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A c U T i k . 

US erem í n y átvitel 1870. érvtll 
A kovoikezü érékre szóló lílzbtztosl' ási díjak fentartott összegének az 1870-

dik évi m- rleg értelmében átvitele 
Ugyanazon mérleg fentartott Összege bejelentett és ki nem űzetett károkért. 
DijjGvedelme az 1871-dik évben a trieszti és ve l ence i Igazgatóságok ós azok 

ügynökségei által kotott biztos tásoknak 9*0.695,893 frt 73 krig a tengeri-, 
folyó- ós külGnbözü szárazföldi biztosítási ágakbr.n 

Kamatjövedelme a földbirtokokba fektetett tőkéknek 'árcza-értékeknek 
provisiókkal együtt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bbjoil lavonatik : Pasilvkamatok . . . . . 

A nyereményrészlettel öss-.o-
kotOtt éle. biztositások k a m a u i . 

A négy Tontin-féle életbiz-
tóaitó szakosztály kamatai . . 

A viszleszámitolási t^ke k a-
anata az életbiztosítási -i^lan . 

A nyugdíjpénztár kamatai 
A tnlálési üíztositásokkaeiatai. 
Az óv folyamatait ÍZ ezüstben 

v . fizetések" értcjkitflfSnboxetel'rt 
Az értí'kkíllönbo/.ctok elkiilö-

ztltett tökéje az ezüstben flzftt u-
dií osztalékok számára . . . . 

5.690 frt 28 kr. 

12,53-1 frt 36 i r . 

14,690 frt 23 kr. 

SL'S 230 frt 92 kr. 
5.522 „ 64 kr. 

14>,M0 „ 64 kr. 

39,485 frt U kr. 

30,000 frt — kr. 

014,941.19 frt 

478,694 ft 51 
1170 dlk év) deczember 31. é« 1871. évi defzember 31-dike kBzt az értékkfl-

lonbflzetekért befolyt jövedelem záloglevelekre, első hségi KStvéityekre s 
más az intézet bfrtokáhnn levő" értékpapírokra, nemkülönben negyvennégy 
darab már egy Ízben visszavásárolt részvény eladása után a jövedelem . . 

Összes bevétel , . " . - ' . 

P a s s i v a k 
11,393 killvetett kárért tengeri, szárazföldi és folyóbiztosltásokba-1,levonásával 

az elért nyereségnek 
Bejelentett, úe mér- ki nem fizetett károkért 
Tűzbiztosításokért és őrlésekért 45i.3il,889 frt 71 kr., és elengedések. . . 
Ü7érd;jak, és az íigynijkségek kMtsc'gei rs provisiói 
Uéajreg- ée iiiveuelini adó kivételével az épületekre és hitelpapírokra rovot

taknak Btb— melyek az illető bevételek)). 1 levouattnk 
A tis/tvisel k fizetései Triesttion és Vclenezében, felügyelői, jogügyi kiadások, 

nyomtatá i, bérleti, tuazá-i és szállítási kolwégek 
Vlszbiztositása a még függő károknak , ' - , 

Összes kiadás . . . 
mutatkozik nyeremény 
melyből a reuues osztalék négyezer részvényre egy-egy részvény után : 9 frt 

40 krjával 
marad fölösleg . 
melyből elaatk 10% 241,246 frt ÍS kr. a nyereménytartalékra 

12% az igzzgatóság jutalékára 
marad elosztandó nyeremény . . . 

melyből az igazg. hivatalnokoknak 2% jnt 
a tSbbi 98% tesz tehát 

forint ] kr. | forint | kr. 
o s z t r á k é r t é k 

1555 

8177346 
483700 

7075471 

136251 

24415 

2SJS074 
S74S19 
2I9KM3 
1093'iSS 
93115 

24124 
2S949 

46 
158987401 

15538338, 

117600; 
"Í428Ö1 
53074 
189727 
7794 

22 

A'. t»7Q. de<-z«nil>r.r 31-tJilri nyereménytartalék 586,771 frt 08 krról 810,898 frt 
10 fcrr* etoeltotnr.. Tricsat, ;<J7S atrgnatus 29-én. 

A o t i v á k . 

Átvitele a múlt mérleg értelmében a befolyandó s a biztosítottak korához arány 
lag alacsonyabb dijak kiegyenlítésére fentartott tőkéknek 

Ugyanazok 4%-os kamatai 
Kiűzetésre maradt károk 1870. deczenber 31-kén: 

Aj Száz az 1870. évről (1- ason év B) mérlegét) . . . . 106,994 frt 56 kr. 
I B) Tizenöt ai 1870. ér előttről 35,072 „ 02 , 
Évi dijak és mellékilletékek a mnlt zárlat szerint 1870. deczember 31-kén érvény

ben maradt biztosításokra, fizetendők 36,463 egyén halálesetére, 44.909,292 frt 
OS kr. tőkék ét 88,229 frt 43 kr. cvjáradi kok erejéig megjelölt túlélik javára, 
és az 1371. évben ujon felvett biztosításokra, fizetendők 3643 égvén halálese
tére, 4.991,710 frt 89 kr. tőke és 403Í frt 73 kr. évjáradék erejéig . . . . 

összes bevétel 

P a a s l v á k . 

A fentebb említett 1879. deozember 31-én még ki nem fizetett károk 142,066 frt 
58 kr. egész összegéből 
Nyolczrannyolcl az 1871. évben . . . . per 95,683 frt 56 kr. levonásival 
az elért m e g g a z d á l k o d á a o k n a k . . . . . per 4,039 , 28 , kifizettetett 
Huszonhét az 1871. év deczember 31-kén még függőben maradt, mire az egész 
ősszeg fentartatott 

A károk összege, levonásával a visszatérítéseknek 846 egyénnek az 1871. évben 
történt halálozási esetére, kik 812,579 frt 03 kr. tőkével és 27S6 n-t évjára-
dékkal (melyek tőkésttlettek) voltak biztosítva a megjelöltek javára . . . 

