly ember arczának mélabús
kifejezését, majdnem kétségbeesését viselé
magán, ki sötét éjjel vad és rideg ösvényen
egymagára bolyong; de csakhamar földe-
rült, látva, mily szívélyes melegséggel fo-
gadják. Szivét szinte előre szökellni érezte,
hogy találkozhassak mindnyájokkal, el-
kezdve az öregasszonyon, ki épen egy szé-
ket törölt le kötényével,le a kisgyermekig,
a ki karjait terjeszté feléje. Egy tekintet és
mosoly az ártatlan családiasság bizalmas
lábára helyezé idegenünket a legidősebb
leánynyal.

— Ah, ez a tűz igazán jó dolog! — kiálta
föl az idegen; — főleg ha ily kedves kör veszi
azt körül. Egészen meg vagyok meredve;
mert a völgy nyilat épen olyan, mintha két
óriási fúvó száda lenne: irtóztató vihart
fújt arezomba, egész utón Bartlettől idáig.

— Ön eszerint Vermont felé igyekszik ?
— monda a ház ura, lesegitvén könnyű
batyuját a fiatal ember vállairól.

— Igen; Burlingtonba s még azon is jó-
val tul — feleié ő. — Az éjét Crawford
Ethanban reméltem tölthetni; de gyalog
utas az ilyen utón nehezen halad ám. No,
de se baj; mert a mint e jó tüzet és az önök
vidám arczát megláttam, ugy éreztem,
mintha e tüzet egyenesen érettem rakták, s
mintha mindnyájan az én érkezésemre vár-
tak volna. így hát leülök közéjök és ottho-
nosan találom magamat.

A nyiltszivü idegen épen közelebb vonta
székét a tűzhöz, midőn kívülről mintha
súlyos léptek hangját hallották volna, a
mint valaki a hegy meredek oldalán aláro-
han, mintegy hosszú és gyors léptekkel s
akkorát ugorva, a mint a kunyhó mellett
elhaladott, mintha a túlsó meredeknek akart
volna nekirontani. A család visszafojtá
lélegzetét, mert már ismerték a hangot s
vendégök, ösztönszerüleg szintén ugy cse-
lekedett.

— A vén hegy ismét egy követ dobott fe-
lénk, nehogy megfeledkezzünk róla, — monda
a gazda, midőn ijedtsége után rendes kedély-
nyugalmát visszanyerte. — Néha integet fe-
jével és fenyeget, hogy lejön, meglátogat; de
mi már régi szomszédok vagyunk s átalában
véve, meglehetősen megférünk egymással.
Különben is, ha csakugyan komolyan le
találna látogatni, van itt nekünk a közel ben
elég biztos menhelyünk.

Idegenünk ezalatt elkölthette medvehüs
pecsenyéjét s szerencsés modoránál és ter-
mészeténél fogva bizalmas, barátságos lábra
helyezkedett az egész családdal, annyira,
hogy oly fesztelenül beszélgetének egy-
mással, mintha csak ö is e hegyi fajhoz tar-
tozott volna. Büszke, de azért gyöngéd,
szelíd kedélyü volt — daczos és tartózkodó
a gazdagok és nagyok között, de mindig
kész meghajtani fejét egy alacsony kunyhó-
ajtó előtt s testvérként vagy épen fiúként
telepedni le a szegény ember tűzhelye mellé.
Itt e félreeső kis család szegényes háztar-
tásában melegségre s egyszerű, mesterké-
letlen érzületre, Uj-Anglia átható, termé-
szetes értelmességére és oly őseredeti köl-
tészetre talált, melyeknek egyes elemeit e
jó hegylakók öntudatlanul szedegették össze
a hegyek csúcsain és szakadékaiban vagy
épen regényes és veszedelmes lakásuk kü-
szöbénél. Ö sokat utazott és mindig egye-
dül; s jóformán egész élete magános bo-
lyongás volt, mert kedélyének fellengzö
tartózkodásánál és zárkozottságánál fogva
távol tartá magát még azoktól is, a kik

természet szerint társai lehettek volna
Egyébaránt a kis családnál is, noha oly
szívélyes és vendégszerető vala, szintén
megvolt a tagjai közt fennálló szoros ösz
szetartás és a nagy világ többi részétől
való elkülönzés öntudata, mely minden
családi körben mindig fönntart egy szent
helyet, hova egyetlen idegennek sem sza-
bad behatolnia. De ma este, mintha valami
jóslatszerü rokonszenv ösztönözte volna az
urias és finom nevelésü fiatal embert, hogy
kiöntse szivét ez egyszerű hegyi lakók előtt
s kényszeritette volna ezeket is, hogy kér-
déseire hasonló nyiltszivü bizalmassággal
feleljenek. Talán igy volt elvégezve; hisz a
közös végzet rokonsága nem szorosabb kö-
telék-e, mint a születésé?

A fiatal ember jellemének titka magasra
törő és mindent átölelő nagyravágyásában
feküdött. Azt el tudta volna tűrni, hogy
jelentéktelen életet éljen, de azt nem, hogy
sírjában elfeledjék. A heves vágy remény-
nyé változott át, és a régóta ápoigatott re-
mény majdnem bizonyossággá lön az iránt,
hogy bárminő ismeretlenül bolyong is ő
most, dicsőség fogja besugározni egész ösvé-
nyét, habár — meglehet — nem is az-
alatt, mig ö rajta lépdel. De ha majd az utó-
világ visszatekint ama sötét homályba,
mely most a mi jelenünk, tisztán fogja
követhetni szemeivel az ő lábnyomainak
fényességét, ragyogva ott, a hol a kisebb-
szerű dicsőségek mind elhomályosodtak és
el fogja ismerni, hogy egy nagy szellem
haladott azon, bölcsőjétől kezdve sírjáig,
a nélkül, hogy valaki fölismerte volna.
Erről az ifjú meg volt győződve magában.

— S mégis — kiálta föl, miközben arcza
lángolt és szemei ragyogtak az elragadtatás
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— Ki tudja? —jegyzé meg az asszony. —
Maga bizonyosan azon töri a fejét, hogy mit
fog csinálni majd, ha özvegy emberré lesz?

— Dehogy, dehogy! — kiálta ő, szemre-
hányó szelidséggel űzvén el magától e szo-
morú eszmét. — Mikor a te halálodra gon-
dolok, Eszter, akkor a magamé is eszembe
jut. Hanem biz én azon gondolkoztam, hogy
milyen jó lenne, ha Bartlettben, Bethlehem-
ben vagy Littletonban, vagy bármelyik vá-
rosban itt a Fehér-hegyek körül egy jó kis
haszonbérletet szerezhetnénk; de persze
nem olyan helytt, a hol mindegyre a fejünk
fölé szakadhat a hegy. Aztán jó lábon áll-
nék szomszédaimmal, végre Nemzetes ur
lenne a nevem, s egy vagy két ülésszakra a
kerületi gyűlésbe is elküldenének; hisz,
egyszerű becsületes ember, ha józan esze
van, csak annyi hasznot tehet ott, mint akár-
mi tanult prókátor, s ha majd mindketten
megöregednénk, hogy ne kellene hosszas
időre szakadnunk el egymástól, boldogan
halnék meg ágyamban, melyet ti sirva álla-
nátok körül. Egy egyszerű sirkö épen olyan
jó lenne nekem, mint akárminö czifra már-
ványlap — nevem és korom rá lenne vésve,
io meg aztán egy magasztaló vers is, egy
>zóval valami olyas, a miből az emberek

megtudhassák, hogy ugy éltem mint becsü-
meg mint jó

keresztyén.
— No lám! — kiálta föl az idegen; —

ermészetünkben fekszik, hogy emléket ohaj-

miatt — s mégis meg eddig semmitse
tettem! Ha holnap eltalálnék enyészni a
földszinéről, még annyit sem tudna rólam
senki, a mennyit önök tudnak: hogy estére
kelvén az idő, egy névtelen ifjú jött, a
Saco völgyén fölfelé s azután föltárta szivét
önök előtt, nap fölkeltekor áthaladt a hegy-
szoroson s többé senki sem látta soha. Egy
lélek se kérdezné: ki volt ő? — hova,merre
ment a vándor ? — De én addig nem hal-
hatok meg, mig küldetésemet be nem töl-
tém. Akkor aztán hadd jöjön a halál 1 Föl-
állítottam emlékszobromat!

A természetes lelkesültség folytonos
áramlata, mely szelid álmodozások közül
hullámzott elő, lehetett ott a büverő, mely
képessé tette a családot e fiatal ember érzel-
meinek megérthetésére, bármennyire ide-
genek és elütök voltak is ezek öveiktől. Azu-
tán a vig kedély gyorsan váltakozó érzé-
kenységével pirult el ama hevességen,
melybe önmaga csalogatta bele magát.

— Ön kinevet engem — monda, meg-
fogván az idősbik leány kezét s maga is ne-
vetve. — Kegyed nagyra vágyásomat ép oly
megfoghatlannak tartja, mintha magamat
fázódni hagynám a Washington-hegy tete-
jén, csak azért, hogy az emberek a körül-
fekvö vidéken rám bámuljanak. Pedig való-
ban e hegy igen pompás talapzat lenne egy
férfiemlék szobrához.

— Okosabb dolog itt ülni a tüz mellett
— feleié a leány elpirulva — s kényelem-
ben és megelégedve élni, ha senkisem törő-
dik is velünk.

— Én ugy hiszem — szólalt meg az atya,
egy kis elmélyedés után,— hogy van valami
természetes abban, a mit e fiatal ember
mondott; sha az én elmém is ezt az irányt
vette volna,bizonyára ma én is ugy éreznék,
mint ő. Furcsa dolog az, feleség, hogy az ő
beszéde folytán ismét olyan dolgok körül
kezd kóvályogni az elmém, a melyek pedig
bizonyos, hogy sohasem fognak megtörténni.

;unk magunknak, akár egyszerű kőlapból,
vagy czifra márványból, gránit-oszlopból,
akár hogy dicső emlékezetünk az összes
emberiség szivében maradjon fenn.

Különös útra tévedtünk már ma —
monda az asszony, könyekkel szemeiben. —
Azt mondják, hogy nem igen jót jelent, mikor
az ember elméje ilyen utakon kalandozik
Hallgassuk csak a gyerekeket!

(Vége követk )

A iMirsiíj.sr.ísok és magyar népünk.
II .

Talán az egész világ összes nemzetei között
nincs oly háladatos bucsújáró, mint a magyar ka-
tholikus nép, mely jó szokás a hazánkban lakó
idegen nyelvű testvérekre is, minő a sváb, bolgár,
sokácz és különösen a tót, annyira elragadt, hogy
ezekot a szorosan vott magyar néppel együtt kell
emlitenünk.

Tán még az egyedüli török az, ki halála előtt
Mekkát okvetlen fölkeresi, 8 a rajongást tekintve
valamivel előtte áll bucsújárási kedve a magyaré-
nál, de sokat ennek nem igen enged például csak
a szegedi ember se, ki lehetetlennek hiszi, hogy
meghaljon, mielőtt — Radnát legalább egy bucsú-
járásban meg nem látogatta.

És e bucsújárási kedv apáról fiúra, anyáról
leányra marad tizediziglen, és nincs hatalom, mely
attól eltérithotné.

Az igazhivő mohamedánust a halál utamparadicsom gyönyöreinek biztosítása vonja Mek-
kához ; azt hiszszük, nem tévedünk, ha nálunk a
népnél valóságos természetté vált bucsújárást s
annak kifáradhatlan szivós ápolását főkép a ná-
lunk oly igen elterjedt „szűz Mária"-kultusznak
tulajdonítjuk.

Mária, isten anyjának tisztelete, egyidejű a
magyarok megkeresztelkedésével 3 első királyunk
szent István, szűz Máriát választván „Magyaror-
szág Pátrónájává", idők lefolyásával oly kizáró-
lagos joggal vindikáltuk magunknak az isten
előtt különös kegyben s legnagyobb tekintetben
álló, s igy leghathatósabb szószólással biró párt-
fogónőnket, hogy török, tatár s a „magyar nép'r

egyéb ellenségei ollen, zászlóinkon a szűz Mária
képét vittük; pénzeinkre szűz Mária képét vertük,
szent énekeinkbe minden alkalommal s különösen
a hazáért való könyörgéseinkbe legnagyobb elő-
szeretettel a Mária nevét foglaltuk be, melyekben
neveztük őt „országunk szószólójá"-nak, „orszá-
gunk pátrónájá"-nak, „népünk oltalmá"-nak.

A magyar katholikus nép „a boldogságos szűz

Máriához" folyamodik minden bajában, bánatábaa
s ez átalános kultuszt megaranyozza a költészet,
mely kiváló előszeretettel karolta föl e háladatos
tárgyat — évszázadok óta.

Ezek után világos lösz előttünk, miért hogy
a magyarországi bucsújáró helyek kivétel nélkül
a „Mária" névvel vannak Összeköttetésben, melyek
a nép önkéntes elnevezése után topográfiai neve-
kül is elfogadtattak, mint például, hogy többet
ne említsünk: Mária-Gryűd, Mária-Czell, Mária-
Radna, Mária-Völgy stb. stb., s egyúttal e körül-
mény élénk fölvilágositásul szolgál azon körül-
ményre nézve is, hogy a magyar nép védasszonyá-
nak nevével s hagyományszerü segedelmével ösz-
szekötött bucsújáró helyek látogatása napjainkig
egyenlő terjedelemben fóntartja magát, bár a mai
bucsújárások lényegre nézve annyira különböznek
a régebbiektől, mint — hogy több sántító hasonlatot
ne kelljen használnom, — a régi apostolok egyházi
és világi állása — a mai apostolokéitól. Annyi áll,
hogy ma még az „apostolok" lovának is más ér-
telme van, mint volt hajdanában . . .

Mielőtt elfogulatlan és hű leirását adnók egy
„mai" búcsúnak, bővebb megértésül tudnunk kell,
hogy milyen tiszta a szándék, mely a mai bucsú-
járókat vezeti, és mily salaktalan a hit, melyet a
mai bucsújárók a „csodatévő" helyre visznek.

A világ ezen az oldalon igen nagyot fordult;
a vallási dolgok és intézmények elvesztették haj-
dani őszinte, gyermeteg hiten alapuló jellegüket
s azzal együtt szent ártatlanságukat. Mai nap az
emberiség nagy része nem a hit világánál, hanem
a vakhit, a babona-lidérczek bolygótüzénél keresi
isten országát; hogy hová jut, azt a természettan
elég világosan megmondja.

Jézus konyérrel dobja vissza, a ki őt kővel
dobja meg; és a keresztfán arra kéri istent, bo-
csásson meg a tévedőlmek, mert nem tudják mit
cselekszenek. A mai apostolok nem követik any-
nyira az üdvözitőt; mai nap a tévedőt megátkozzák'.
„anathema esto!" — hihetőleg azért, mert a mai
tévedöJc nagyon is tudják, hogy mit cselekszenek.

Nem kell hát csodálnunk, hogy a köznép az
isten kegyelmét már többé nem egyedül saját
jó voltára könyörgi, hanem, a hal is fejétől büsz-
hödvén, vezetői nyomán felebarátja iránti boszu-
jának eszközéül sem irtózik azt fölhasználni.

A ki népünket megfigyeli pongyolában, a
mily költői egy nép másképen, ép oly trágár nyelvű
s szitkozódó is tud lenni. Verjen meg az isten! —
vakítson meg az isten! ezek még csak olyan kisebb
rendű dolgok, melyek elvégzésére a jó istent —
napjában bizon nem egy ember és nem egyszer
föl szokta szólitani.

Vagy bün az átkozódás, vagy nem; ha bün:
ugy nem szabad az egyháznak ro?z példával elől-
járni azzal, hogy egy vagy más tévedőre azt
mondja: „anathema sit."

Csak most veszem észre, hogy nem theologiai
vita-iratot szándékszom irni; azért az önkéntelen
nagy kerülő után visszatérek a mai bucsújárások
czéljaira.