Biztosított érték további 139 az 1871. évben meghalt biztosítottra, mely 1871. 
éri deczember 31-kén még fieetetlen maradt, mire az egész összeg fizetésre 
készen tanatik 

Törlése és visszavásárlásai 2407 kibocsátott biztosító Ívnek 3.237,550 frt 79 kr. 
töke és 7571 frt 28 kr. évjáradék erejéig 

Ugyanazokra előlegezett kölcsönök 
Vlszbiztosttáal dijak 
Igazgatási és felvételi költségek 
Orvosi tiszteletdíjak 
Ügynöki díjak 
A nyereinónyrésrazel 1 Iztosltottaknak Jár* nyeremény az 1870-diki mérlegből . 
Fentartott, a társaság árszabályai szerint számított alap, a különbözetek ki

egyenlítésére a biztosítottak által fizetendő dijaknál és azoknál, kik jelenlegi 
korákhoz aránylag fizetni voltak kötelesek, 86,718 egyén halálozási esetére ér
vényben maradt 45.609,868 frt 81 kr. tőke és 81,959 frt 93 kr. élethossziglani 
járadék erejéig, melyek nlán 1.701,009 frt 78 kr. fizettetik évi dijakban . . 

Összes kiadás 
Mutatkozó nyeremény . . . 

mely a legközelebbi üzleti évre vitetik á t 

forint i kr. | forint J kr. 
o s z t r a k é r t . 

5705773 
223i'3d 

1843809 

96344 

46383 

807089 

191206 

220261 
70052 
2857C 

10899:' 
17705 
90825 
71898 

61C9399 

SS 

54 

7924880 33 

7921700 

Aa 1870. deczember 81-én az életbiztosítás ezen osztályában képzett 507,139 frt 08 
kr. nyeremény-tartalékalap változatlanul marad. Trieszt, 1872 augustus 29-én. 

A. C S ^ . S Z . K I R . S Z A B . „ A S S E C U B A Z I O N I G E 1 V E K A L I " j I G A Z G A T Ö S l G A . 
A* számvizsgálók — C a r o U B á n i é i , O a s t e l f r a n o o A n s r e l o , P a d o a Baff. , Bonfii O, Trevea lovag helyettese —jelentése következő bekezdést tarta'mazza : 

,'A tisztelt Igazgató-tanár* által a társulati alapszabályok értelmében az A ) és B ) osztályok zárszámadásai az 1871. ihleti érrel Bamutattatván, az A ) osztályra 3 6 0 , 4 0 1 f r t 6 6 k r . , a B ) osztályra 3 1 8 0 
0 6 k r e ik. a? összes nyeremény tehát 3 6 3 , 5 8 1 f r t 7 2 k r . A társaság zárszámadásának fő- és mellekkönyvelt a szokott módon összehasonlítottuk B valóban mintaszerűen vezetett könyvek minden f.iügynök-

•ég minden e yes' üzletágának' menetével és eredménvévol meg:smertettek s meggy;.ztek"bOTnŰnke7arról, hogy a ÜSna kimutatott mérlegek teljesen szabályosak s az aotiv- és passiv-állásnak megfelellek, melyek álta
t tuk 

rndrn e yes uztetaganaa menetével es eredményevei meg-smerieneK 8 meggyuziea oennunset arroi, > 
szorosan átvizsgáltattak s az alapszabályok határozataival mindenben egybehangzóknak találtattak. 

18' 
M é r l e g k i m u t a t á s 

' 1 . é v i deezernber h ó 8 1 - k é n . 

A o t i v á k 

A részvényesek biztosított kötelezvényei 
Ingatlan birtok becsben, két ház 

„ , Triesztben ex Stratti palota és tlz ház, nyolcé az elővárosokban, 
rom Gürzben ós kettő a dalmáczial városokban 

„ „ Olaszországban : Velenezében hat, Milanóban három, Turinban 
híirom, Florenczben bárom, Fizában egy, Nápolyban egy, Paduá-
ban kettő, Kovigoban egy, Páviában 1 ház 

Mez "gazdasági birtokok Olaszországban a hozzátartozó felvételekkel, az összes 
tcriíte: 3719 bectar (63U8 hold), melyből 2366 (4140 hold) a velenczei terü
letre, 503 (C80 hold) a pádnál területre, 143 (250 hold) a viczenzai területre. 
28 (49 hold) a trevisoi .eriltre, 257 (450 hold) a milanói területre, 34 (49 hold) 
a páviai területre, 33'/? (09 hold) a bergamoi területre, 4 (7 hold) a brcscial 
területre, és végre 346 (605 hold) a pizal területre esik 

Kölcsön <k életbiztosító báreaákra, teljes árral és hltcltráloggal biztosított évi ac-
tlv ludtiglani járadékok, a biztosított baláta níán fölveendő tőkével . . . . 

Földbirtokukra kölcsönzött tőkék kamatjövedelme az osztrák birodalomban, a 
„nemzeti bank" hielzálngosztályába fektetett tőke kizárásával 

Földbirtokokra kölcsönzött kamatozó tőkék Olaszországban, a fentemlltett bltel. 
zalogo'ztálv kizárásával 

Kölcsönök télt-etett állampapírokra és kereskedelmi- vagy iparrészvényekre . . 
Krtfkpauírt-k és részvények, kimutatás szerint -
Váltóit tareaáltbaZl, különféle helyeken fizetendők . 
Előlegezés a >,nemze I bank" bltelzálogosztályának 
Mezőgazdasági, deczember 31-én még el nem adott termények aa olaszországi 

Intézet birtokair 1 
Különféle bank- és hitelintézeteknél letett pénzek kimutatása kamattal etrviltt 
A velcnozei él trieszti igazgatóságok pénztári \ kéazan r r t r i a második Tontln-