Bizon nem kis dolog volna mind egyenként
elszámlálni azokat; miután az emberi ügyek-bajok
sem igen látogatják a szegény embert valami nagy
sorrendben, hanem dőlnek be ötével-hatával ajtós-
tól ama közmondás szerint: „a baj nem jár egyedül."

A természeti hibákon kivül, melyek százféle
gonosz változatokban nyilatkoznak az emberiség
bajára, mennyi minden kellemetlen dolog érheti
az embert, embertársának felebaráti szeretetéből
kifolyólag.

Valaki megvakul, mert a falubeli javas asz-
szony (universalis doktor) szemviz helyett tán
nyulhájjal kente meg a szemét; azon majd segit
a radnai Mária.

Ez sánta már vagy tíz éve, „próbált már
mindenfélét,"semmi nem használt;utolsó Tcwránák
megpróbálja a búcsút.Elviszik isten tudja honnan
— meddig búcsúra, ott leteszik a falu végén a
gyöpre; körül térdeli vagy egy sereg öreg asszony,
s égő gyertyával, a falu végről a csodatevő képig
térdenállva becsoszog az ogész karaván s bizo-
nyosan meggyógyul a baj, ha csak már nem — Mső.

Amaz béna, sükot, néma, nehézséges, ördög-
től megszállott, pokolvaro3, nyomorék; ezeken a
bajokon csak a búcsú segit; ezrenként koresik föl
az e bajokban szenvedők a bucsújáró helyeket, s
ezrenként mennek vissza azon szomorú meggyő-
ződéssel, hogy a „biztos kúra" későn alkalmazta-
tott. Hanem azért más évben ismét ugyanannyi
,próbál szerencsét."

Természetes, hogy a siker nagyon függ attól
s: ki hogy imádkozott? s mennyi jót mivelt az
lton, s istennek kedves „misécskét" szolgálta-
tott-e vagy nem?!



Ha idők multával kissé fogyna az érdekelt-
ség: közben-közben történik aztán itt is, ott is
egy-egy „csoda," melyek a keresletet ismét a ren-
dos árfolyamra emelik.

Még az aztán hagyján, ha istentől keményen
látogatott ember, betegsége alatti fogadalomból
„ex voto" vagy nyomora enyhítése végett folya-
modik e kényelmes kúrához, de midőn a károsult
gazda azért látogatja a búcsút, azért gyónik, áldo-
zik és szolgáltat misét, hogy ellopott lova, ökre,
szamara megkerüljön, már az az isteni gondvise-
lésnek igazi kigunyolása és kísértése.

Még ez azonban nem kimerítő képe a mai
bucsújárások czéljának.

Komoly dolog, megtörtént tény, hogy a búcsú
mogtámadói ellen, a hegymögiek
egyik sleginkább „csattanóul" hasz-
náltatni szokott érve az, hogy mint
az urak a fürdőt, a szegény nép,
mely egész éven át izzad, épen ugy
megérdemli e „csekély szórakozást."

Más szóval a mai bucsújárás
jelentőségét legfrappansabban jel-
lemzi D. P. szegedi bucsújáró fe-
lelete; a kit egy kisasszonynapi
búcsúról hazatérte után megkérdez-
tek, hogy tetszik neki Radna? —
Üsse kő — úgymond — Radnátokat,
még csak egy jó pohár bort se ihat-
tam benne!

(Vége követk.)
V—a J—s.
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gott ő császári Felsége a fülébe, sőt vannak, a kik
azt merik állítani, hogy meg is csókolta volna!
Első képünk épen abban a perczben tünteti föl a
bájos deputácziót, a mint az a császárral közvet-
lenül a kapu alatt összetalálkozott, kinek aztán
egy arany babérkoszorúval kedveskedtek s a ve-
zérlő kisasszony rövid beszédben igyekezett meg-
győzni és biztosítani a diadalmas uralkodót
őszinte szeretetökről és loyalitásukról s egyszers-
mind szerencsélteté őt és derék hadsergét a kiví-
vott eredményekért.

Másik rajzunk szintén egy nőcsoportot tün-
tet föl, a mint a bevonulást a koronaherceg
palotájának erkélyéről szemlélik, hova őket a
herczegnő hivta meg. Mily sajátságos benyomást

Képek a berlini diadalün-
nepről.

Azt beszélik, hogy a berlini nők
forradalomra, vagy legalább is gyö-
keres reformokra készülnek a diva-
tot illetőleg. A csinosan 'és művészi
elegancziával kidolgozott párisi öl- A bevonulás a koronaherezeg palotájából tekintve.

Vilmosnak, a jelenlegi császár atyjának, lovag-
szobra. E szobor nélkülöz minden méltóságot és
elogencziát, s noha kétségtelenül szép művészeti
mű, az átalános várakozásnak még sem volt képes
megfelelni. Az öreg király egyszerű tábornoki
egyenruhába van öltözve, felgyürt, tollas kalap-
pal, épen ugy, mint a hogy a Wellington szobra
látható a Hydo Park szegletén Londonban. Mi-
ként a nagy herczeg, épen ugy a porosz király is
lóháton ül, de a szobrász némi életet öntött el
művén azáltal, hogy a lovat ágaskodó helyzetbe
állítván, a király ruhája mintegy a szellő által
hátrafelé tolva látszik, és igy az egyenruha egy
része is láthatóvá lett. A szobor 19 láb magas, és
Wolf Albert, Németország egyik, legügyesebb

szobrásza faragta. Épen a régi
„Schloss"-szal áll szemben s a ki-
rály jobb kezét kinyújtva tartja,
mintha áldást hintene szét. Az alap-
zat, mely most még csupa homokkő,
még nincs bevégezve, s ugy hiszik,
hogy a féldomborművek, melyek ol-

, dalait fogják disziteni, két év előtt
alig ha elkészülhetnek.

Bismarck herczeg arczképe épen
akkor tünteti fel őt, mikor az imént
leírt leleplezés! ünnepélyről magá-
nosán haza lovagolt. A roppant nagy
néptömeg miatt, mely körülvette,
csakis lépésben hatolhatott előre. A
nép nagy lelkesedéssel fogadta, szün-
telenül nevét kiabálva s mindenki
törve-rontva magát, csakhogy őt
felismerhesse. A számtalan üdvöz-
letet merev katonás modorban viszo-
nozta, a nélkül, hogy fejét csak meg
is mozdította volna, mig a sötét ár-
nyék, melyet sisakja vetett arczára,
a szokatlannál szigorúbb kifejezést
kölcsönzött a hires birodalmi kan-
czellárnak.

„Vissza haza Berlinbe!" Mily
édes hangzása lehet e jelszónak azon

A győzelmi koszorú.

tözetet el fogják dobni maguktól s visszatérnek
egykori falusias kinézésü kék vagy fehér öltönyeik-
hez. A chignonokat s egyéb „hajboli hamislelküsé-
geket" ünnepélyesen száműzik és hajzatukat ismét
hátul alá fityegő fonadékokban fogják hordani. S
valóban máris a Göthe Faustja által oly nagy hirre
vergődött „Margit" változatlan öltözködési módja
kezd a porosz fővárosban divatba jönni. Ez utóbbi
körülmény hihetőleg ama hét országra szóló tény-
ben leli magyarázatát, hogy az a 60 fiatal nőből
álló küldöttség, mely Vilmos császárt a berlini dia-
dalünnepély alkalmából a brandenburgi kapu előtt
üdvözölte,igy volt öltözve és a császárnak igen-igen
megtetszett o nemzeti viselet, elannyira, hogy mi-
ként a berlini pletyka beszéli, a szép hölgy koszorú
szónoknőjének, Blaser kisasszonynak valamit su-

III. Frigyes Vilmos király szobra.

Képek a berlini diadalünnepről.

tesz aztán, mikor a diadalmas harezosokat üdvözlő
nőcsoportban ott talál egyet az ember, a ki könyes
szemekkel vesz részt az átalános örömben; mert
hisz az a gyermek, a ki ölében ül s mélán néz
maga elé, árva szegény . . . . Az ő atyjának vére
is gyarapitá annak az áldozatnak az árát, a
mibe az odakünn tomboló örömünnep került. —
A palota épen átellenben fekszik Berlin szép fegy-
vertárával s a képünkön látható ablakok igen szép
kilátásra nyílnak a gyönyörű „Hársfa-sétányon"
(Unter den Linden) végig, mely számtalan zász-
lóival és lobogóival együtt, Nagy Frigyes lovag-
szobrától kezdve a „Lust-Grarten"-ig, látható vala,
hol a Múzeummal szemben a régi császári palota
emelkedik.

Itt, e helyen, van fölállítva I I I . Frigyes

Bismarck herczeg.

katonák előtt, kik most diadalmasan vonulnak be
abba a városba, melyet annyi bánat és aggodalom
közepette hagytak el egy évvel ezelőtt!

Utolsó rajzunk (a 360-dik lapon) egy vas-
úti vonat harmadosztályú kocsijának belsejét tárja
föl, melyben oly közvitézek ülnek, a kik az ünne-
pélyesen bevonulandó csapatokhoz vannak kisze-
melve. Egyszerű, erőteljes legények, napbarni-
totta, viharverte arczokkal. A vészes harcz fára-
dalmait rég kipihenték már s örülve, hogy meg-
menekülhettek a borzasztó embermészárlásból,
visszanyerték egész vidámságukat. Vigadnak, ne-,
vetgélnek, anekdotizálnak, s természetesen —
baka módra — füllentenek is akkorákat, hogy
maguk sem hinnék el másnak. Eközben mindegyre
rágyújtanak valamelyik kedveltebb nemzeti nótá-

jokra és — ki-kitörvén belőlök az uralkodóiért
rajongó ismeretes német loyalitás — folytonosan
„Hoch"-okat rikkantgatnak „für Gott, Kaiser und
Vaterland!" — Jaj annak a jámbor czivil ember-
nek, a ki egy ilyen kocsiba talált vetődni! Ugyan-
csak jó fülei legyenek, ha ezt a lelkesült orditozást
ki akarja állani. S. L.

A kis honvédek.
Ki ne emlékeznék vissza azokra a boldog,

végtelen boldog napokra, mikor papirsüveget nyo-
mott a fejébe, gyaluforgács-bokrétát tűzött mel-
léje forgónak, fakardot szorított kezébe s vessző-
paripáD nyargalászva azt hitte magáról, hogy Nagy
Sándor, Attila, Napóleon hozzá képost csak holmi
— Benedek!

Hej, boldog idők voltak azok! a tettre ébredő,
első gyermekkor pezsgő hajnala, a mire Eötvös
azt mondja, hogy akkor még „az ember félig angyal,
félig majom."

Alig van valaki a most kényelmes karszékben
nyújtózkodó tisztelt polgártársak között, a ki éle-
tében legalább egyszer ne lett volna, ha nem is

357

ségek ápolására fordítván gondot. Pedig régi
igazság az, hogy „mens sana in corpore sano,"
csak ép, egészséges testben lakhatik ép, egészsé-
ges lélek.

Hál' istennek, — eljutottunk oda, hogy e rend-
szer helytelenségét, ha nem törültük is el egészen,
legalább beláttuk.

Itt-ott oly jelenségekre kezdünk akadni,
melyek mutatják, hogy a gyermekek testi képzé-
sével is kezdünk foglalkozni. Több iskolában
testgyakorló szereket hoznak be, rendszeresitik a
gymnasztikát s öszhangzatos arányba hozzák a
szellemi és a testi erők fejlesztését. Még csekély
mértékben ugyan, de legalább teszik.

A mi a jelen czikknek tárgya, az oly intézet,
mely szerencsésen tudja párosítani a gyermak haj-
lamaival azt a feladatot, a melyet egykor a gyer-
meknek elérnie kell: „katonaintézet gyermekek
számára."

Heimerle Feroncz intézete feladatává tűzte ki
ugy képezni a gyermekeket, hogy természeti haj-
lamaiknak megfelelőlog, idővel szakképzett, tudo-
mányos, erős, bátor katona legyen belőlök, a nél-
kül, hogy megszűnjenek polgárok lenni.

Tudjuk azt, hogy sem az az idő, melyet az

hadgyakorlat, valamint könnyebb tárgyak a tér-
rajz és térfölvételből.

Gyakorlatok szigorú fölvigyázat alatt heten-
ként háromszor tartatnak és pedig azon órákban,
melyekben a résztvevők a rendes tanoda látogatá-
sát ne legyenek kénytelenek elmulasztani.

A fölvételre szükséges, hogy az illető a 11-ik
évet betöltötte. Belépésnél minden tag igazolási
jegyet kap. A tagok saját költségükön egyenru-
házzák magukat. A fegyverzetről az intézet gon-
doskodik. A fogyverzet, fölszerelés, tan- és egyéb
eszközök szerzésére, s a tanítók fizetésére a belé-
pésnél 5 frt beiratási díj s minden hó elsején 4 írt
tandij fizetendő. Kilépők számára, a kik az ifjúsági
véderő soraiban legalább két évet töltöttek, kiván-
ságukra a parancsnokság katonai képzettségük és
átalában viseletük felől bizonyítványt állít ki,
mely okmány azoknak, kik a katonasághoz sorol-
tatnak be, különös ajánlatul szolgálhat.

A tervezet szerint a magyar ifjúsági véderő
idővel az egész országban elterjedvén, egy vagy
több századból álló légiókra fog oszlani, melyek a
pesti parancsnokság vezetése alatt állanak, s a ki-
képzés, fegyvérzés, fölszerelés és szabályzatra
nézve attól kapnak utasításokat.

„Magyar ifjúsági véderö.'* — (Heimerle Ferencz katona-iskolájából.)

épen generális, de legalább kapitány. Hej, ha a
gyermekkornak ezt a szilaj harczi kedvét oksze-
rűen használják fel a szülék, ha rendszeresen test-
gyakorlatra, fegyelemre, rendre szoktatják a pa-
pircsákós vitézeket, s helyesen szabályozzák az
apró emberkék szenvedélyeit abban az irányban,
melyet maga az anyatermészet mutatott ki ujjaival:
hej, de más is lenne formája a mai nemzedéknek!
Nem látnánk akkor húsz éves rövidlátókat, kik
czvikkert kénytelenek bidgyeszteni orrukra, hogy
orruknál tovább lássanak, meredt nyakú ifjonczo-
kat, kiknek mindon megmozditott tagjuk fáj, ka-
napén heverésző podagrásokat, kiknek a férfikor
teljes erejében kellene virítaniok. Lángszemü,
ruganyos tagú, életpiros, izmos, erős lenne a fiatal-
ság, mely minden csekélységnek tudna örülni, még
a fúletlen gombnak is.

Nem; elibe álltak a természetnek sutját akar-
ták szegni. A gyermek nem tehet arról, hogy a
természet szava futkosni, birkózni, erejét fejteni
készti őt, — a természet az oka ennek — de ezért
mindig a gyermeket verik meg.

Bizony a léleknek e vidámsága többnyire a
test épségétől függ, s erre nem gondoltak eléggé
minálunk. Nem követték a természet szavát s
egyoldalúvá tették a nevelést, csak a lelki tehet-

egy éves önkénytesek — az ország legértelmesebb
ifial sem az, melyet a honvédek fegyver alatt
tölteni kötelesek, nem elegendő a katonai szakis-
meretek megszerzésére s azon erőkifejtésére, melyre
szükségünk lőhet.

Heimerle Ferencz hadmérnök-tiszt tehát, a
ki régebben mint több hadapród- és katonatiszti
iskola tanára, két év óta pedig mint a honvéd
tisztek s egy éves önkénytesek kiképzésére Pesten
nyitott katonai tanfolyam igazgatója sikeresen mű-
ködött, — a honvédelmi minisztériumtól „magyar
ifjúsági véderő" szervezésére kért és nyert enge-
délyt, s a Svájczban, Würtembergben s más he-
lyeken fönnálló hasonló intézmények mintájára
rendezett ifjúsági katonai tanfolyamot Pesten
meg is nyitotta.

Az intézet szabályaiból közöljük a következő
részleteket:

„Az ifjúsági véderőbe való fölvételre nélkü-
lözhetlen föltét az erkölcsi jó viselet; valamely
rangfokozatban előléptetés is csak akkor történik,
ha az illető azon tanoda tanáraitól, melyet látogat,
előleges megkeresés után magáról kellő véleményt
nyer tanulmányaiban jó előmenetele és erkölcsi jó
magaviseletéről.

Tantárgyak: tornászat, vivás, ezéllövés és

Minden század egy-egy hadászati egységet
képez és a következő létszámmal szerveztetik: 1
százados mint parancsnok, 1 főhadnagy, 2 hadnagy,
1 őrmester, 4 szakaszvozető, 12 tizedes, 16 őrve-
zető, 2 dobos, 1 trombitás és 64 védifju, tehát
egészben 104 fő. A mint a védifjak e számot 50-nel
túlhaladták, egy uj, azaz: második század képez-
tetik.

A fegyverzet könnyebbszerü Werndl - féle
hátultöltő puska, hozzávaló kardszuronynyal s
tölténytáska.

A fölszerelés a honvédekéhez hasonló.
Az egyenruházat: Sötétkék zubbony, vörös

hajtókával, fekete szijj, szürke nadrág, vörös tá-
bori sipka bőrernyővel s a magyar ifjúsági véderő
rózsájával, azonkivül sötétszürke köpeny csuk-
lyával.

A tisztek rangjuk jelvényeit gallérukon vi-
selik. Könnyebbszerü honvéd tiszti kard ezüst
kötelékkel és nemzeti szinbojttal képezi fegyver-
zetüket. — A jó lövők kitüntetés gyanánt lövész-
zsinórt nyernek."

It t látjuk már Pesten az utczán az apró kis
honvédeket, csinos egyenruhájukban , lelkes sze-
mekkel, piros arczczal fel s alá járkálni. Többször
tartottak nyilvános gyakorlatokat is s mindany-



358 359

nyiszor tetszést arattak. — Ez ifjúsági hadtan-
folyam gyakorlata — a nélkül, hogy bárkit hiva-
tásszerű tanulmányaitól elidegenitene, valamint
az erkölcsi és szellemi, ugy a testi erő kifejlesz-
tésére és átalában csak üdvös befolyással lehet;
lassanként az egész országra kiterjesztve pedig,
hazánk véderejének emelésére fontos tényezővé
válhat.

\ \

Magyar Amerika.
i.

(Magyar dolgok Amerikában. A „Magyar számüzöttek
lapja." A menekültek névsora New-Yorkban.)

New-York, 1871. június 1.
Külföldi utazásaimban, egyik kötelességem-

nek tartam figyelemmel kisérni minden oly jelen-
séget, mely hazánkra vonatkozik, velünk és a vi-
lággal tudatja, hogy létezünk, s előrehaladó nemzet
vagyunk és akarunk lenni.

Igaz, az ozt külföldön hirdető apostolok akár
hazánkfiai, akár külföldiek, sokkal kevesebben
vannak mint egyelőre hinnők. Németországot ki-
véve, hol inkább rósz szándékú, mint igazságos
ítélet után némileg ismernek, más nemzetek fo-
galma hazánkról, nemzetünkről oly rendkívül kor-
látolt, hogy bámulnunk kell e tudatlanságot, mely-
nok okát kutatni is nehéz volna.

Az 1848-iki forradalom is, mely a világ
figyolmét némileg reánk vonta, oly rég volt, hogy
a mindig ujabb eseményekkel elfoglalt nemzetek
inkább elfelejtették akkor kifejtett hősiességünket.

Jelenlegi politikai helyzetünk és nemzeti újjá
éledésünk sem mutathat fel e tekintetben semmi
eredményt, mert csak oly ismeretlenek maradtunk,
mint voltunk annak előtte; Amerikában máig inkább
tartanak osztráknak mint magyarnak! S a mily
hírnevünk volt Amerikában a 50-nes években, mi-
dőn Kossuth kőrútjai és szónoklatai felvillanyozták
e szabadságért lángoló nemzetet, annyira veszen-
dőben van jelenleg hírnevünk, a mit sajnosán ta-
pasztalunk mi itt levő magyarok.

„Magyar London" czimü közleményemben
már emiitettem volt, hogy számosak a jelenségek,
melyek itt volt honfitársunk működéséről bizony-
ságot tesznek; s valóban, bár akkor inkább csak
sejtem ezt, most mondhatom, hogy találtam elég
adatra, melyek összegyűjtve érdekesek lehetnek
az otthonvalókra, kik nem is hinnék, mily sok
magyar dolog van New - Yorkban és Ameri-
kában, csak tudjuk — fölkutatni.

Hogy e közleményem feliratául a „Magyar-
Amerikait és nem az igért „Magyar New-York"-ot
választám: azért van, mert már eddig is összegyűj-
tött adataim jóval túlterjednek New-York város
és állam határán ; s különben júliusban magam is
elhagyandó lévén New-Yorkot, hogy tanulmá-
nyozási czélból keresztül barangoljam az Egye-
sült-Allamokat, hiszem, hogy találkozni fog még
elég adat, hogy az eddig három közleményre
szánt ,,Magyar-Ameriká"-t utazásaimban is foly-
tathassam.

Legyen ez első közleményemnek tárgya a
new-yorki magyar lapnak: ,,A magyar-szám-
üzöttek Lapjá"-nak ismertetése.

Mikor Kornis Károly hazánkfia Braziliából
visszatérve, 1865-ben Arad mellett meghalt, ogy
nekrológjában olvastam, hogy ő New-Yorkban
magyar lapot szerkesztett.

Ez engem rendkívül meglepett, s azóta több
ízben tettem lépésekot, hogy ez amerikai magyar
lapból egy példányt kaphassak, de minden ered-
mény nélkül. S magyar egyleti tagtársaim most
azzal biztattak, hogy hagyjam abba, nem lehet azt
már kapni 18 év multával stb. De én nem hagy-
tam föl a kereséssel, s végre is megtaláltam, még
pedig mind a hat számot, mert fájdalom, csak ennyi
jelent meg belőle.

Nem lesz érdektelen o new-yorki magyar lap
egyes számait kissé körülményesen ismertetni.

Az első szám 1853. október 15-kén jelent
meg New-Yorkban, Spruco-Street 17. Kornis Ká-
roly szerkesztése és kiadása mellett. Ugy látszik, a
derék szerkesztő hosszabb életet remélt lapjának,
mivel a lap bal sarkán reményteljesen áll az:
„Első évfolyam" felirat.

Az első szám első lapját a szerkesztő bekö-
szöntője foglalja el, az elég nagy lap teljes széles-
ségét átfutó sorokkal. Kijelenti czélját a megin-
dított lapnak, a New-Yorkban és az Egyesült-
Államok többi részében lakó magyar menekültek
közt némi kapcsot hozni létre, hogy a hazában
történtekről s egymásról kölcsönösen értesülhes-
senek, fő szempont leven a hazai nyelv müvelése

és a nemzetiség fenntartása. Megemlíti még azo- lehet képzelni mily szellemben. Következnek
kat a nehézségekot, melyekkel küzdenie kellett és ! „Töredékek egy száműzött naplóiából" K M-tói
<•„!/„ 1 „ 1_..11___1 _ _ '11 1 x • 1M.J_JI 1 _ I /1_ _ • ' ! , 1 -f-r - . , . . , . s r J . . . . _ ' _talán még kellend e vállalat moginditásáDál, de
bizva az itt levő (akkori) nagyszámú magyarok
pártfogásában, hiszi, hogy vállalata a kitűzött czél
tekintetéből elismerésre és támogatásra találand.

Szerkesztői előszavát Kornis buzdító szavak-
kal végzi, hangsúlyozva az összetartást s honfiúi
bizalmat egymás iránt, s ily távol a hazától, s a
reményt, hogy a nemzet föl fog virulni még!

Az első szám többi részét egészen a Koszta-
féle ügy hosszas tárgyalása foglalja el.

Koszta Márton hazánkfia 2—3 évi Ameriká-
ban tartózkodás után újra átment Smyrnába, hol
az akkor ott rendkivül éber osztrák ügynökök
által fölfedeztetvén, az osztrák konzul parancsára
elfogatott és az épen ott horgonyozó „Huszár"
nevű osztrák fregattéra vitetett, honnan azonban,
félig amerikai polgár lévén, a ,,St.-Louis" ame-
rikai hajó bátor és erélyes kapitánya által kiszaba-
dittatott, lövetéssel fenyegetvén ez a Schwarz kapi-
tány vezetése alatti osztrák hajót.

Koszta Márton visszaérkezvén Amerikába,
megszabadítása örömére és Ingraham bátor kapi-
tány tiszteletére, ki őt megszabaditá, nagyszerű
meetíngek tartattak, melyekben a magyarokon kí-
vül számos más nemzetbeliek, u. m. olaszok, irlan-
diak, németek, francziák, spanyolok, lengyelek és
számos amerikai vett részt.

Ez összejövetelek legnevezetesebbike 1853.
szeptember l-jén tartatott, mely alkalommal Mé-
száros Lázár volt hadügyminiszter hosszabb be-
szédet mondott angol nyelven, szavai nagy lelke-
sedéssel fogadtattak.

Az ezen gyűlésen jelen volt magyarok teljes
névsora a következő :

Aczél Ignácz, Appel György, Bernhard
Ágost, Barna Vilmos, Bontita György, Bakács
László, Benyiczky K., Barta Alajos, Bilkay Fe-
rencz, Bartay János, Bíró Ede, Csermolyi József,
Dancs Lajos, Decsy Ede, Debreczcni Ignácz, Dra-
hos Ernő, Eichler Konrád, Fothy György, Fo-
ranczest Ödön, Forkner József, Fehérmegyei Mór,
Filó János, Gressák József, Grisza Ágost, Gyur-
man Adolf, Grechenok György, Grossinger Ká-
roly, Glück dr., Győry Mihály, Holicsek J., Hra-
bovszky Lajos, Harczy Gábor, Herczeg Fülöp,
Igazfy Miklós, Jekelfalusy Sándor, Jubeller K.,
Katona Miklós ezredes, Kinizsi István, Kis Imre,
Kiss István, Koncz Endre, Kerekes Béla, Koelbl
Károly, Keményfy József, Kiss Károly, Kovács
Gusztáv, Kiss József, Kun János, Kovács László,
Kosztka Lajos, Kun Gyula, Kovács Ferencz, Kul-
csár Bálint, Kosztolányi Ágost, Kornis Károly,
Lichtenstein Károly,Lovassy Béla, László Károly,
Lamor Antal, Lukácsy Gáspár, Mészáros Lázár,
Molnár József, Meyerhofer J., Menyhárt János,
Mpssau J., Molnár József, Mohor J., Nyúl József,
Német József, Nasitz S., Nagy Imre, Péteri János,
Príncz Károly, Palánk László, Reményi Antal,
Ruprecht Ágost, Kadnich Imre, István és János,
Szabó Adolf, Szatmáry Károly, Schröder H.,
Szencsey Kálmán, Szártory János, Stafinszky
Károly, Sinkovics János, Siegl János, Thurlt
János, Tetczik Vilmos, Tenner Lajos, Tittel Dá-
niel, Vettor Antal, Volam József, Wolf József,
Wallach Ferencz, Adolf és Károly, Vörös Sándor,
Vizay Lajos, Vurglics Antal, Vargics János, Vi-
dor Károly, Zágonyi Károly , jZimándy Antal,
Zsulavszky László és Emil.

Közlöm hosszúsága daczára e névsort, mivel
hiszem, hogy több oly név fordul elő benne, me-
lyek az otthonvalókat érdekelni fogják.

Az első számban még elnézést kér â  szer-
kesztő a netán becsúszott hibák miatt, mivel a
szükséges betűk még ekkor nem voltak meg s lát-
hatni is, hogy a buzgó szerkesztő az első számnál
tollal rakta föl a betűkre a nélkülözhetlen vessző-
ket és pontokat.

A második szám (október 22.) „Európa jelen
közügyi helyzetéről" hosszabb vezérczikket hoz.

Koszta Márton megszabadítása ünnepélyének
szintén több hasáb van ismét szentelve, melyekben
Mészáros Lázár ez alkalommal tartott beszéde is
közöltetik.

„Heti szemle" rovat alatt rövid hírek közöl-
teinek három hasábon.

Hogy mily szavakban nyilatkozik az akkori
osztrák müveletekről, a magyar korona föltalálá-
sáról, s különösen a gyanúban volt Vargáról, azt
ismételni 'e lapokban, daczára jelenlegi sajtósza-
badságunknak, nehéz volna.

A második szám „Szépirodalmi Csarnokod-
ban elég ügyesen összeállított szépirodalmi mun-
kák sorát (állítólag Petőfi Sándortól) „Ferencz
József névnapjára" czimü felköszöntés nyitja meg,

(ha jól tudom Katona Miklós), tele ábrándokkal,
itt-ott némi igazsággal is. Kezdete e napló-töre-
dékeknek következő:

„Tekints a míndenségbe, — mit látsz ott ?
örökös változandóságot. S mi az a változandóság?
Képzelt kezdet, végtelen folytatással, mert enyé-
szet nincs."

Következik a „Besorozott honvéd dala" isme-
retlen szerzőtől. „Bemhez 1849-ben" Petőfi Sán-
dortól. „Damjanics utolsó imája 1849. október 5-ik
6-ik közti éjjel." A szerkesztő ezt mint birtokában
levő unikumot közli. Nem tudom ismeretes-e ez
ima otthon, s így nem leend talán érdektelen azt
itt ismételni.

Az ima következőleg szól:
„Mindenség Ura! hozzád emelkedem ima-

fohászimmal. Te erősíted lelkemet az élet-társ-
nomtőli megválás szívszaggatóperezében; erősítsd
azt ah atyám, kérlek továbbra is, hogy a végső
próbát, az erőszakos halál gyalázatát, csüggedet-
lenül s mint férfi állhassam ki.

„Hallgasd meg, ah örök jóságu, e legforróbb
könyörgésemet. Te valál az, a ki a csaták és küz-
delmek közepette lépteimet vezérelted; a te véd-
karod oltalmazott és tartott meg sértetlenül a ve-
szedelmek örvényei közt. Legyen áldott örökre a
te szent neved!

„Orok jóságu isten! mentsd meg minden to-
vábbi szerencsétlenségek elől a már úgyis eléggé
szenvedett és szerencsétlen magyar hazát; ontsd
a fejedelem keblébe a szelidség, kiengeaztelődéa
malasztját, fennmaradott bajtársaim iránt s vezé-
reld annak akaratát örök bölcseséged szerint a
népek javára.

„Ádj oh atyám erőt szegény Emiliámnak,
hogy az, a reá mért gyászos végzetet a hit ma-
lasztjának segélyével csüggedés nélkül elviselhet-
vén, nekem adott szava beváltására elég erős legyen.

„Áldd meg Aradot. Áldd meg a szerencsétlen-
ségörvényébe sülyesztett magyar hazát! Te ismered
keblem érzelmeit, s minden lépésem tudva van
előtted; itélj azok szerint, s a reám várakozott
siron tul engedj kegyes fogadtatásodba részesül-
hetnem. Ámen. Damjanics."

Következik az aradi csata leirása 1849. feb-
ruár 8-dikán; némi tudósítás az akkori new-yorki
magyar segélyegylet érdekében. (Erről második
közleményemben fogok szólani.) Végre Török La-
jos honfitársunk tudósítása, melyből megtudjuk,
i „ T :„„„ i Ci Í A-I i.. i ,. T »hogy ÍI Lispenard-Stroet 41. szám alatt „Boar-
dinghouse"-t, azaz: vendéglőt nyitott, hol minden
magyar jól és olcsón étkezhetik.