állása f f.le , letbiztozitó osztályzat va-
Hasonb kép az ügynökségi és felügyelői pénz- £ gyoainak Január 1-sei klfize-

tárakban * t. sebez. 
Kgyenleg a viszblztosltások számadásaiból • . . . 
Egvenleg az intézet ügynökségei- és felügyelőségeinek számadásából,összesen 3469 
Hátralék jutalékokra, a következő évben fizetendők. külanMte elemi biztost-

táai ágaknál 
Hátralék a folyó évben lejárandó évi jutalékok halálesetre történő jutalékrész 

letelnek kiegészítéséhez, és a túlélési esetek után járó tőkék és Járadékok 
Különféle czlm alatti hátralékok 
Ingóságok az Intézet Irodáiban, czlraek, papírok ét nyomtatványfelék . . . 

forint | kr. | forint ; kr. 
o s z t r á k é r t é k 

268881 33 

1346657 63 

780047, 30 

P a a a l v a k . 

igazolt különféle biztosítási 

T3r»la»*% 
Tőkésített tartalék r í A) osztálybeli zárszámadások nyereményeiből 
Tőkésített tartalék a B) - „ „ 
Tőkésített kamatok a túlélési biztosítások előbbi zárszámadásainál 
A bolelentett és deczember 31-kélg még nem 

ágakban szenvedett károk tartalékalapja . . - - , , - - - , - . - . - . 
A már behajtott és még behajtandó biztosítási dijak, az elemi csapások külön

féle ágazataira koezk -ztatott összegek tartalékalapjának fedezésére . . . . 
Tartalékalap mint póttőke a halálesetekre biztosítottaknál 
Jutalék és tőke-tartalékalap, melyek az Illető jövedelmekből a túlélési 

esetekre történt biztosítások fedezésére vétettek igénybe 
Aaen összegek, melvek halálesetre a biztosítottak közt nyereményrészszel ki-

osztandók . . . " 
Az öt Tonti-féle életbiztosító intézet osztályának vagyona, biztosított kamatokkal 
A ti aulát hivatalnokainak nyugdíjpénztárában levő vagyona! 
A vlszr-nthlztoaitottak számadásainak kiegvenlitése 
=* fajnökségek és felügvelős-gek számadásainak kiegyenlítése 
Különféle, czitnek alatti hitelezések 
Kétséges MtaTkiiretelr.ek tartaléktőkéje 
S " ! ~ J " « » l é k a részvéuvesek közt 
BendkirüB .aszuiék a részrényesek közt 
a i i í i i C . 5 ? " * * ,J«P»Ia»>áíyilag megbatározott illetéke 
a V P í \ ^ í í í £ í " ^ " á ^ o t t két százalék a tisztviselők számira 
Aa A) oeztelyu zárazimadárttói felfllmaradt 

2S999H 

610896 
507130 
233222 

1176Ö0 
132400 

a 1872-dlk évi aaraá 

3532, 
3180! 

arrnadais-a tétetnek át. 

788079 

506444 
211988 

2013726 
8404494 

2361)29 

79970 
253464 

131801 

386463 
11880G 
963086 

1175663 
551965! 
86758] 

27206427 

1351258 

8Sr,2390 
6169899 

3520794 

412174 
1178776 

97566 
124459 
28768 

291345 
47128 

300000 
2894* 
3TM 

8T1S 
•7906427 

W 

79 

Kimutatása a mérlegben (actlTállás 8-dik szám) felhozott értékpapíroknak 
(állampapírok, kereskedelmi és ipyirrészYényeh). 

S" 

47 

frt. kr 
10 drb. hitelsorsjegy 109 — 

298 „ dunagőzhaJózAsl társaság sorjegy . 105 — 
2 „ Windisehgritz-sorsjegy 20 — 

192 „ Oomo-jövedékjegy 14 70 
23 , oezt.államl adókőtvények 28 db á 1000 

frt, egy darab 100 — 
4911Aj „ trieszti kereskedelmi bankrészvény . 900 — 

36 , 1860-diki sorsjegy . . i . . . . 500 — 
19 , 1860-dikl 100 — 
27 , 1839-diki „ Í90 — 
69 , 1854-dikl , 890 — 

1 , 1864-diki „ . 100 
300 , bécsi nemz. *ank záloglevelei 884 i 

1000 frt, hat darab 9000 — 
9 , osztr. földhitelintézet! záloglevél két 

drk á 1000 frt. hárofa darab 100 — 
47 , oszt földhitelintézet! záloglevél . . . 1000 — 

A hitelz. osztály záloglevelei 36800 tallér á 99.47 ,9V,ow| 
67 db magry. földhitelmtéietl zálog). 1 db. i 10000' 

a n » «9 » a 1000 
. 1 , * 800, 
• » , » 100. 

1732 drb orsa. urad. záloglevél , 189—1 
36 „ csehorrsz.hítelzalóg-bank záloelevelel 

4 db á 5000 frt. . . . . . . 33 db. á 1000 
130 „ csehorsz. nyűg. vasp. elsőbbségi kőtv. 300 
330 „ Pcrencz József n , „ 200 —I 

6 , dalmátországi társasági részvények . 280 —j 
375 db. nagyvárad-alfóld-fiamei vaspálya 

elsőbbségi kötvényei 200 
:-8 db. Ferdinánd északi vaap. elsőbbségi 

kötvényei . , . . 1090 
118 db. osctr.-éazaknyugati vásp. elsőbbségi 800 

1043 db. déli vasp. elsőbbségi kötvényei . . 200 
201 db. Rudolf-vaspálya elsőobs. kötvényed . 900 —] 

9 db.áltanszt. léaaz. táré. elsőbbe. , . 800 —! 
10 , trieszti ép- társ. elí'bbs. kötvény . . 100 — 

109 béesi község kölesönrésavény . . . . 1000 — 
3'/s gráozi ozukorflöomltó gyár részvényei 500 —| 

Az lgazgztóságnál Triesztben fekvő össze* ér
tékpapírok értéke 

Ausztria kölcsön 1859-ből 
Olaszországi járadék 

, kölcsön 1866-böl 
lOdb. relencz. emésztőgödör-tarsaságirégs-

vény I. L. 100 — 
6 db. milanói emésztőgödör- társasági 
részvény I L. 90 

60 db. körvaspályatársasági részvény n m 890 
78 n dohányügyvitell kötvény 
93 , Mirano alatti gőzmalmi társaság elsőbb

ségi kötvényei I. I„. 300 
Egyházjavak elsőbbs. kötvényei 

?9 db. florenczl sorsjegyek . . . . I. ÍV 890 — 
153 db. jelzálogkötvény del Monté del 

Pasehi di Slena „ „ 500 — 
309 db. Nápolyi Jelzálog bankötvény . „ „ S00 
40 „ mlranoi község kolcs^nykötvény w m 500 
4 „ milanói 1894-dlkl kölcsönrészv. „ „ 492 1.-

1 10 „ déli va.spályatársaságl vevény . „ „ 500 •»! 
100 „ velenczei kereskedelmi társasági ^ ^ ^ ^ ™ 

részvény „ „ 900 — I 
35 db. st.-douai i s musilel községi köl- ^ ^ ^ ~ 

esönkötvény ' • • n n 990 —I 
t db. részvény a velenczei ács- és zmo-

bo-s - - « . lg kölesül ére , „ 909 -
Az Igasgatóaánál Valsneaében le van téré összesen 

forint 
1050 

31290 
40 

2322 

2Í100 
245750 

13000 
1500 
6750 

15500 
500 

384000 

2300 
470001 

71000; 

207340 

53000 
39000 
70000 

1380 

75000 

98000 
98600 

208600 
60800 

1800 
1000 

100000 
17W 

1899479 
,L. 8201 

462640 
185978 

540 
15O00 
36000 

29400 
80000 

7Í50 

76500 
194500 
20000 

1729 
5000 

90000 

9000 

1000 

íorint 
188.— 

97.— 
21,50 
24.50 

71.5C%| 
100.— 
103.85 
117.— 
306.50 
95.— 

139.60 

90.15 

105.— 
87_50 

120.50 

8 8 . - , 
9 4 . - , 

100.60 „ 
280.— 

92.19 , 

1 0 9 . - , 
100.— , 
98.90 , 
90.30 , 

800.— 
100.— 
87.50 , 

85.50 
74.— 
85.50 

10.— 
30.— 

900.— 

Z70.— 
85.— 

230.— 

385.— 
385.— 
475.— 
367.28 
516.— 

800.— 

forint 
1880 

28906 
43, 

4704 

15801 
245750 

18585, 
1755 

20683 
14725 

139 

291086 

2415 
40232 
52414 

62835 

808706 

43760 
36660 
70420 

1380 

69118 

29400 
22600 

195875 
54460 

2700 
1000 

87500 
1750 

IX. 2788! 

934954 
180747 

18 

94 
4500 

36000 

26-160 
69000 

6670 
i 

58905 
118965 

19000 
14*9 
5150 

80000 

5000 — 

T í M Í Í Í 70 

F«tta .« i ' í r 

384451 
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A törökök azon közmondásának igazsá
gát, hogy ,,a török térdén tartja kegyelem
kenyerét," nagyon hiven igazolta Midhát 
pasa váratlan bukása. Alig pár hete tele 
voltak a lapok az uj nagyvezir kinevezte-
tésével; szerencsét kivántak a török biro
dalomnak e kitűnő államférfi polezra jutása 
alkalmával, s kifejezték azon reményüket, 
hogy ilyen kezek vezetése mellett Török
ország valahára rendbe hozhatja zilált vi
szonyait. De még alig kezdték tárgyalni azon 
nagyfontosságú reform-kérdéseket, melye
ket Midhát pasa megvalósitandott: s már 
ime a távirda pár nap előtt azt 
a hirt hozta, hogy az uj nagy
vezir megfosztatott állásától, W 
s helyét volt elődje, Mahmud 
pasa fogja betölteni. Ilyen za
varos politikának nincsen párja 
a müveit világban, s Török
ország egyedül áll e nemben, 
mint a mely másnap lerontja 
azt, mit egyik nap alkotott. 
Valóban csodálkoznunk kel
lene e gyors indokolatlan vál
tozáson , ha nem ismernök a 
mai törökországi állapotokat. 
Mahmud pasa engedett Midhát 
pasának, mert ez utóbbi fel
tárta a szultán előtt mindazon 
sebeket, melyeket Mahmud 
kormánya a birodalom jólétén 
ejtett; s ma újra ez az önző, 
önkényes ember kap fel a 
polezra, kiről csak pár nap 
előtt is az a hir keringett, hogy 
zsarolásai és sikkasztásai mi
att keményen fog bűnhődni. 

Mind e változások megér
tése végett bele kell tekinte
nünk kissé a török államgépe
zet kerekei közé, s a talány 
azonnal megoldást nyer. Mid- M 
hát pasa oly férfi, ki erélylyel 
szereti megállni helyét s nem 
enged magával játszani, mint 
mások, kik csak bábok a szul
tán kezében, ö meg merte mondani Abdul-
Aziz szultán ő felségének, hogy az általa 
követelt 600 ezer frtnyi Összeget nem fogja 
megkapni, mert az állampénztár nem nélkü
lözheti. Azt is megmondta neki, hogy ural
kodása alatt a trónörökösödési rend meg-

M i d h á t p a s a . 
változtatásából sem lesz semmi. Ezt a szul
tán persze nem akarta hallani, minthogy 
szokva volt más nagyvezirek uralkodása 
alatt szabadon nyúlni az állam pénztárába, 
s abból épen annyit venni k i , mennyi ne
vetséges tervei létesitésére szükséges volt; 
Midhát erélye, melylyel a szultán szándo-
kait meghiúsította, nem tetszett a felségnek, 
s öt hirtelen elmozdította állásából. 