A harmadik szám (november 4.) „Honfitár-
sak!" czim alatt lelkes felhívással nyitja meg ha-
sábjait, melyben az itt levő magyarok felhivatnak
az akkor kitörő félben levő török-orosz háborúban
részt venni, hol, mint a szerkesztő mondja, alkalom
fog nyílni a boszura. De e felhívásnak eredménye
igen csekély volt. A „Koszta-féle ügy"-ből — mi
ugy látszik a szerkesztő kedvencz tárgya volt, itt
is kapunk egy hatalmas adagot. A ,,Szépirodalmi
Csarnok" sem tartalmaz eredeti munkálatokat.
Petőfi „Honvéd"-je, egy névtelen ,,Az őrt álló"
czimü költeménye és „Hazánk szabadságának
vértanúi" czimü közlemények a legérdekesebbek.
Ez utóbbinak fő személyei: Széki Teleki Blanka
grófnő, Lövei Klára és Bernvallner Erzsébet, kik
a magyar forradalom alkalmával kítüntetott haza-
fias buzgalmukért, folségsértési súlyos váddal ter-
helve a Ill-ik cs. k. hadsereg parancsnokság által
1849. július l-jén, és pedig Teleki Blanka grófnő
10 évi, Lövei Klára 5 évi várfogsággal büntettet-
tok, mig Bernvallner Erzsébetnek büntetésül csak
a vizsgálati fogság tudatott be.

É lap utolsó oldalán azon szomorú hírrel lép
a szerkesztő olvasói elé, hogy miután az itt lévő
magyarok figyelme inkább az Európában megin-
duló csatározásokra, mint e lapra fordulnak, s
ddig csak is 60 előfizető jelentkezett, ez pedig

nem elég a vállalat fenntartására, tehát kénytelen
előre is engedőimet kérni, ha e lap a kitűzött rendes
dőben nem találna megjelenni, mivel mind az

anyagi, mind a szellemi kiállításról mindeddig
egy maga volt kénytelen gondoskodni. S tekin-
tetbe véve az itteni viszonyokat, valóban csak el-
ismeréssel és bámulattal kell viseltetnünk a lel-
kes és buzgó szerkesztő iránt.

A negyedik szám már csak fél ivén jelent
meg, közölve egy Kornis Károly és Török János
által aláirt és New-Yorkban 1853. november 7-én
kelt felhívást „Honfitársak, száműzött testvérek!"
felirat alatt, fölszólítva az itteni magyarokat a
török-orosz háborúban való részvételre. A felhívás,.

melybe Petőfi és Czuczor költeményei is bele van-
nak szőve, következőleg végződik: „Egyesüljünk
közös ellenségeink ellen! Üdv a hazára! A váltság
áldása és a szabadság üdve minden népekre ! ! ! "

A „Szépirodalmi Csarnok"-ban, mely a féliv
másik oldalát foglalja el, egy uj, jeles munkatárs
jelenik meg először, Csernátony, ki Angliából
Bridgewaterból küldött közleményeket e lap szá-
mára, „Levelek M . . . néhez" czim alatt. Az első
levél okt. 19. 1853. és egy csomó „Mákvirágokat"
az ő szokott modorában irva és ezekre, különösen
a „római papagályra" még most is visszaemlékez-
nek némely itt levő magyarok.

Az ötödik számban Mészáros Lázár felhívása
jelent meg az itteni magyarokhoz, a török hábo-
rúban való részvételt illetőleg, jelentve egy hat-
tagú bizottmány megalakultát, mely az abban
résztvenni szándékozó magyarok elszállítása- és
ottani alkalmazásáról gondoskodni fog.

Londonból is közöl e szám egy eredeti ma-
gyar levelet név nélkül, mely az akkori viszonyo-
kat ügyesen és részletesen ismerteti. A „Szépiro-
dalmi Csarnok" „Kutahiai emlék-füzér szabadság-
harezunk múltjára" czim alatt két költeményt
közöl, melyek elseje alatt Ács Gida neve áll, ki
azt Kutahiában május 7-én 1851-ben irta. Egy
másik költemény „A gólyához" otthon is isme-
retes, irta T. M. Következik „Tört hangok nőm
sírján."

A hatodik és utolsó számot, a szerkesztőnek
előfizetőihez intézett nyilatkozata nyitja meg,
melyben szomorodott szivvel jelenti lapja meg-
szűntét; bizony a magyarok Amerikában is ma-
gyarok valának és a „Magyar Számüzöttek Lapja"
kénytelen volt megszűnni pártolás hiányában.

Ez utolsó szám „Szépirodalmi Csarnok"-ában
„1848-ki szeptemberi dalok" czim alatt két hosz-
szabb hazafias költemény közöltetik E. J.-től, és
egy névnélküli költemény „Egy zordon éjjelen"
czim alatt.

Előfizetési ára e lapoknak elég olcsó volt, 1
dollár negyedévenként; a kiállítás is, tekintve az
itteni viszonyokat, elég csinosnak mondható; pél-
dául most egyletünk alapszabályait szándékozunk
kinyomtatni és nem tudunk találni nyomdát, hogy
a magyar Íráshoz szükségelt betűk meglennének.

Ez volna a new-yorki magyar lap rövid tör-
ténete és ismertetése, hiszem, hogy ez adatok elég
érdekesek, hogy a magyar hírlapirodalom netán
megírandó történetében helyt foglaljanak. Mert a
„Magyar Számüzöttek Lapja" az egyetlen, mely
az olaszországi „Magyar-Magyar" és az oláhor-
szági „Magyar Lapok" mellett a külföldön magyar
nyelven megjelent.

Legközelebbi közleményemben az itteni ma-
gyar egyletekről irok egyetmást, remélve, hogy ez
adatok is szivesen fogadtatnak az otthoniak által.

Liptay Pál.

A bolgár nép babonái.
Valamely nép miveltségí állapotának nincs

biztosabb hévmérője: mint babonái. Minél alantibb
fokán áll valamely nép a miveltségnek, annál több
babonának és ördöngösségnek barátja. így talál-
juk ezt a bolgároknál, kik babonáik után mérve,
a miveltség legalsóbb fokán állanak.

Mióta a bolgár egyházi autonómia kérdése
szőnyegre került, nagy számmal léptek fel e nép
boldogító apostolai, kik jó nyereség fejében a bol-
gár népnek hizelegtek s magukat szószólóiul ve-
tették fel a görög klérussal szemben. Minden
hátramaradást, minden egyházi és társadalmi bajt
a görög klérustól származtattak, nem mint azelőtt
szokás volt, mindenért a török kormányt tenni fe-
lelőssé. Természetes, mert hiszen épen a török
kormányhoz folyamodtak segélyért a görög klérus
ellen. Ezt vádolták tehát, hogy a vallási vakbuz-
góságot, az erkölcsi elaljasodást, az egyházi hiva-
taloknak pénzért való eladását és a butaságot
nemcsak orvosolni nem igyekezik, de sőt előmoz-
dítja. Hacsak egy futó pillantást is vetünk a bol-
gárok életére, azonnal meggyőződünk arról, hogy
alásülyedésüknek oka sem a török kormányban,
sem a gorog főpapságban, hanem főkép magában
& népben rejlik.

A bolgárok babonás szokásai közt találunk
ugyan olyanokat is, melyek a görögökkel és a ke-
leti egyház más híveivel közösek, de legtöbb ba-
bonájukat még a régi pogány szláv korból őrizték
meg, fejlesztették és mintegy kimivelték. Mig a
többi szláv népek az ős hit töredékeit jobbára
levetették, a bolgárok a keresztyénségbe átvitték
& beleolvasztották azokat.

A bolgárnak minden mozdulatához babona

van kötve. A boszorkányok nagy kiváltsággal bir^
nak, s a nép előtt különös tiszteletben állanak.
Ha a bolgár beteg, a vén anyát hivatja, s tanácsa
feleslegessé tesz minden orvosi segélyt; ha a bolgár
pénzét vesztette, a boszorkányhoz fordul; halako-
mát rendez, ha halni készül, ha szerelmi italt
ivott, ha ellenségétől akar megszabadulni, vagy
rajta boszut állani: mindig a boszorkány segélyét
veszi igénybe. Pedig ennek gyógyszerei többször
veszélyesek, mint hasznosak. A méregkeverő vén
banyák, kiket a nép fanatizmusa rajongó tisztelet-
tel környez, büntetlenül maradnak, még ha go-
ndSzságuk napfényre jő is. A gonosz szem általi
igézések és elbüvölések ellen szintén a boszorka
segélyéhez fordulnak. Ha a boszorkát beteghez
hívják orvosi minőségben, első teendője, hogy
kuruzsló mondókáját elmondja a beteg felett és
azután a beteg baját puhatolja. Ebben következő-
leg jár el: elővesz egy pár rőfös hosszú szalagot,
melyre csomó van kötve, s azt a beteg karján
fölméri. Ha a csomó a beteg kezére vagy ujjaira
esik, betegsége csak képzelt, ha pedig karjára esik,
rövid időn meghal.

A kuruzsló, ha a beteg állapotát nem tartja
veszélyesnek, gyógyszert is szokott alkalmazni.
Sokféle gyógyszere közül megemlitem azt, mit
nekem is ajánlott egy, midőn veszélyes lázban
szenvedtem bolgárországi utazásom egész ideje
alatt: ,,Végy egy kis kutyakölyköt, minél fiatalabb
annál jobb, mosd meg hátulsó lábát, különösen
bal lábát poshadt vízben, s ebből a mosadékból
igyál háromszor napjában, és a láz megszűnik."
„Vagy ha azt nem teszed, végy egy snepf mada-
rat, főzd meg amúgy tollasán, a levét használd
italnak, s ez igen hathatós gyógyszer." A gonosz
szem igézésének nagyon sokan esnek áldozatul;
ez ellen leghathatósb óvszer a szárított gólya-
gyomor. Mikor gyermok születik: a kuruzsló sar-
lóval megy a betegágyashoz, behinti az újszülöt-
tet sóval, befüstöli a szobát különféle füvükkel,
mi által az anya és gyermeke felett ólálkodó ördö-
göket üzi el. A bolgár nő hét éves koráig nem
mossa meg gyermekét soha; a leánygyermeknek
egy éves korában egy fokhagymát köt a fejére,
hogy gonosz szem ellen védve legyen. Ha vizet
hoz a forrásról, edényéből földre önt egy keveset,
hogy a vizi lelkek ellen védve legyen; ha lisztet
hoz a malomból, a tűz felé tartja egy pár perezre,
hogy a gonosz szellemet kiűzze belőle; a lisztet
el nem adja, mig legalább egy kenyeret nem sütött
belőle; a kenyeret nem adja el, mig nem törött
belőle egy darabkát. Nem szabad alkonyat után a
pajtát, istállót kitakarítani, tejet eladni, vagy vi-
zet hozni a kútról; nem szabad a kutyát a ház te-
tején aludni hagyni; mert ez a család egyik ha-
lottjának nagy kínokat okoz.

Szárazság idején a pópa keresztelő szent
Jánoshoz folyamodik esőért, ha ez sikertelen, a
kuruzsló asszonyt hivja fel, hogy ez ereszsze mog
az ég csatornáit. Ha ilyenkor a kuruzsló mondó-
kájára eső talál esni, a pap is elismeri a vén banya
hatalmát és szövetségre lép vele. A kuruzsló sok-
kal kedvesebb az isten vagy a sátán előtt mint a
pópa, mert ha ragály, vagy járvány üt ki, a ku-
ruzsló mindig elrendelheti, hogy a pap minden élő
lényt szentelt viz fecskendezéssel óvjon meg a go-
nosz szellemtől. A bolgár papság legnagyobb ré-
sze, mint személyesen tapasztaltam, oly alacsony
fokán áll a mivoltségnek, hogy legtöbbje írni sem
tud, hanem rováson tartja hivoit, és alig tudja el-
mondani a mindennapi imát hivei épülésére; de
annál nagyobb tárháza a babonának és ördögüzés-
nok. Ilyen papok nemhogy elűznék e vakhitet a
népből, de sőt inkább ápolják és terjesztik.

Újév napján mindenki egy cseresznye-ágat
vesz és azzal minden szembejövőt megérint, hogy
a gonosz lélek ne vegyen rajta erőt ez esztendőben.

A nagy böjt első napján hajtóvadászatot űz-
nek a kutyákkal. Reggeltől estig ólálkodnak a
kutyákra, s a hol meglátnak egyet, irgalmatlanul
összeverik, ugy hogy egész nap nem lehet mást
hallani, csak kutya-ugatást és orditozást. Teszik
pedig ezt csupán azért, hogy ez éven át meg
ne dühödjenek a szegény párák. A böjt második
hetének első napján ülik halottuk napját, akkor
az asszonyok házról házra járnak égő gyertyával,
hogy a holtak leikéinek jó étvágya legyen, s hogy
jól el legyenek látva a nyugalom hónában.

Márczius nőnemű hónap s Baba-Mart-nak
hívják. E hónap a nőknek van szentelve, s egész
négy héten át nem szabad dolgozniok, még a ház
földjét sem tapasztják meg, a mit máskor minden
héten szoktak tenni. Ha dolgoznának, Mart anyóka
nem adna erőt az egész éven át, s villám gyújtaná
fel azt a házat, melyben így meggyaláztatott. A
kuruzslók e hó első napján felkeresik Baba-

Martot barlangjában és tanácskoznak vele, s a hó
minden napját elnevezik a falusi nők nevére. A
íámbor, csendes nők nevét szép tiszta napra teszik,
a veszekedő, nyelvesekét zivataros, esős napra. Az
okkép összeállított naptárból aztán^ az illető asz-
szonyt szokták jellemezni. „Cselebi, ne menjenek
holnap ki a mezőre dolgozni, intenek gyakran az
üreg emberek, mert holnap nagy zivatar lesz."
„Honnan tudja ezt?" kérdők. „Hát holnapDimitri
szomszéd feleségének a napja, az pedig nagyon

eszekedő hárpia." Erődi Béla.
(Vége követk.)

A Rigi-hegyi vasút.
Zürich, 1871. június.

Ujabb időben a vasutépitészet a technikai
tudományok terén az első helyet foglalta el, s fon-
tosságát és az államok virágzására és jóllétére
gyakorolt hatását tekintve: méltán is. A tudo-
mány e részben csakugyan bámulatos s az előtt
hihetetlennek látszó vívmányokat mutathat fel.
Emlékezzünk csak a semmeringi vonalra, s pedig
ez még nem a netovább; olvasóinkkal ezúttal egy
ujabbat s még bámulatosabbat kivánunk megis-
mertetni.

A kis Svájcz, mely jóllét tekintetében a többi
európai államok méltó irigylését költheti föl, vas-
utak dolgában aránylag több európai álkmnál
hátrább áll ugyan, de e hátránya földrajzi hely-
zetében, jelesen talajfelülcte minőségébon és koránt
sem a vasutak ügyének elhanyagolásában fekszik;
— sőt a vasutak tökéletesítésében a legérdekesebb
mozzanatokat itt találjuk.

Svájcz nagyon is fösvényen van ellátva ter-
mékeny térségekkel és tágasabb völgyekkel, azon-
ban a természet e hiányért annyival dúsabb kár-
pótlást adott nagyszerű tájai és elragadó panorá-
máiban, melyekben valódi nagy kincsesei ajándé-
kozta meg e kis ország népét. — Az utazásra
kedvező évszak beálltával ugyanis tele van Svájcz
idegenekkel, a világ minden részéből ide tódulnak,
kik a természet remek alkotásait csodálni akarják.

S a mellett, hogy Svájcz e tekintetben Európa
legérdekesebb pontja, az utazó kényelmére sem
hagy kívánni valót fönn. A völgyekben vasutak,
tavain gőzhajók,hegyein át posta-összeköttetések,
s a gyalog-utazók számára, még a legmagasabb
hegycsúcsokra is lehetőleg kényelmes utak kínál-
koznak. A nyári idény alatt a látogatottabb
hegyeken, sőt a legzordabb vidékeken is jól be-
rendezett vendéglők fogadják az utazót. Mindezek
és végre Svájcz szabad intézményei, kifejlett
ipara és kereskedelme, valamint kitűnő intézetei
számos idegent tartanak benn, — s hogy Svájcz-
nak az ott tartózkodó és utazó idegenektől nem
csekély bevétele van, mutatják a statisztikai adatok,
melyek szerint középszámitással az évenkénti tiszta
bevétel 40 millió frankra rug, mely összeg még
nagyobb államoknál is számításba jöhetne, annyi-
val inkább a kis Svájcznál.

Ily körülmények között gondolható, hogy va-
lamint a szövetség-tanács, ugy az egyes kantonok
kormányai sem mulaszták el minden irányban, a
szükségletnek megfelelő közlekedési módokról
lehetőleg gondoskodni; de minden gondoskodás
daczára is Olaszországnak Svájczczal, valamint
Német- és Francziaország egy részével — csak is
a nagy vízválasztó Alpokon át lehetséges egyenes
összeköttetése, még mindig csak az özeken át
vezető posta-utakra szorítkozik, az eddig fölmerült
hegyi-vasut rendszerek tökélytelensége miatt le-
hetetlen lévén a bajon vasút által segíteni.

Legújabban két nevezetes hegyi-vasut kér-
dése foglalkoztatja Svájczot; egyik a Szt.-Gothard
hegyén át van tervezve, hogy az egyenes ösz-
szeköttetés Olaszország és Svájcz között létesittes-
sék, másika a Rigi-hegyi vasút. E kérdések alkal-
mával ismét két uj hegyi rendszer költött átalá-
nos érdekeltséget, melyek egyike a szt.-gothárdi
vasútnál, Wetli mérnök által, másika pedig a
Rigi-hegyi vasútra Riggenbach által terveztetett.
— E rendszerek elsejéről a szövetség-tanács által
kiküldött vizsgáló bizottság „mint minden részé-
ben uj" és „mint a nagyban teendő kísérletre
teljesen méltó" rondszorről igen kedvezően nyi-
latkozott, a Riggenbach-féle rendszer pedig —
melylyel jelen sorainkban czélunk az olvasót meg-
ismertetni — raár valósulása által megmutatta
életrevalóságát.

A Bigi-hegy, melynek 5400 láb magas csúcsa
Svájcz egyik legszebb panorámáját tárja elénk,
már fekvése által is azon kedvező helyzetben van,
hogy Svájcz leglátogatottabb hegye legyen; alatta



egyfelől a vierwaldstiitti tó, mely gyönyörű fek-
vésénél fogva Svájcz legszebb tava, s környéke
az idegenek számára a legkellemesebb tartózko-
dási hely; másfelől a zugi tó terül el. Hátterét
egyfelől a Szt.-Gothard hegye és a berni Alpok,
tovább a glerni Alpok képezik, észak felől a ki-
látást Svájcz lankásabb vidékei határolják. A
hegy tetején való huzamosb időzést kényelmes
vendéglők, hideg fürdők és rendesen nagy társa-
ság teszik kellemessé, ugy hogy eddigelé évenként
40,000 látogatója volt. E látogatók nagyobb része
a fáradságos gyalogmászásra vállalkozott, más
része ló vagy öszvér háton, vagy épen zsellye-
széken vitette fői magát. Azonban — a kényelmet
még a hegymászásban is szerető közönság részéről
már régóta nyilvánulnak óhajok jobb utak iránt,
mely óhajoknak végre — a vezetők, lovas és ösz-
véres gazdák és málhahordárok nagy veszedelmére
— egy 1869-ben keletkezett vasúti terv által, nem
várt módon lett elég téve. •

A merész vállalat kezdeményezője, mint em-
iitők, Riggenbaeh a r,,svájczi központi vasút"
gyárainak igazgatója. O rendszerét egy harmadik
fogaskerék és sin behozatalára alapította, melyek
által sikerült neki a vasutak lejtési éa emelkedési
képességét 40 egész 45%-ig is fólcsigázni. Rend-
szerével már 1863-ban kész volt, melyet ugyan-
akkor Francziaországban be is mutatott, azonban
daczára, hogy rendszerét már ekkor elismeréssel
fogadták, nem tudott az iránt akkora bizalmat
kelteni, hogy egy nagy-
ban teendő kísérlet által
annak alkalmazhatósága
is kitűnjék. — Később
1868-ban Amerikában

Boston mellett a Mont-
Washington-ra egy ha-
son rendszerű vasút épült
33% emelkedéssel, e kö-
rülmény a már csaknem
feledésbe ment Riggen-
bach-f'éle rendszert újból
előtérbe léptette, minek

következtében három
mérnök, u. m.: Riggen-
baeh, Niift és Zsocke ösz-
szeálltak a Rigi-hegyi
vasútnak a Riggenbacn-
félo rendszer szerinti lé-
tesítésére.

A rószvénytársulat
képzése semmi nehézség-
re nem talált, úgy hogy
a kivánt 1.250,000 frank
azonnal alá jegyeztetett.
1869-ben a luzerni kor-
mány az építési engedélyt
megadta, s igy a föld-
munkálatok még ugyan-
azon év novemberében
megkezdődtek; a munka
oly gyorsan haladt, hogy
a vasút már 1870 őszén
teljesen kész lett volna,
ha a franczia-német há-
ború következtében a fölépitéshez szükséges sinek
Francziaországból szállítása lehetetlenné nem vá-"
lik. A földmunkálatok ezalatt annyira haladtak,
hogy a kedvezőbb időszak beálltával a még sine-
zetlen rész hamar elkészül, ugy hogy jelen év május
havában Kigi-Kaltbadig — mely már a tetőtől
nem messze van — át is adatott a forgalomnak.

A vasút a hegy déli oldalára van épitve, ki-
indulási pontja: Witznau falu közvetlenül a vier-
waldstatti tó partján, Kaltbadig luzerni, honnan
a hegy csúcsáig swyzi területen halad. — A vasút
egész hossza 5340 méter, a magassági különbség
kezdő és végpontja között 1200 méter; emelkedése
kezdetben 67ÜU/O, feljebb 13% és 25% között vál-
takozik ; egy alagút és hegyszakadás fölé épített
nagyobb vashídon s több gallerián vezet fel —
perczről perezre szebb és szebb kilátást nyújtva
a rajta utazónak. Kovácsy János.

360

Midőn a korcsmából hazafelé megyek,
Lámpák, házak, utczák, köröttem keringnek.
A halvány hold pedig szokatlan sandalit,
Sokat ivott szegény, világosan látszik.
S ily rósz társaságból minden józan ember
Legbiztosb menhelyet csak a korcsmában lel.

Majd jövendő nagyságát előre látván, igy
énekelt Müller ur:

Hogyha miniszterré tesznek,
Kancsóval kezemben,

Jó kedvem akkor sem szün meg,
Kancsóval kezemben.

Hogy kormányzók! hogy beszélek!
Hogy bolondítom a népet!

Egész ország részeg leszen,
Telt kancsóval a kezemben.

** (A franczia korona-gyémántok.) A„Siécle"
támogatja azon inditványt, hogy a korona-gyé-
mántok (értékök 20 millió) az állam javára adas-
sanak el, s ez alkalomból a következő érdekes
dolgokat közli e kincsekről: Az 1832-diki utolsó
leltározásnál azon felfödözést tették, hogy a kincs-
tárnokok nem voltak mindig becsületes emberek,
s hogy több zafir hamiskő által váltatott fel. A
korona legszebb gyémántja a „Régent", melyet
Orleans herczeg XV. Lajos kiskorúsága alatt 2%
millióért vett mog bizonyos Pittől; e gyémántot
most 12 millióra becsülik. A franczia korona az-
előtt egy másik, csaknem oly értékes gyémánttal
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Egyveleg.
** (Egy német miniszter bordalai.) Müller né-

met közoktatási miniszter szigorú erkölcsössége
jelenleg annyira megy, hogy még a mythologiai
alakokat sem szenvedheti, pedig ifjabb napjaiban
nagy tisztelője volt ő exczellencziája Bachusnak
ép ugy, mint Vénusnak. Bordalai különösen el-
terjedtek a nép között s nagy boszuságára még
most is éneklik a berliniek többek közt következő
versét is:

A berlini ünnepélyre utazó katonák.

birt, mely történelmileg s különösen azért is ne-
vezetes, mert az első gyémánt, a melyet kiköszö-
rültek; ez a Sancy. Mintegy 500 év olőtt hozták
Indiából, s bátor Károlyé volt, ki azt a Nancy
melletti csatában viselé. A burgundi horczeg holt-
testéről egy svájezi harezos zsákmányolá el azt.
Azután portugáli Antal birtokába jutott (1580.),
ki, midőn országából futni volt kénytelen, 100,000
livreért a franczia kincstárnoknak, Harlay de
Sancynak eladta. Ez utóbbi örökösei a „Sancy"-t
ismét forgalomba hozták; 1688-ban II . Jakabé
volt, ki azt XIV. Lajosnak eladta; XV. Lajos
megkoronáztatásakor már viselé. — 1792-ben más
drágaságokkal együtt elraboltatott. A többi ék-
szereket, valamint a „Régent"-etis később a Tuil-
leriák kertjének egyik árkában megtalálták, de a
Sancy egész 1835-ig nem került elő, mikor is egy
orosz udvarnok azt a Bourbon-ház idősb ágának
egyik ügynökétől 800,000 frankon megvette. A
gyémántokat több izben elzálogosították, — igy
Bonaparte a ,,Régent"-re vette föl azon összeget,
melyre a hírhedt államcsíny keresztülvitelére szük-
sége volt.

** (Egy üres sir.) A trautenaui csatamezőn,
hol 1866. jun. 27. és 28-kán oly véres harcz dü-
höngött, egy erdős helyen nyilt, üres sir látható,
melyről sohasem hiányzanak virágok. E sírnak
érdekes története van. A nagy csata után másod,
harmadnapra kezdték csak a halottakat eltemetni.
Az egészségi személyzethez egy szegény asszony
is csatlakozott, ki a halottakért imádkozott s a

holttestek közt netán még élőket keresett, nehogy
ezek az élve eltemetés iszonyú sorsára jussanak.
A legénység egy halottra akadt, ki felső ruhájától
ugyan meg volt fosztva, de fehérneműjéről ítélve
mégis tisztnek tartatott. A hullának, melynek
tagjai sajátságos mozgékonyak voltak, külön sirt
ástak. Egy puskagolyó keresztül járta a szeren-
csétlennek mellét és hátán jött ki. Az orvosok
halottnak nyilvániták, de az orvosokat kisérő
szegény asszony addig rimánkodott, mig a látszó-
lagos nullán életmentési kísérleteket tettek. A
kísérleteket siker követte, s a halottnak vélt tiszt
kórházba szállíttatott. Gondos ápolás megmenté
Kossin főhadnagy, a súlyosan sebesült tiszt életét.
Kossin főhadnagy felgyógyulása után tudakozó-
dott életmentője után és élethossziglan havi 5 frt.
segélyt biztositott neki. Midőn pedig kapitánynyá
lett, 10 frtra emelte a havipénzt. A sirt pedig,
melybe temetni akarták, gyeppel kirakatta s virá
gokat ültetett rá. — Kossin ur azóta elvett egy
porosz nőt.

** (Egy híres zeneszerző a női hangról.) Ha-
levy a női hangról következőlog nyilatkozott:
„Minden korban azt vetették szemükre a nőknek,
hogy sokat beszélnek. Ez állításban, mely oly
régi, mint maga az emberiség, kell hogy legyen
némi igazság. A beszédben lévő könnyüaég, ter-
mészetes eredménye hangszerüknek; mozgásra
alkalmas ruganyos torkuk a gondolatoknak még
inkább engedelmeskedik, mint a tenoristáé; a

szavak a nőknél sebeseb-
ben, kellemesebben hang-
zanak. A nők sokat be-
szélnek, mert sopran, alt
s mezzosoprán hangok
felett (ritkán a férfi han-
gok felett is) rendelkez-
nek, s egyszóval mert
nők. Ki haragudhatnék
ezért ? Beszédük nem-e
a föld legékesebb har-
móniája? Az isten nekik
kellemes hangot adott,

megparancsolva azt,
hogy beszédükkel ben-
nünket szenvedéseink-
ben vigasztaljanak, mun-
kánknál buzdítsanak,

szabad óráinkban pedig
viditsanak."

© (Irámszarvas An- >
gliában.) Drontheimból,
Norvégiának e magasan
északon fekvő városából
közelebbről egész falka
irámszarvast szállítottak
Anglia északi részébe,
hol a sziklás hegyvidé-
keken szabadon bocsá-
tották őket. Ha e hono-
sitás kísérlete, mely Lord
Sidney költségén történt,
sikerülni fog, még né-
hány hajó-szállitmány-
nyal szándékoznak irám-

szarvasokat hozatni, hogy e hasznos állatok ezen-
túl északi Angliában is elterjedhessenek.

© (Különös vallásfelekezeteké) A templetoni
unitáriusok Massachusetts-ben korántsem gondol-
koznak oly szigorúan, miként a westboro-i metho-
disták; ők ellenkezőleg abban a véleményben
vannak, hogy „a theaivás és a jó vacsora szintén
a vallásos szertartásokhoz tartozik." Ez okból uj
templomaikban egy-egy konyhát is állítanak föl,
— sőt nemcsak ezt, hanem a templomok mellé
egy kápolnát is épitenek, mely könyvtárt, olvasó-
termet s a „ladyk" számára külön társalgó ter-
met is tartalmaz. így egyesítik a hasznost és
kellemest a kegyességgel s mindezt igen czélsze-
rűnek találják.

** (Színházi statisztika.) Európában van ösz-
szesen 1500 színház. Francziaországra esik ebből
340, Olaszországra 300, Spanyolországra 170,
Nagy-Britanniára 160, Ausztriára 160. E szerint
75,000 olaszra, 110,000 francziára, 184,000 an-
golra, 118,000 osztrákra, 1.500,000 oroszra és 2
millió törökre jut egy-egy szinház. Tiz év alatt
50 szinház égett le; legutóbb Boroszlóban, Brünn-
ben, Dresdában és Kölnben fordultak elő tűz-
esetok. 1867-ben 10 szinház lett a lángok mar-
taléka. Egy század óta 130 szinház égett le Euró-
pában s e számból 20 Paris- és Londonban; e
leégett szinházak 200 millió frank értéket kép-
viseltek.

Melléklet a Vasárnapi Újság 28-ik számához 1871. jul 9.

Irodalom és művészet.
— (Gyermek-könyvek.) A gyermekirodalom

örvendetes gyarapodást vett nálunk is, mint min-
den mivelt nép irodalmában szokott, a ha tartal-
milag még távol áll is irodalmunk ez ága a tökély-
től, mert Göthe szép s helyes szava szerint ,,a
gyermek számára csak a legjobb jó" — de akad
azért olyan is, a mi nemcsak a számot szaporítja,
hanem mog is felel czéljának. Heckenast ujabb
kiadványai közt irodalmunk ez ágából a követke-
zőket találjuk:

„Gyermekdalok", Fröbel fejlesztő rendszeréhez,
kisdedóvodák, gyermekkertek, a népiskolák alsóbb
osztályai s családok használatára. Zenéjét szerzé
Kohányi Sámuel, a pesti izr. nyilv. óvoda vezér-
lője és zenetanár az óvóképezdében. Első íüzet,
ára 20 kr. E füzet negyven lapon 72 kis dalt tar-
talmaz, szöveggel és dallammal.

„Olvasó-könyv gyermekek és leánynöveldék
számára"; irta V. Horváth Zsigmondné, sz. Csap-
liczky Lilla. Családi beszélgetések alakjában s
kedveitető modorban hasznos ismeretek a föld- és
természetrajzból, történelemből stb. Növendék
leánykáknak igen ajánlható olvasmány. Ára 80 kr.

„Magyar nyelvtan", könnyű modorban, Szvo-
rényi József munkája után iskolai használatra,
valamint magán-tanulásra, irta Kalocsa Róza a
pesti ref. felső-leányiskola igazgatója. A tananyag
Szvorényié, s így alaposan és jól szerkesztve; a tan-
modor Kalocsa Rózáé sárról is csak ajánlólag szól-
hatunk. — Ára a használható tankönyvnek 80 kr.