Midhát pasa nemcsak Törökországban, 
hanem Európa-szerte híressé tette magát 
tapintatossága, erélye és államférfiúi képes
sége által. A szó szoros értelmében kitűnő 
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diplomata, s csak ő volt hivatva Törökor
szág rozzant állapotán segíteni. Midhát 
pasa politikai szereplését mindjárt Fuad 
pasa kormánya alatt kezdette az igazság
ügyi minisztériumban, hol csakhamar tit
kári állást nyert, s midőn a kormánykerü

letek szerinti beosztás életbe lépett, öt 
küldték a nisi vilajetbe kormányzónak. It t 
rövid idő alatt oly tevékenységet fejtett ki, 
hogy nevét tisztelet kezdte környezni, s 
Bulgária kormányzójává neveztetett ki. Mid
hát kormányzása alatt a bolgárokkal, kik 
között minden fegyelem meglazult, oly 
szigorúan és oly erélylyel járt el, olyany-
nyira kiismerte magát e nép között, oly sze
rencsésen sikerült neki, arablók által nyug
talanított ország rendjét és jólétét helyre
állítani, miszerint majdnem a csodálattal 
határos tisztelet fűződött neve körül. 

A bolgár rettegett Midhát-
tól, ha megjelent körében, s 
mégis szerette, mert szigoru-
sága mellett a nép jólétét is 
szivén hordta, s oly sok jót 
hagyott hátra maga után, 
hogy gyámoltalan utódai évek 
alatt sem ronthatták le azt, 

. mit ő rövid két év alatt te
remtett. Alig hivták őt vissza 
1867-ben Bulgáriából, már 
meglátszott, hogy Midhát nincs 
a bolgárok közt; azonnal ki
ütöttek a zavarok, a rablások 
napirendre jöttek, ugy hogy 
ismét Midhát pasát kellett oda 
küldeni a zavarok megszünte
tésére, s ő egyszerű megjele
nésével elintézte a teendőket. 

Konstantinápolyban nem 
sokáig működött mint az ál
lamtanács (surai devlet) feje, 
melyet ő maga hozott létre, 
mert a bagdadi vilajetben oly 
szomorú állapotok voltak, oly
annyira fellázadtak a kedélyek 
Namik pasa rósz kormányzása 
alatt, hogy csak Midhát pasá
tól lehetett a rend és béke 
helyreállítását remélni. El-

^ ^ ^ ^ ^ B küldték tehát Bagdadba, s ő 
itt is fényesen megfelelt a 
hozzá kötött reményeknek. A 
kormány-kerület, mely a per

zsák folytonos támadásai következtében 
mindig harczkészen állott , s e miatt a 
belbéke is tetemesen szenvedett, Midhát 
pasa alatt gyors felvirágzásnak indult, ő 
a zavarokat megszüntette, a rakonczátlan 
szomszédokkal hamar és röviden bánt e l ; 
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a lázongó törzsöket lecsendesítette, s hozzá 
látott a belügyek és közigazgatás rendsze
resítéséhez. A közlekedési utakat jobb 
karba helyezte, hol ilyenek még nem létez
tek, ujakat állittatott fel; iskolákat alapí
tott, szóval a nép anyagi és szellemi felvi
rágzását hathatósan előmozdította. 

Midőn Mahmud pasa nagyvezirségre ver
gődött, Midhátra is beállottak a rósz napok; 
a nagyvezir nem jó szemmel nézte az eré
lyes férfi működését, s minden kitelhető 
módon akadályokat gördített működése elé, 
mig Midhát e kicsinyes boszantásokat to
vább tűrni nem akarván,leköszönt s vissza
tért Konstantinápolyba. Mahmud, hogy láb 
alól eltegye Midhátot, kinevezte edirnei 
(adrinápolyi) kormányzónak, s Midhát, mi
dőn e kineveztetéseért a szultánnak köszö
netet mondott, egyszersmind feltárta előtte 
egész Törökország szomorú helyzetét, oly 
képet festett a szultán elé, hogy az azonnal 
elbocsátotta Mahmudot és Midhátra ruházta 
a nagyvezirséget. Midőn Mahmud ennek hí
rét vette, tetemes pénzsikkasztást követvén 
el, elhagyta a fővárost. Később felelősségre 
vonatott, s midőn egész Európa épen fele
letre vonásával foglalkozott, hozza a táv
sodrony a meglepő hirt, hojry Midhát pasa 
elmozdittatott helyéből, s addig is, mig azt 
Mahmud újra elfoglalná, Mehemmed Rusdi 
pasa lesz az ideiglenes nagyvezir. Midhát 
pasa elbocsáttatott és pedig azért, mert nem 
akart a szultánnak 600 ezer forintot előle
gezni az állampénztárból, s nem vállalkozott 
a trónörökösödési rendnek olyatén megvál
toztatására, hogy a mostani uralkodó szul
tán fiát, Juszuf Izzeddin efendit segítse a 
trónra, kit az a ma fenálló trónörökösödési 
rend szerint meg nem illet. Ilyen állapotok 
láttára ;iz ember méltán elvesztheti remé
nyét Törökország jövője iránt. E. />'. 

Halottak es téjén . 
(1864.) 

Harangoznak késő éjszakában, 
Szól a harang, bánat van szavában. 
Harangoznak, holnap holtak napja, 
Szívem' e harangszó ugy megkapja. 

Hány volt, a ki mint én szintúgy érzett, 
Mig csak itt élt, mindig küzde, vérzett; 
Nagyra törve, vergődött hiába, 
S most mi mélyen vetve síri ágya! 