„Kis nemzeti lantu. Dalok, szavalmányok,
hazafias költemények gj üjteménye; függelékül
kis köszöntővel. Mindkét nembeli gyermekek
számára összeáliitá Zólyomi. A gyűjtemény elég
jól van összeszedve, bár nem elég egyöntetűen, a
mennyiben egy része egészen kis gyermekeknek
való, e<íy része pedig egészen nagy, vagy serdülő
gyermekeknek; ez még nem baj, mert egy család-
ban van 6 éves gyermek is, meg 12 —14 évosis. De az
már hiba, hogy Zólyomi ur Tompától, Aranytól,
Vahot Sándortól, Tóth Kálmántól, meg egy csomó
gyera:ekkönyvből mindenfélét összeszed, és sem
az egyes darabok alatt, sem a tartalomjegyzékben
a szerzői et meg nem nevezi , még csak egy
élőbeszédben sem emlékszik meg rólok. A czím-
lapon levő „összeállítás" igen ruganyos szó, mely-
lyel e, kötelesség mulasztás igen gyarlón van
feledve. „Sic vos non vobis" . . . . A csinos czim-
rajzos boritéku könyvecske ára csak 40 kr.

,,A v<rsfZavalás elméleti és gyakorlati kézi-
könyve"; iskolai és magánhasználatra, növendék-
s felnőtt ifjak s átalábnn minden mivcltek haszná-
latára. Irta és összeszedte Szász Károly. Második
kiadás. Ára 1 fr 20 kr. E könyv első kiadása ki-
lencz év előtt jelent meg; s bár tankönyvül bevéve
sehol nincs, nem is lévén a szavalástan önálló
külön tantárgy iskoláinkban, az első erős kiadás
ily aránylag rövid idő alatt elkelvén, másodikra
volt szükség. Ezt a szerző, előszavában annak
tulajdonítja, mert — bár a szavalás fő-szempont-
jából s annak alárendelte, de oL'-g terjedelemmel
s némi alapossággal igyekezett, ugymod, egyfelül
a Verstant, másfelül a Költészettant tárgyalni benne.
Megkedveltetésére a gyakorlati részben a szava-
landó daraooknak a szokottnál gondosabb össze-
válogatása is befolyhatott. A második kiadás
javitva és bővitve van. Az elméleti részben külö-
nösen a hangsúly oly fontos mozzanata alaposab-
ban van fejtegetve mint előbb. A gyakorlati rész
a magyar költői irodalom legjelesb s szavalásra
legalkalmasabb termékeit hozza, szigorúan meg-
válogatva s igon részletes szavalási utasításokkal
kisérve. E könyv, a maga nemében még máig
egyetlen irodalmunkban s azért, hiszszük, hogy a '
második kiadás szintoly jól fog fogadtatni, mint
az első.

Wildermuth Ottilia ismeretes közkedvességü
s kivált serdülő leányoknak igen ajánlható Regéi
uj kiadása, színezett képekkel s díszes kemény
kötésben jelent meg. Ára 2 frt.

„As állatvilág csodái", tanulságos s gyerme-
keknek kedves olvasó könyv, számos képpel és
szines képes borítékkal; ára a tiz ívre terjedő
füzetnek 80 kr.

** (Szak-munkák).Heckenast legújabb kiadvá-
nyai közt egy pár szaktudományi munkát is talá-

unk. Ezek:

T A R H Á Z .
, „Erdészeti kézikönyv," műszaki segédsze-
I mélyzet-, nem különben erdő-birtokosok, gazda-
j tisztek, községek és gazdasági intézetek számára.
Irta Lázár Jakab, m. kir. erdőmester. 18 ábrával;
Ára 2 írt. E művet az országos erdész-egylet,
melynél pályázott, dicsérettel tüntette ki; s ez
elég ajánlására, annyival inkább, mert szakirodal-
munk ez ágában még úttörő.

„A magyar váltó-kereskedelem és csődületi
törvények, az idovonatkozó m. kir. miniszteri ren-
deletekkel bővitve." Magában foglalja az 183Í)

 i0-
diki (ma is érvényes) XV. törvényezikket, vagyis
â  magyar váltó-törvényt, kimerítő betűrendes
tárgymutóval (1—377lap); továbbá: a válté-vég-
rehajtások és a birói ügyvitel tárgyában (1869,
ápril 8-kán kibocsátott igazságügyminiszteri ren-
deleteket, végre az 1870. XIV. t. czikket, az
1868. LIV t. ez. (Polgári perrendtartás) módosí-
tásáról (379—498 lap,) A csinos nyomású, kis
könyv ára csuk 1 fr. NélkülÖzhetlen ügyvédeknek
s átalában minden, jogügyekkel foglalkozónak.

„A polgári törvénykezési rendtartás," (az 1868.
LIV t. ez.) az önnek végrehajtására vonatkozó ösz-
szes igazságügy-miniszteri rendeletekkel s inódo-
sitásokkal. Szintoly nélkülözhetlen, mint az előbbi.
348 lap s ára csak 80 kr. Ezek a legolcsóbb, de
azért igen C3Ínos törvény-kiadások, hordozható
zsebalakban.

** („Toldy Ferencz félszázados irodalmi mun-
kássága") czim alatt érdekes munka jelent meg az
,,Athenaeum" kiadásában; könyvészetileg össze-
rendezé üreguss Ágost. E 116 lapra terjedő könyv
első része a veterán iró életrajzi adatait adja elő
röviden; a másik része pedig bámulatos irodalmi
munkásságának termékeit jegyzi föl, a czimek és
megjelenési helyek szerint. Első művei 1821-ben
a „Szépliteraturai ajándók"-ban és a „Pannoniá"-
ban láttak napvilágot. Azóta számtalan önálló
tudományos és szépirodalmi munka jelent meg
tőle; kiadott régi Íróktól tömérdek munkát, szer-
kesztett számos folyóiratot, s jelenleg is nagybecsü
művek egész halmazát készíti sajtó alá.

— („Remény.1') Közelebbi számaink egyiké-
ben emiitettük volt már a kolozsvári unitárius isko-
lai ifjai által kiadott zsebkönyvet. Elvileg az ifjú-
sági zsengék kiadásának a kivált gyűjteményes
kiadásának nem vagyunk barátai; de szivesén
teszünk kivételt a szabály alól egyes esetekben.
Néhol az ízlés fejlettebb s az irány jobb a szokott-
nál, néhol ismét a tehetségek határozottabban
tűnnek fel mint másutt. Néhol végre bizonyos
előzmények, vagy egy név, egy kör múltja iga-
zolja a fellépést. A kolozsvári ifjúság „Remény"-e
mellett, a két első tekintet mellett különösen a
harmadik is szól. Harmincz éve körülbelől, hogy
ugyané czim alatt, ugyan azon főiskola ifjai, az
első zsebkönyvet kiadtak, A „Remény" oly biztató
volt, hogy a nagytekintélyű „Athenaeum" kri-
tikai meííéklapjában a „Figyelmező"-ben, Toldy
Ferencz a legnagyobb méltánvlattal szólhatott az
ifjúi művekről; s a remény nem is csalt; oly irók
váltak ki amaz ifjak közül, mint Kriza János s U
korán elhunyt SzentiványiMihály. Vajha, a mos-
tani „Remény" is hasonló irodalmi erőkot mutas-
son fel! Bár a Krizáéhoz hasonló határozott tehet-
ségre, egyszerű átlapozáa után nem találtunk, de
műgond, tanulmány s egykor szép fejlésnek ered-
hető tehetség nyomaira igen. A kis gyűjtemény
egyébiránt tiz év termekeiből van összeválogatva
s oly gonddal, hogy selejtes és minden irodalmi
becs nélküli mű alig találkozik benne. Az iroda-
lom barátai örömmel fogják végig lapozni.

** („Kalocsai Lapok") czim alatt Kalocsáról
uj hetilap mutatván) száma küldetett szét. Tulaj-
donosa a lapnak Vörös Sándor, felelős szerkesztője
Hang Ferencz. Mint a programra irja: e lap nem-
csak Kalocsa város érdekeit, hanem az egész Sár-
köz, egész solti járás gazdászati, ipar- és kereske-
delmi, ugy társadalmi érdekeit képviselendi a
lehetőleg szélesebb terjedelemben, minden politikai
pártszinezet nélkül. Megindul augusztusban, s elő-
fizetési ára au». és szeptemberre 2 frt.

Közintézetek, egyletek.
** (Hírlapírói nyugdíjintézet) fölállítását in-

dítványozta közelebb Törzs Kálmán a „Hon"-
ban, kimutatva annak nemcsak üdvös voltát, de
irodalmi viszonyain!:nál szükségét is. Az eszme

élénk visszhangra talált, s az adományok iránti
ajánlatok is mindjárt megindultak, kivált az irók
részéről. Ez ügyben a pesti magyar hírlapírók
csütörtökön Jókai fölhívására tanácskozásra gyűl-
tek össze, s tizenkét tagú bizottságot küldtek ki„
mely a gyűlésben fölmerült eszmék alapján a ter-
vezett nyugdijiritézetről véleményes jelentést ter-
jeszszen elő egy ujabb írói értekezletnek.

** (A képtárhelyiség kiépítésének) ügyét töbt*
óráig tárgyalta egy enquete-bizottság a kultusz-
miniszter elnöklete alatt. Elvileg megállapitta-
tott, hogy a külön épület fölépítését nemcsak ;Í
jelen helyiség tűzveszélyessége, de más kulíiu-
érdekekis követelik. Ez uj épületben fogna elhe-
lyeztetni az Eszterházy és a múzeumi képtár,
valamint az országos rajztanoda, rézmetszetgyüj-
temény s a most alakuló föszminta-öntvények
gyűjteménye. A részletes tervek kidolgozására
Hegedűs min. tanácsos elnöklete alatt albizottsá-
got küldtek ki, melynek tagjai: Reitter, Keleti
Gusztáv, Ligeti, Kratzmann, Pribék, Ybl és Unger. •
Ugyanez a bizottság fog véleményt adni az orsz.
iparegyesület azon megkeresvényéről is, melyben
a kultuszminisztérium megkéretik, hogy az ipar-
egyesület és a képzőművészeti társulat által kö-
zösön megállapított ipar-muzeum tervét vegye
tárgyalás alá, vagy legalább legyen tekintettel u
képcsarnok helyiségeinek kiépítése alkalmával a.:
ipar-muzeumra is, mely amazzal szoros összeköt-
tetésben áll.

Egyház és iskola.
** (Püspöki jubilaeum.) Erdélyből írják, hogy

a gör. keleti oláhok a Királyhágón tul nagy elő-
készületeket tesznek, hogy metropolitájuk, Saguna
Endre érseknek, ki 1846 óta az oláh görög keleti
egyház élén áll, 25-évi püspöki jubilaeumát f. év
szept. 2-án Nagyszebenben fényesen megünne-
peljék.

** (Huss-gyász-ünnepélyt) rendeznek Prágá-
ban e hó 9-én a Kelemen-templomban, mely alka-
lommal Kossuth Béni, a prágai huszita egyház-
község lelkésze fog szónoklatot tartani.

** (A külföldiek polgári házassága Ausztriá-
ban.^) Az alsó-ausztriai helytartóság, a bceai tanács
egy határzata ellenében megengedhetőnek véli,
hogy külföldiek (a magyarokat is ide számítva) a
Lajthán tul polgári házasságra léphetnek oly ese-
tekben s oly képen, a mint az osztrák törvények
igénylik, még akkor is, ha az ország, hova az
egyik fél való, az ily házasságot törvényesnek ol
nem ismeri. E szerint tehát az Ausztriában lakó
magyarok is polgári házasságra léphetnek ezentúl.
A tilalom csak akkor állna be, ha az illető nem-
csak polgári, de más házasságra sem léphet,

— (Iskolai értesítés.) A kiskun-halasi helv.
hitv. lyceumbnu a vizsgák következő rendben tar-
tatnak meg: Július 16-án az önképezde zárünuo-
pélye és testgyakorlati vizsga; jul. 17-ik és 18-án
a közvizsgák; jul. 23. 24 és 25-én a pót-javitó-és
magánvizsgák; jul. 26 és 27-én az írásbeli érett-
ségi vizsgák tartatnak meg; jul. 31-én pedig a
szóbeli érettségi vizsgák kezdődnek. — Hnlas,
1871 .június 26. — Az igazgatóság.

** (̂ 4 gyönki reform. 4. osztályú gywmasium-
ban) a II-dik félévi közvizsgák július 28. és 29-dik
napjain fognak megtartatni. — A közvizsgákat
megelőzőleg 26-dikán délután lesz a magántanulók
magán vizsgája. — Egyszersmind Garzó Gyula
tanárnak gyomai pappá lett megválasztatása foly-
tán a magyar és német nyelvnek üresedésbe jött
tanszéke m a mostani közvizsgák alkalmával fog
betöltetni.

Mi újság ?
** (A hivatalos lap) közli gr. Szapáry Géza,

zalamegyei főispánnak, a fővár >si közmunkatanács
alelnökévé történt kineveztetését, a miniszterré
lett Tisza Lajos helybe. — Gr. Szapáry Gyula
közlekedési államtitkár lemondott állásáról s már
el is búcsúzott hivatalnoktársaitól.

** (A közlekedési miniszter) magúnfeleket na-
ponta d. u. 2—3 óra között fogad a vasárnap és
ünnepnapok kivételével.

** (A képviselők) — meglehet — nem fogják
háboritlanul élvezni a nyári szünidőt. Híre van
ugyanis, hogy a képviselőházat a jövő hóban né-
hány napr.i összehívják, s elibe adják a trieszti



Lloyddal kötendő szerződést, miután a dolegácziók
nem tartják magukat illetékesnek a szabadalom
helybenhagyása™.

** (Az országos rendőrség') szervezésére vo-
natkozó törvényjavaslaton dolgoznak a belügymi-
nisztériumban. Ezt a Budapest rondezéséről szóló
törvényjavaslattal egyidejűleg szándékoznak be-
mutatni a képviselőházban.

** (A honvédele segélyezésére rendezett állami
sorsjátéké no";yon kedvezőleg ütött ki, nem ugyan
a 'lözönst'g, hf.ncm -- a rokkant honvédek részére.
A főbb nyeremények számai mind visszaküldettek
s a lognagyobb nyeremény mindössze 5000 frt.
Az a szám, mely a százezer forintot nyerte, a bu-
dai Lukács-fürdő kis trafikájában volt letéve, s
ott is maradt ötödmagával az utolsó napig; e napon
egy iró odament szivart venni s megkináltatván a
sorsjegyekkel, vett is belőlük kettőt; a főnyerő
szám azonban épen a meg nem vett három sors-
jegy közt volt, melyeket a azivarárusnő a lottó-
osztálynak visszaküldött.

** (Ssinnyey József,) lapunk munkatársa, ki
a hírlap-statisztika torén több év óta fáradhatlan
buzgalommal működik, a párisi „Commune" alatt
megjelent lapok mindegeikéből szerzett egy-egy
példányt. Szinnyeynek igen nagy lapgyüjteménye
van a világ minden részéből; több mint hatezer
különféle lapot gyűjtött már egybe.

**J^A „Debreczen" irja:) Angréthi Szálai Er-
zsiké úrhölgy, az első magyar világkörüli hajósnő,
az atlanti óczeánon a saragossai tengerhez közel
saját kezeivel sodronyhoroggal felszedett omboly-
ból (fucus natans) néhány példányt a debreezoni
főiskola múzeumának volt szives ajándékozni.

** (Bálint Gábor fiatal tudós,) kit az akadé-
mia nyelvészeti tanulmányai folytatása végett ke-
letre küldött, június 21-ről levelet irt Kazánból
egyik pesti barátjának. Kazánban egy tatár papnál
s'állt meg, kinek segélyével azután kényelmes és
meglehetős egészséges lakáshoz is jutott. Útköz-
ben Oros országon, Kiewben, Moszkvában is idő-
zött. Itt panaszkodva emliti, hogy oly nagy a drá-
gaság, hogy takarékosságában majdnem le akart
szokni a fényűzésnek látszó élvezetről: az evésről.
A muszka postákról érdekesen irja le mint bánnak
el a postamesterek az idegen czimzetü levelekkel;
„ezek a muszkák nem igen tudnak más betűket
olvasni, mint csak a magukét", az idegen feliratú
leveleket félre teszik, s ha valaki levelet keres,
elébe tolják az egész csomagot, válogassa ki belőle
a magáét. A íiatal tudós, ki a tatár, persa, mongol,
arab, csuvasz stb. nyelveket teljesen érti és a
nvelvrokonság tanulmányozása végett indult nagy
útjára, az akadémia értesítését várja be, hogy
Kazánban maradjon-e vagy Asztrakánba menjen.

* * (A bajai nagy lövcszünnepen) három nap alatt
9875 lövés történt. Az első jutalmat Odry Lehel,
a nemz. szinház baritonistája nyerte; a másodikat
Koller Hugó; a harmadikat Éckert István (bajaiak);
a negyediket Beckert Hugó Pécsről. Kisebb ju-
talmakat még számosan nyertek.

** (Vidéki színigazgatók) fölterjesztést nyuj-
ínnak be a belügyminiszterhez az ellen, hogy nem-
zeti színházi tagok a szünidő alatt társulattá ala-
kulva, több városban megrontják az ő keresetüket,
kik ugy sem élvezik a subventiók biztosságát,
míg a nemz. szinház az országos segély folytán
jól fizetheti tagjait.

t (Halálozás.) A kolozsvári ref. főtanodat is-
mét veszteség érte. Csak nemrég veszté el egyik
derék tanárát Kocsi Károly halála által, a kit
most egy másik jeles társa követett asirba. Fekete
Mihály a magyar és latin irodalom tanára e hó 4-én
51 éves korában elhunyt. Fekete az 50-es években
Pesten lakott, s a forradalom legyőzetése után újra
ébredező irodalomnak egyik buzgó és tevékeny
munkása volt. „Kopasz László" álnév alatt sok
kedélyes verse jelent meg a Szilágyi Sándor
által szerkesztett vállalatokban és a „Hölgy tutár"-
ban. Mint ifjúsági iró a jelesbek közé tartozott, s
lapokban és folyóiratokban nohány nagyobb iro-
dalmi tanulmány is jelent meg tollából. A kolozs-
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vári ref. tanoda mintegy 25,000 kötet számláló
könyvtárának újra rendezését, a mit Gyulai Pa'
kezdett meg ottani tanár korában, Fekete végv:.:
be. Nemcsak tanitványai, de az egész város fájlalja a
derék férfi elhunytát. — Zágrábban e hó 2-án te-
mették el Vukovics István kanonokot, ki a magyar
országgyűlésen képviselő volt Horvátország
részéről. Temetésén Bedekovics bán és dr. Suhaj
osztályfőnök is jelen volt. Az elhunyt 58 éves volt
s rövid betegeskedés áldozata lett. — B. Dőry
Gábor, Tolnamegye volt főispánja, múlt hó 24-én
Szent-Gálon meghalt, s tetemei Zombán, a családi
sirboltban tétettek örök nyugalomra. — Bitnicz
Lajos czimz. püspök és szombathelyi nagyprépost,
bölcsészettudor és a magyar akadémia tiszteleti
tagja 81 éves korában végelgyengülés folytán
Nagy-Kanizsán rokonai körében elhunyt. Számos
nyelvészeti és régészeti dolgozata jelent meg a
régibb években, a melyekért az akadémia már
1830,-ban tagjai sorába választá.

SAKKJÁTÉK.
606-ik sz. f. — Galambos László-tói.

(Jászkiséren.)
Sutét.

Világos indul s az második lépésre mattot mond.

Az 601-ik számú feladvány megfejtése.
(Kling J.-tól Londonban.)

Világos.
1. e3— cl . .
•2. V a 3 - f 3 t . . •
3. F v. V mattot ad

Sötét.
Vg8-g4:(a)
tetszés szerint

(a)
1. c3-c4 . . . . Vg8—ci:
2. Va3—d3f . . . . tetszés szerint
o. F v. V mattot ad.

Helyesen fejtették ment: Veszp rémben .-Fülöp József.
— Jlaratztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — JátzkUéren: Galambos István és László. —
Czegléden : Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos.
— Nagy-Szalontán: Kovács"Albert. — H.-ffadházon: Gyo-
rössy Mihály. — A pesti sakk-kö)'.

Szerkesztői mondanivaló.
— Maros-Vásárhely. J. ,1. Gyarló kísérletek, költői,

sőt nyelvi tekintetben is minden érdem nélkül. Egyikben
mégis van egy jó sor, a legelső:

„Hull a fának a levele," csakhogy eztj is — Petőfi
Sándor irta.

— M.-Tercin. V. A. Az ily esetek, mig bebizonyítva
nincsenek s csak gyanu-alapon állanak: nem hírlapi közle-
mény, hanem bűnvádi kereset tárgyai lehetnek <:sak.

— Lacíhassa. K. T. K. A dorgálást j<5 nevén veszszük.
Igyekszünk megjavitni magunkat. Az előfizetést elintéztük
g várjuk azt a „pompás kis" ígéretet.

— Miskolci. P. T. A Beranger-forditósban egyes si-
került fordulatok vannak, de a tökélytől még messze áll. A
Ilückert-féle dalból épen az hiányzik, a mi Kückert fő jel-
lemvonása: a csiszolt forma kifogástalan csengése. Az ere-
detiben van némi hangulat, de némi homály is, mi abból szár-

mazik, hogy a kifejezést keresi, de nem találja meg. Egy
szóval: a tehetséget nem tagadjuk meg kisérleteitől s áta-

•s kérdésére nem is válaszolunk elrettentőleg; de még
sok olvasás által kell képeznie Ízlését, gondolkozással érlel-
nie kedélyét s gyakorlat által szereznie meg az irályt. Egy
év múlva találkozunk !

— Zalába. B. Sz. Ily jelei a tudatlanság- s babonának,
fájdalom, országszerte tünedeznek föl. Önök. tanítók hiva-
tása azt oszlatni, a felvilágosodás fáklyáját bevinni a nép
azon rétegeibe, melynek a hirlapi megrovás s pellengérre
tétel már csak abból az egyszerű okból sem használhat -
mert hírlapot nem olvas.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai ijdonságok
1871. évi juh—decz. folyamára.

| (Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti
| képpel illusztrálva -e „OrszáírKj'fllési Beszédtár"-ral s

más egyéb rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Félévre (július—deczember) 5 ft. — kr.
Csupán Vasárnapi Újság:

Félévre (július—deczember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (július —deczember) 2 » 50 »

U ^ * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmen-
tes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egy
darab szíves beküldését kérjük.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

Nyilt-tér. *)
A

,,G1ORS-PO§TA«
czimű legolcsóbb politikai napilapot ajánljuk
az olvasók pártfogásába. Nincs hét, sőt nap, me-
lyen egyik-másik fővárosi vagy vidéki lap ne
idézné e szabadelvű kis közlönyt, mi legcsatta-
natósb bizonysága annak, hogy megfelel nevének,
eredeti forrásokkal rendelkezik s gyorsan igyek-
szik, mindent a közönség tudomására hozni. A
jutalom ez egyszer nem is maradt el, a mennyiben
a „Gyors-Posta" minden ujabb keletű hazai lap
között legtöbb élőfizetővel bir. Ezáltal nemcsak
fönállása van biztosítva, de lehetségessé vált egy-
szersmind többet adnia, mint a mennyit megindu-
láskor igért.

így p. o. naponként teljes négyóldalon jelenik
meg hirdetések nélkül; ünnep és vasárnapokon
kettős számot ad „Magyar Gazda" czimü mellék-
leti részszel; időnként térképekkel is kedveskedik s
tárezájábán folyvást érdekfeszitő olvasmány talál-
ható. A legmelegebben ajánlhatjuk tehát minden-
kinek, hogy előfizessen arra.

Előfizetési föltétek: negyedévre 3 frt; egy
hóra 1 frt. Gyűjtőknek 8 után tisztoletpéldány. A
pénz vagy utalvány a kiadó-hivatalba küldendő."

Heckenast Gusztáv (Egyetcm-utcza 4. sz.).

— (Kiadó hegedűk.) Pest, József-város, ősz-
utczail6-ik számú ház tulajdonosánál több, 150—
200 éves válogatott hegedű, a leghíresebb olasz
mesterektől, eladó.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerit.

Hónapi-és
hetilap

9
10
11
12
13
14
16

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikas es

Hl
protestáns

naptar
Július

j A 6 Lukreczia
Amália szűz
Pius papa
Henrik csász.
Margit szűz
Bonaventura
Apostol oszlása

A 5 Anatolia
Ilma

j Eleonóra
! Nábor
j Jenő, Joel
! Kamillus
Apóst, oszlás.

E T I - N A
(fOrÖR-orosz

naptar

Jun. (ó)
27 í ÖP.b.vég.
28 Cyrill
29 Péter és Pál
80 12 Apóst.

1 Julins
2 B. A. ruhája
3 Jáczint

iPTÁR.
Izraeliták

naptara
Thamuz

20 Eszther
21
22 Judith
23
24
25
20 S.Sinthu

N a

hossza

f.

106
107
108
109
110
111
112

P-
44
41
39
36
33
30
28

Hold változásai. # Ujhold 17-én 6 óra 43 pereikor

P
kel

ó.
i

4
4
4
4
4
4

P-
12
13
14
Ifi
Ifi
16
18

este.

nyűg.

ó.
7
7
7
7
7
7
7

P-
57
56
56
55
55
54
53

H
hossza

f.
16
27
40
51
63
7<í
87

P-
25
54

0
55
45
29
20

0 l d
kél

ó. P-
rege.
0
0
0
1
1
2

2
22
43

9
38
12

nyűg.

6.
11

P-
44

este
9,
3
4
5
6

12
16
20
U
22

TARTALOM.
Tatay István (arczkép). — J ó éjszakát! — Vén harang.

— A nagyravágyó vendég. — A bucsújárások és magyar
népünk, II. — Képek a berlini diadalünnepről (öt képpel).
— Magyar ifjúsági véderő (képpel). — Magyar Amerika.
— A bolgár nép babonái. — A Rigi-hegyi vasút. — Egyve-
leg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-
naptár.

Felelős sierkegztí: N«sy Miklós. (L. magyar-ateza 21.K.)
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HIRDETÉSEK.

Yidats István gépgyárának
legújabb szerkezetű országszerte ismert

egyszerű szóró-és szelelőrostáj ának
leírása és kezelési módjca.

Jól tudja minden gazdag ember többnyire saját tapasztalásból, mennyi drága idő megy sokszor kárba, ha nem ren-
del az isten kedvező szelet olyan garmadába halmozott pelyvás gabona mellé, melynek tulajdonosa még őú szokás szerint
szokta szórni s nyír fa-seprővel fölözni a betakarított s kinyomtatott uj termést. — Ilyenkor aztán hiábavaló minden
sopánkodás vagy türelmetlenkedés, ha nincs szél, nem lehet szórni, s csak ugy halad a munka, mint a vitorlás hajó szél-
csendben, azaz: elakad.

Igaz, hogy évről évre csökken a lapáttal szóró gazdák száma, s szaporodik az okos embereké, a kik az időt
— főkép a nagy dolog idejét — kellő becsben tartják; de az is igaz, hogy minden törekvésok mellett sok a felakadásuk
C87 v a gy ro**8 bajuk elintézésében. Egyik nem tudja, hol koll keresni a legjobb időkimélő gazdasági eszközt,, más meg
sokalja annak az árát, a melyet megismertettek vele, s legjobb akarat mellett sem telik tőle a megkivántató összeg; tehát
vagy roszabbat vesz, mint a minőt szeretne, vagy ha kedvérevalót nem szerezhet, inkább semminő se koll neki és meg-
marad a régi idővesztegetésnél.

A legközelebbi átalános gazdasági kiállitáskor feltettem magamban, hogy megjegyzem különösen azon tárgyakat,
melyek kisebb gazdaságban is szükségesek, megszerezhetők, s a bíráló választmány figyelmét magukra vonták, vagy épen
jutalomra is méltónak találtattak általa.

Ilyennek tartom azt az egyszerű szóró rostát, melyet itt látunk, s melyet a gazdasági biráló választmány első
rendű -dicsérő oklevéllel tüntetett ki Vidats István kiállitmányai között már 1857-ben.

Ezen k/s rostának három szép tulajdona van, u. m. egyszerű, czélszerű és olcsó, mely tulajdonságait annál
inkább kénytelen elismerni az olvasó, minél gondosabban megtekintjük a raizot.

Ezen termetes nő
nem azért Tan mellé
állitva, mintha a rostá-
nak nehéz járása volna,
mert annak könnyű a
mozgása; hanem azért,

mivel majd hasznát
veszszük felváltva,mert
a lapátolás meg annál
jobban megpróbálja —
mind a pelyvás, mind a
tiszta gabona mellett —
a nő derekát, minél
gyorsabb a rosta mű-
ködése.

Legfeltűnőbb mó-
dosítás és egyszerűsítés
ezen rostán az, hogy
nincs, nem kell benne
pelyvakaparó fogas
henger, s mégis olyan
jó munkát tesz, mint az

',"/-.

,/io'aís Jsfván

\

'-*..- -.

eddigi hengeresek, a
melyekkel mindeneset-
re több a babrálás. A
garad feneke olyan há-
rántékosan fut a hajtó-
forgattyú felől a rosta
vége felé, hogy ha fel
van húzva a tolótábla,
azonnal kiomlik a leg-
felső rostára. — Mivel
pedig az a forgattyus
Jeány folyvást mozgatja
a kereket, ez meg a
belől levő vitorlát s egy
úttal a rostákat rázza;
tehát ugyan csak kell
lapátolni a pelyvás ga-
bonát fel a garadra,
hogy legyen minek ki-
hullani belőle. A rá-
zóban két rosta van,
melyek közül a felső

ros-garadról kissé lejtősen ereszkedik a vitorla felé. így történik, hogy a vitorla által csinált szél ugy oda csap a ritka ros
tára hulló polyvás gabona alá, miszerint a polyvának nincs ideje áthullani; hanem repül, mégpedig jó magasan tova, ki „
rostából. A pelyvátlan szem az alsó sűrű rostán lecsurog a vitorla alatt ahhoz a véghez, hol a hajtó leány áll, a honnan
zsákra lehet és kell szedni. Ezen a széles csurgón kivül van még a rostának jobb és bal felől, egymás mellett megfordi-
tott irányban oldalvást futó két zsilipé, melyek egyikén — a bal oldalon — a sürü rostán áthulló fűmag, vagy ezzel egyenlő
tökéletlen gabnaszemek, a má-eik oldalon pedig az ocsú hull ki.

Szerkezete olyan egyszerű ezen hirtelen felkapott —- mondhatni legújabb divatu — rostának, hogy minden vala-
mire való falusi kovács megigazithatja. Ára 50 frt. Kisebb birtoku fóldmivesek többen szerezzék meg együtt, mert napon-
kint lejár 100—150 mérő gabonát pelyvás garmadából, magtárit pedig 2—300 mérőt is át lehet rajta rostálni. Jár vele
8 különböző rosta; tehát a ki megszerzi, rostálhat rajta búzát, rozsot, árpát, zabot, knkoriczát, kölest, repezét.