Kinek czélja nincs már, mért is éljon, 
Jobb feküdjék eíri ágyba, mélyen! 
Jó nekik . . . a harczot kiszenvedték; 
Barcsuk én is közöttük lehetnék! 

Rónay István. 

Halottak e s t é j é n . ' 
Jer , adj, hogy élsz még, hálát istenednek! 

Az ég felé nézz ma, merengve s esdve! 
Ma mindenütt (ha holt nincs is) temetnek, 

Az élet a sirok közt van ma estve. 

Kik védelmében szabidság- s hazának, 
A harc/mezőn, jeletlen sirba hulltak, 

S kik hű szerelem bújában halának: 
E nap emléke mind e vértanúknak. 

Ezernyi csillag száll a földre, lángja 
Az égbe költözött fényszellemeknek, 

A sir mélyében éj, font égi lámpa . . . 
Az élők köztük árnyakként lebegnek. 

Köny s fénytengerben áll sirhant s göröngy, 
Koporsók; tört hajók a sir alatt; 

Minden porló gZiv: egy-egy drága gyöngy, 
Mely összetörve a mélyben maradt. 

Oh, a ki élsz még 8 v a Q 8 z i v a világon, 
Mely sziveddel m a még o l összehangzó, 

Olts gj ászt, s hol n a p r a gondolj, jó barátom: 
Vegbucsut nektek zenghet a harangszó. 

Ssücs Dániel. 

Jelky András bajai fiu kalandjai 
ötödfél világrészben. 

(Folytatás.) 

Másnap reggel Andrást kihurczolták 
börtönéből. Azt hitte, halálra viszik. De 
nem ugy volt. A néger rabszolgák Muley -
nek adták át, ki első üdvözletül vállon 
vágta áldozatát félelmes ostorával. 

— Lódulj a rizs közé! — ez volt a ha
lálnál roszabb- Ítélet. 

A rizsföld a tengerpart hosszában 
nyúlt el, posványokon, a melyekből a forró 
nap dögleletes gőzöket költött, miktől 
minden rabszolga lassanként halálra sor
vadt. Zanga, a könyörülő néger fiu vele 
volt e lassú halálra itélve. Muley korbácsa 
és leleményes kínzásaihoz a milliárd szú
nyog járult, szomjan-éhen kellett irtaniok 
a szúró kaktusz-bozótokat meztelenen s 
éjjel se volt pihenésök, mert akkor meg 
tinhalat kellett fogniok lámpafény mellett. 

Egy forró nap estéjén Muley előhozatta 
sétanaszádját s kievezett velők a sikten-
gerre. 0 maga puha vánkoson elterülve 
ostorral nógatá a lankadó szerencsétleneket 
a gyorsabb evezésre. Mikor már jó messze 
voltak, kihajolt a párkányon, hogy a vitorlát 
kifeszítse. Ekkor ütött a szabadulás órája. 
András a következő perczben megragadta 
a szörnyeteg két lábát s egy taszítással 
belöké a tengerbe. Ezzel gyorsan evezőt 
ragadva, tova siklottak a habokon, mig a 
nyomorult rémítő szitkozódások között oda
veszett a tengerbe. 

Egész éjjel eveztek, a nélkül, hogy 
üldözőbe vették volna őket. Mikor már 
bizton hihették magukat, akkor került elő 
egy eddig észre se vett ellenség, — az 
éhség. A naszád árboczában egy vasszög 
volt, azt kivájták, horgot kalapáltak belőle 
s egy a naszádba tévedt hernyót tűzve rá, 
fogtak vele egy kis halat, mely uj csaléte
kül szolgált. Fogtak is vele ujabb halat s 
azzal táplálkoztak három álló napig. De a 
szomjuságon nem tudtak segíteni. Torkuk 
kiszáradt, nyelvök leragadt, alig bírtak 
mozdulni az iszonyú aléltságtól. András 
elveszte eszméletét. 

Mire ismét magához tér t , egy portugál 
hajó fedélzetén találta magát. Lassanként 
erőhöz jutva s a szerecsenből, a hajósnép 
nagy ámulatára, újra fehérré változva, a 
hajó szolgálatába szegődtették. Ezen a hajón 
jutott el Jelky András Makaó városába, 
Khinába 1757-ben. 

A városba lépve, a hullámzó néptömeg 
elszakitá kiséröitöl. Egyszer csak azon vette 
magát észre, hogy egypár izmos marok 
nyakon ragadja s a nép zaja és ökölütései 
közt elhurczolja egy másik utczába. Nagy 
bámulatában elfelejtett köszönni egy fő 
mandarinnak, a mi roppant nagy vétek, 
azért czipelték most, hogy méltó büntetését 
kiszenvedje. Száz bambuszbot-ütést akartak 
mérni a hasára, de a főmandarin arra eny
hítette a büntetést, hogy hát vágja fel egy 
késsel ö maga a hasát. Ez a büntetés halá
los ugyan, de a khinaiak szemében nem 
olyan megalázó,mint a bambuszbot; hanem 
András elszörnyedt az ily kegyelemre, s igy 
csakugyan végre akarták hajtani rajta a 
száz bambuszütést. Szerencsére a mandarin 
szakácsnéja könyörgött érte, s így megke
gyelmeztek neki, de ugy, hogy a mandarin 
rabszolgája maradjon s a kuktái teendőket 
végezze. Itt aztán megismerkedett András a 
khinai nyalánkságokkal, minő a cserebo
gár-pástétom, kukoriczamódra pattogtatott 
rovar, fekete hangyaleves, félig kiköltött 
tyúktojás stb. Hetekig űzte az undok mes
terséget , mig egy este aztán nem állhatta 

tovább a dicsőséget s a palánkon átszökött. 
Egy gyönyörű khinai kertbe, a császári 
helytartó kertjébe jutott, melyből azonban 
a sok tekervényes ut miatt sehogy se tu
dott kibontakozni. Itt akadt reá a helytartó 
leánya, kinek közbenjárására egy khinai 
hajón Kanton városába jutott. Itt aztán szé
pen kitették a partra. 

Szegény Jelky András mit tehetett egye
bet, felkereste az egyetlen európaiakat, 
kiknek ott kereskedni megengedtetett, a 
hollandiakat, s azoknak telepén beállt kato
nának négy évre. Ott strázsálta aztán a rak
tárakat elől-hátul nyitott frakkban, térden 
felül érő csizmában, mennykő nehéz mangalé-
tával a vállán, naponként egy rézgarasért, 
két marék rizsért, egy félfont ürühusért s 
egy félmeszely eczetért, mit a skorbut be
tegség ellen mindennap meg kellett innia. 

Nagyon megörült tehát, mikor a tél 
elmultával jelenté a kapitány, hogy az egész 
őrség vissza van rendelve Batáviába, mely 
mint Jáva sziget fővárosa, Holland összes 
keletindiai gyarmatainak kormányhelye s a 
keletindiai társaság főtelepe volt. 

1758 tavaszán tehát ide értek. Első pil
lanatra meglátta itt András, hogy egy egész
séges arczot sem lát. Mire a laktanyához 
értek, négy temetéssel találkoztak. 

Batáviában minden ember lázban szen
ved. 3 — 4 évnél továbbra nem szerződik ide 
európai ember, mert kevés bir köztük élet
ben maradni e dögleletes égalj alatt. Ide 
jutott tehát András. 

A helytartó, egy kövér öreg ur, itt igen 
megszerette Andrást, kivált miután egy 
megszűkült nadrágját amúgy magyarmis-
kásan megreperálta. El-elborozgatott vele, 
ámulattal hallgatta csodás kalandjait s 
végre kicsinálta, hogy a szabadságolt állo
mányba helyeztessék határozatlan időre, és 
hogy szabómühelyt nyisson. Ki is irta nagy 
ékes betűkkel boltja elé: „Jelky András, 
magyar szabó", a mi nem azt jelentette 
ugyan, hogy most ö sujtásos, prémes ma
gyar ruhát szab a hollandusoknak, hanem 
hogy hát Magyarországból szakadt. 

A helytartó pártfogása hozzá csődítette 
a jobb módú polgárságot s András rövid időn 
jó módú ember lett becsületes munkája 
után. 

Ekkor esett rajta az az eset, hogy meg-
fürödvén egy tóban, egész teste tele ragadt 
pióczával. Szegény ember, csakhogy áldo
zata nem lett a nadályoknak, az elvérzés 
miatt. Hetekig nyomorgott ágyában, mialatt 
házigazdája, Sequin szép leánya, Hertha 
ápolta, kit felüdülése után aztán meg is 
kért és meg is kapott. A helytartó volt a 
násznagy s az egész város örült a derék pár 
szerencséjének. 

De a mennyire kegyelte Andrást a hely
tartó, ép annyira ellensége volt neki a hely
tartóné, mert küszöbét besározta, fehér 
abroszát be vörösborozta s felesége meggy-
szinruhát viselt, a milyet csak neki dukált 
viselni. Ehhez járult, hogy egy kakasviadal 
alkalmával, holott is az anami vad király 
követei által a helytartóné számára hozott 
óriás cochínchinai kakast egy batáviai kakas 
legyőzte, — a győztes kakas épen a Jelky 
Andrásnéé volt. 

Ez lett a Jelky András legnagyobb sze
rencsétlensége. 

Egy szép reggelen a helytartó magához 
hivatta s előadta neki, hogy előléptette had
nagynak s elküldte Ceylonba a lázongó 
benszülöttek ellen, egyszersmind egy levelet 
nyomva kezébe, hogy azt a kiszálláskor 
bontsa föl. 

Ceylonba érve, első gondja volt a kor
mányzótól kapott levelet felbontani. Ebben 
pedig az az utasítás állott, hogy a rendel-

543 

kezesére levő 200 emberrel hozza rendbe a 
sziget ügyeit, azután járja sorra Banda, 
Amboina és Ternate szigeteket s az ott 
támadt bonyodalmakat békés vagy erősza
kos utón oldja meg. E feladatnak megfelelni 
legalább három évre volt szükség. 

Ceylon fővárosában, Colomboban ugy 
fogadták, mint egy fejedelmet, s ö haladék
talanul hadat indított Mahabi, Kandy tar
tomány királya ellen. Miután azonban meg
győződött, hogy a singalézek hite szerint 
csak az lehet a sziget ura, a ki a Buddha 
isten szent fogának birtokában van: azon 
töprengett, miként ejtse e talizmánt ha
talmába? 

Őserdőkön vezetett utjok keresztül, me
lyek tele voltak ragadozó vadakkal, kroko
dilokkal, óriás kígyókkal s harmadnapra 
egy oszlopszent akadt útjába. Ez a furcsa 
szent már emberemlékezet óta állt egy 
magas kőszikla tetején mozdulatlanul, hideg
ben, melegben, éjjel, nappal; a hozzá zarán
dokló hívek etették s körülötte fészket rak
tak a madarak. Midőn ez oszlopszent meg
tudta, András mi járatban van, elhagyta 
eddigi helyét s vezetőjévé vállalkozott, mert 
boszut forralt Buddha főpapja ellen, ki 
miatt ő mellőzve lett. 

Midőn a kis csapat Kandy városa elé 
ért, a singalézek királya 2000 emberrel 
indult eléjök. András kiválasztott 50-et 
emberei közül, s mig csapatát egy megerő
dített szűk völgytorkolatban hagyta: ezek
kel mellékutakon megindult, a merre az 
oszlopszent vezette. Egy titkos alagút be
járásához értek, mely a föld alatt egyene
sen a Buddha templomába vezetett, hol a 
szent fog őriztetett. Ez alagúton keresztül 
berontottak a templomba, hol Buddha ércz-
bálványa állott, de szájában hiába keres
ték a bűvös fogat. Azt magával vitte a 
főpap. De az oszlopszent sokkal jobban 
ismerte a hely körülményeit s sokkal in
kább gyűlölte a főpapot, semhogy ez egy 
könnyen elmenekülhetett volna előle. 