Kezelési módja ez: az oldalán levő szekrényben van a 8 mind egyforma nagyságú különféle rosta. Szórás alkal-
mával a két legritkábbat a rostarázó felső rovátkájába olyan rostát illesztünk, az alsóban pedig a többi hat osztályból
azon rostát, mely a szórandó életből az ennél apróbb szemeket elválasztja, t i. a fűmagot vagy vadrepezét stb. igy járunk
el a szórásnál. Búza vagy más mag rostálásánál pedjg a felső rovatkába olyan rostát illesztünk, mely ezen magvakat ke-
resztül hullatja és abból a töreket és földrészeket elválasztja. Az ellenzőtábla alkalmazható feljebb vagy lejebb, hogy a
szél a szemet a törekkel együtt ki ne hordja. A két felső rosta, ha.be van illesztve, előveszszük a szekrényben levő két
szeget, és a rostarázó rámához erősítjük vele a rostákat. A szórásnál a garad ellenzőjét belül ki kell venni, s egy legény
a törekes szemet villával vagy lapáttal hányja egymás után a rostarázó és garad elejére. A rostát tisztán kell tartani,
minden tengelyét, mozgó részeit napjában többször faolajjal megolajozni; a mozgató kerék fogait is a portól többször le
kell tisztitani, — egyátalában munka után mindig meg kell gondosan tisztítani a gépet, hogy sokáig használhassuk ezt,

A gyárban még következő rosták készíttetnek:
Szabadalmazott Vidats szóró- és szelelő-rosta 65 frt.
B. szóró- és szelelő-rosta 70 »

Baker-féle szóró- és szelelő-rosta.
Hornsby-féle ezóró- és szelelő-rosta

125 frt.
180 '»

1097 (8-3)
Vidats István gépgyára,

Pest, két-nyul utcza 8-ik szám.

**
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Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kő-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkfil,
l>ogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-sö emelet, délelőtt 7 —9-ig, dél-

után 1 — 4 óráig.
V Dijazott levelekre azonnal

válaezoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is me((küldetnek.

1105 (10—12)

Gyógyszerészi gyakornoknak
elfogad egy 5 — 6 osztályú végzett fiatal em-
bert kedvező fölte'telek melleit; magyar,
német és tót nyelv értése szükséges

Jólsvan, j
1103 (2—2) Malcter Albert.

Nagy készlet
a legczélszorübb szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZEKEKBÖL,
anglés és ürszékzárakból,

továbbá: ezerszeresen megpróbált s abadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára

illö-
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,

és ziihaiiyfürdő-készülékek.

1072 (6-6)
MiksitS Károly, bádogos-mester.

Raktár: Rózsatér 2. SE. alatt.

W* Csak alapos gyógyítás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenségre!,

elgyengült férfierőt,
gyakori magömlések, sót a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Welss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. itar-
nison lökórbazban kiszolgált osztály-
orvos, a m. kir. természettudományi tár-
sulat rendes tagja minden alkalmatos-
sággal ugy a titoktartás, mint a gyógy-
czélokhoz jól beosztott rendelő-Inte-
zetében Pett, Sebestyén-tér 4-dik szám
1-só emelet, (a ,,2 huszárhoz'1 czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órá-
tól 10-ig és délután 1—4 óráig.

Férfiak es hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal el'átott levelekre leggjors.b.
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről ig
gondoskodik, 1096 (6—12)

A pálmahajf ürt-essentia
használata által foliilmulhatlan tartósságu
fényes, puha s ruganyos hajfOrtök ; továbbá
hölgyek s uraknál Iinllám«zera s tartós
haj-bodrok éretnek el. Egy üveg ára 1 ft.
20kr. Főraktár I.UKFF M. illatszerésznél j
a „Minervához"' Pesten, a váczi-utezában. i

ifi s 2

az
©

1*1

J4 l~
•41

a •>

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra 10—11

» » arany foglalv. rugóra 12—IS
> • kettős födéllel * 15-16
* » kristályüveggel » 15, I S - 17
» horg<nyórák 15 rubinra » 15,16—17
» - 15 » kettds födéllel 19

20- 22
» angol horgonrórák kristályüveggel 19,

20—22-24
» ugyarazok kettős födéllel . 24 — 40
» val. remontoir kengyelnél felh. S8 o2
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, +o —45

A.-any órák 8, sz. horg. 15 rub. 36,40. 45-50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90—100

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, 110, 120, 180-206

Arany hölgyórák (S.sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 2S- 32
» » 8 rub. kett. födél. 88, 42- 45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50,55-60
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—! 00
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30- 32
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50-55

Havi regulatorok . . . 30— 32
Ébresztő óra . , 6

Ezüst!áncsok4ft.5ü kr.,5, 6, 6ft. 50-kt ,
7 ftig; legfinomabb franCzia alakúak 8 ft.
áft. 50 kr. 9, 10 ftig, hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése »agy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek. •

Egy iuga-rtra pakolásáért 1 ft. 60 kr
órák cserében is elfogadtatnak.

Nem tetssó ára kicseréltetik
é j

lözponti szállítási rakhely a „gólyához" czimzeit gyógyszertár Bécsben
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly hafználati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitvanyaim*

mai szorul szóra azonosak és saját iievem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könm en összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel övök mindenkit ezen Hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Sfldáitz-po: k
minden egyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letétemétiyezett vedninrkk.il vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. - Használati utasítás minden nyelven.
1 E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek fc.-xd't
! tagadhatatlanul az elart Wlvet foglalják el •. — mint azt sok ezer. a nagy császári birodalom minden részeiből kerül.' s kezeinknél ", YC-
I üálairatok a legrészi. ,.,.<..< tanúsítják, hogy e porok rogzött szorulásoknál, em*wn!*fiMány é» gyomorhévricl; további' BOJT'
csflk. vese-és ide«fi« bii, »kban. szivdobogasnál, idegesség okona főfájásnál, rértóiinlásnál, CSDBOS fogfájd-alomnnl, ve^ul

j hy-fer'ára. búkórra <>•? síiizamog hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gy'ógyhatást e'redmé-
• néztek. Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
g;akran il'opaíhikas és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek". •- Ez elismeróiratok szerzői :<özött a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítok, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanáros és hivatalnokok
sót gyrig.. -e-észek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbulést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helvre.

Raktárak a következő városokban léteznek^ ~W&
TÖRÖK JCÍZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik dzám alatt
UMIi J Ó 2 S K F (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
; Gyulán: Ferentzy A. és Oerley Munkácson: Gottier L. és Kös- Selmeczbánvan: Dimak .!.•

F tetik
Javítások legpontosabban és jutányos árért

86 (teljesítetnek. 1086 (5—12)

PESTEN
Arodon-.Torses T.és Társa, Rein-

hard ésBendik, Prinner V. S..
Bistritzky -J.#

Baján: Micbitscb István.
B.-Gyarmnton: Milován és Isa-

kovits testv.
Beregszászban: Buzáth Cajet.
Besterczebányán: Göllner Fr.*
Beszterc/.éu: Szongot G-.
Boldcira^szonybau: Aíersits F.
Brassóban: JekeliusF.,* Schei-

der F. és Eremias Döme.
Csaczáts: Bentsath F.
Csáktornyán: Karass.
Czeg;lé<teii: Persay A. gy.
Debrerzenben: Gölt F. •
Dettan: Braumüller J. és fiai.
DnnafAldvaron: Nadhera Pál.
Rszéken: Argirovits G. Let-

kitsch Illés, Thürner J. S. fia.*
Eserben: Köllner Lőrincz és

Schuttag .fános.
Eperjesen: Makovitzky E.
(>ztergonibon: SehalkhsSz F.
Érsek-Újváron: Fogd A.
Győrben: Kindermann J.# és

Némethy P.
Gyöngyösön: Kocianovich T.

Iftván.
Hátszeg: Schnnr F J.
Högyészen : Rausz J. özv.*
Illőkön: Kempnor L. özv.
Jolsván : Malefer Béla
Kaposváron: Kolm Jak.*
Kassán: Xovelly* és Hege-

dűs L.»
Kézsmarkon'. Genersich A.
Ki»-Várdán: Balkányi F.
Kolozsvárott: WolffJ.*, Binder

C. H.» és Dr. Hintz G.
Komaromban: Grötschel Zsig. ;

és Belloni A.* I
Kőszeaeii: Csacsinovits Istv.

• és BründI J.*
Lé van: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb. :

Iiueoson:, Schieszler A.
Magvar-Ováron: Antoni.

tenbaum N.
Xa^ybanyán: Haracsek J.
Nagyváradon: Kiss Samu és

Jánky A.*
N.-Bfcskereken: Böhm Izrael

és Weisz Hermann.
N.-Kanizsán: Lowák Károly,

Rosenberg Fr.*a Belns és Fes-
selhofer.

N.-Kikitidán: Kisslinger M. és
Damjanovits T.

X. Szebenbrn: Müller C
N -Szt-Mikióson: Pfneisl M.
Sí.-Szombatban: Stanzel H.
•Vyitrán: Ottó Gusztáv.
Papán: ifj. Tscheppen J.
PancHován: Graff W. H. és

Krcsadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F.

Sándor.*

Deutseh J

Marosvasárhelyen: Bucher M.j Perjámoson: Ntftmann test-
i vérek.
j Péterváradon : Junginger.

A.; Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-
j tóry F. és Fischer J.
Rozsnyón: Posch J.
Riniüszombaton : HamalliárK.

y
: Ujváry F.

és Spnller J. A.
Mitrovitzon: Kerstonosics
Mnhárson : Pyrker L.
Monoron: Feiföldy Kálmán.
IWoórott: Kranzel özvegye.

S.-A.-Ujhe!yen:
iposa.

Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
Szubadka'i; Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M.. és

Píeifer S. es Társa.
Síegszardoir: Brassay Mih.*
Sz.-Fejérváro<t: Legman A.
Szolnokon: Horanszky Istv.in
Szombathelyen: Pillich F r *
Tatában: Széth Antal.
Temesváron: ührmann H.
Th.-Szt.-Mártonban: Toper-

ezer L.
Tokajban: Juliasz Pál és Brze-

zányi Ernó. .
i Trencsénben : Kulka J.*

és Spitzer í Újvidéken: SteíFanovits L. és
Brammer Mór.

Uughváron: Krauss Adolf.
Vaczon: ReichenhallerL. ésHuf-

nagel József.
Veszprémben: Ferenczy G.
Zilahon : Harmáth S. F.
Zólyomban: Thomka L.
Zomborban: Weidinger.*

•jegyzett firmáknál létezik még ezenkivtil

a norvegial Bergen városból való valódi Dorsch-májiialzsirolaj
raktára Is. — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. érfc

Az üvegcsék el vannak látva vddmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és cnnkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. - Ezen legtisztább és leghatályosb' inájhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotbau van. miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell P«
tadóbajokban, scrophalu* é* rachilis, kösfveny é«c8iiz. Idolt bőrkiütés, Hzeingyuladás, Ideg- és több más bajokbanj p
legsikeresebben alkalmaztatok.
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gyógyszerész Bécsben

Í Um „Storch" Tuchlauben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

29-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, július 16-án 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

rf„t(1, a vasárnapi Ulsá* és Politikai Újdonságokat
t B b b J l í ^ ^ " ^ r m i t L J t í k

8 - Kiado-hivatalunk szamara
Bflyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

: Egy négyszer hasábaott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vag,
nyZ e.fgad Bécsben: Opp.llk A,«j„s, Wo.lzeile N, 22. és H.««n,.el„ és V„gier, Wolheile Nr. 9 . -

A mult héten egy vérfagyasztó szeren-
csétlenség hire zavarta meg a főváros egy-
hangú nyugalmát. A pesti közúti vaspálya
egy nehéz kocsija keresztül ment egy öreg
emberen. A szerencsétlen ember elesett köz-
vetlenül a sebesen rohanó kocsi előtt, melyet
már nem volt idő feltartóztatni, s ez kere-
keivel annyira összezúzta, hogy menten
kiadta lelkét.

Ez önmagában is megdöbbentő eset
hatása még fokozódott, a mint megtudtuk,
hogy a szerencsétlenül járt öreg ember nem
volt más, mint dr.Flór Ferencz,
aRókus-kórházköztiszteletben
álló igazgató főorvosa, kinek
gondos ápolása annyi ember-
életet mentett meg a balesetek
által okozhatott haláltól, s most
neki magának kellett baleset
áldozatául esnie.

A szomorú véget ért ag-
gastyán azon emberek közé
tartozott, kik nem támaszta-
nak munkásságukkal nagy zajt
a világban, hanem a kiknek
működése csendes, folytonos,
miként a méheké s épen oly
áldásos és közhasznú.

Flór Ferencz 1809-ben okt.
10-én született Nagy-Váradon.
Első tanulmányait szintén ott
és Nagy-Kár oly ban végzé. Az
orvosi pályára nagy hajlamot
érezvén, 1827-ben, tehát a nem-
zeti ébredés korában, mint 18
éves ifjú Pestre jött az orvosi
egyetemre. »

1831-ben a kholera-járvány
kiütvén, Pestmegye közönsége
már mintIV-ed éves orvostan
hallgatót kiküldte Kalocsára
és vidékére, hol két hónapot
töltöttgyógymüködésbennagy
buzgalommal.

A magyar nyelvnek ö volt
első úttörője az orvosi tudo-
mány pályáján. Addig részint latinul, ré-
szint németül adtak elő mindent, s a tudori
szigorlatokat is az első nyelven tették. Flór
Ferencz 1832-ben tette le orvostudori szigor-
latát s ő volt az első, ki az „alma mater"
előtt valamennyi orvostudományi tételét

Dr. F l ó r F e r e n c z .
(1809—1871.)

az édes magyar haza zengzetes nyelvén vé-
delmezte. Ez által megtörte a jeget s ezen-
túl mindig számosabban követték példáját,
mignem a magyar nyelv a természettudo-
mányok terén és az egyetemben is kivivta
azon helyet, mely őt megillette.

Orvosi ismereteit gyarapitandó, külföldre
utazott s több évet töltött Európa neveze-
tesebb városaiban. Visszatérvén, a pesti
egyetem állatgyógyintézetében tanársegéd
lett. Később a hires Stáhly tanárnak lett
segéde, mely állásból 1837-ben Pestvárosa

Dr. FLÓR, FERENCZ.

megválasztátiszteletbeli főorvosának s meg-
bizta az egyik fiókkórház vezetésével.

Az 1838-ki árviz alkalmával rendkivül
buzgó és sikeres szolgálatokat tett a sors
csapása által meglátogatott város szeren-
csétlen, beteg lakosainak ápolása és gyó-

gyitása körül, s e szolgálatairól nem is fe-
ledkezett meg a város, mert 1840-ben a
Rókus-kórház egyik osztályának főorvosi
állomására hivta meg, mit el is fogadott.

1847-ben már ez intézetnek igazgatójává
lett, nem különben a sebészi osztályfőnöke
és Pestváros tiszti főorvosa, mely állomá-
sokban az 1848-ki tisztujitáskor is megerő-
sittetett.

Nem egyedül mint orvos, de mint hazafi
és igaz magyar is érdemeket szerzett Flór
ez állomásokon. A nemzeti irányt soha sem

tévesztette szem elöl, s minden
igyekezetét és befolyását arra
forditá, hogy az egyetemi or-
vosi kar és a buda-pesti kir.
orvosegyletnek magyar irány-
ban leendő kifejtésére és föl-
virágoztatására hasson.

Midőn 1848-ban kimonda-
tott a jelszó: „veszélyben a
haza!" Flór egyike volt az
elsőknek, a kik meghallották
és megértették azt. Működésé-
nek eddigi szinhelyét a tábor-
ral cserélte fel, mint tábori
orvos, később pedig mint hon-
véd-alezredes s egészségügyi
osztályfőnök a hadügyminisz-
tériumban, sőt egyideig a
belügyminisztériumban is az
egészségi ügyek igazgatásának
élén állt.

S midőn nemzetünk ez idő-
beli óriási erőfeszítésére a
világosi szomorú nap s vele
a kimerültség bekövetkezett,
Flór is, mint ki honvédet mert
gyógyitani, ki lett téve az
üldöztetésnek a zsarnokhata-
lom részéről. Hivatalától meg-
fosztották, két évig internál-
ták, faggatták, kinozták, mit
ö férfias méltósággal viselt.
Hazatérte után csendes ma-
gányba, falura vonult s 12

éven át gazdálkodással foglalkozott, elvo-
nulva a világtól.

1861-ban az alkotmány rövid időre
visszaállíttatván, Pestvárosa ismét régi
főorvosi tisztére hivta meg Flórt. Ő tehát
újra részt vett a közélet zajában, de midőn