A templom előtt állott egy óriási 
pálma, melyet a benszülöttek szentnek hit
tek, s melyről azt tartották, hogy már 
10,000 éves. E pálma egészen száraz volt, 
belül odvas s egy rejtett csigalépcső vezetett 
a tetejébe. Az oszlopszent egész biztosra 
vette, hogy a főpap ide menekült. 

Egyik kezébe égő fáklyát, a másikba 
hosszú tört ragadva, egy rejtett szőnyeg-
ajtón keresztül elrohant, s csakugyan né
hány pillanat múlva a pálma tetején egy 
fehér köpeny jelent meg. Az volt a főpap. 
De ugvan abban a pillanatban sötét füst 
felleg gomolygott ki a pálma belsejéből. 
Az oszlopszent vak dühében felgyujtá fák
lyájával a szent pálmát. Néhány perez 
múlva két kétségbeesett kiáltás hangzott 
le a pálma tetejéről s csakhamar lángokba 
borult az egész fa, mint egy eleven tűzto
rony. Gyönyörű, de vérfagylaló látvány 
volt az, a mint az óriási fáklya lassanként 
előre kezdett görbülni s néhány másod-
percz múlva recsegve-ropogva, s milliárd 
szikrát szórva az ég felé lezuhant egyenesen 
a Buddha szobrára, tüzes sátorba borítva 
egy időre az egész istent. A szent fog oda 
égett. 

De azért a néppel el kellett hitetnif hogy 
a szent fog birtokában van. Kiválasztott 
tehát a templomban egy ékes mivü szek
rényt s azt jól bezárva, négy katona vállára 
tette, s igy vonult végig a városon, min
denütt hirdetve az arezra borult népnek, 
hogy „helyet, helyet Buddha szent fo
gának !" 

A völgyben ez alatt javában folyt az 
ütközet a hátrahagyott csapat és a siugaléz i 

király serege között. A vadak nem sokat 
tehettek nyilaikkal a hollandok muskétái 
ellen s csapatonként hullottak ezeknek go
lyóitól, mielőtt csak egy talpalatnyi tért is 
elfoglalhattak volna. Most András hátulról 
támadta meg a király seregét s rémitö 
pusztítást vitt végbe közötte. A király 
maga is elesett s csapata romjai futásban 
kerestek menedéket. Egy héttel rá András 
mint diadalmas hadvezér vonult be az 
örömfői ujjongó Colorobóba. 

E hadjárat a szerény szabó legényt egy
szerre hires emberré tette. Ünnepelték, 
kitüntették, ugy tekintették, mint valami 
isten küldöttét. De ő utasításához hiven, el
búcsúzott Colombo polgáraitól s csapatjával 
elindult Banda szigetére, hol becsülettel 
elvégezvén dolgát, Amboinába rnent s itt 
sikerült békés utón helyreállítania a nyu
galmat. 

De hátra volt még Ternate. Ennek benn
szülött lakosai a pápuák, kik még mai nap 
is emberevök. Ezeknek királyai azon időben 
tömérdek fűszert fizettek", ugy hogy a keleti 
fűszerekkel való kereskedés akkor egyedül 
a hollandok kezében volt. A ternatei főnö
kök egyikével olyan szerződésük volt, hogy 
az területén csak bizonyos számú szegfüfát 
tarthasson sa többit, darabjától 12 hollandi 
forint kártérítés mellett, tartozzék kivá
gatni. E szerződés foganatosítása végett 
küldetett Jelky András a Ternate szigetére. 

Hadereje ekkor 24 hollandiból és 140 
malájból állott, kikben azonban nem igen 
lehetett biznia. Azért András jónak látta 
csak amúgy szörmentiben bánni a vad főnö
kökkel s az csakugyan sikerült is, s a szer
ződés hitelesítésének örömére nagyszerű 
ünnepély rendeztetett, mely lakomával vég
ződött, hol András megizlelte a mákony 
bódító erejét is. 

Másnap be kellé járnia a barátságos fő
nök egész területét s számba vennie a kivá
gott szegfüfákat. A tapasztalatlan kalauz 
azonban tulvezette a barátságos határmes-
gyén s igy bejutottak a vérengző pápuák 
területére. Itt egy pillanat alatt láthatatlan 
rejtekekből egész nyilzápor hullott a kis 
csapatra, a ki el nem futhatott, az holtan, 
vagy megsebesülve a csatatéren maradt, 
vagy elevenen került a vérengző vadak ke
zébe. Ezek között volt András is nyolez tár
sával. Tüskön-bokron keresztül vezették 
őket falujokba, hol bambusznádból font kü
lön ketreczekbe zárták s magas fákra akasz
tották. Ott lógtak a fákról, mint valami 
valóságos fogolymadarak. Az egész falu ki
jár t bámulatokra s előre csettingetett a 
nyelvével, hogy milyen jó pecsenye lesz 
majd ezekből. Egyenként tűntek el fogoly
társai a ketreczekböl, azokon lakomát csap
tak. Márcsak ő egyedül volt hátra s másnap 
került volna reá a sor. 

A bámészkodó vademberek között An
drásnak feltűnt egy fiatal sötétbarna haja
don, ki egy pillanatra se vette volna le róla 
tekintetét. Valami bánatos vonás mutatko
zott érdekes arczán, mely hasonlított a 
szánakozáshoz. A következő éjjel, mikor a 
falu népe már aludni ment, Andrásnak ugy 
tetszett, mintha valaki megrázná ketreczét. 

— Ki az? — kérdé András megrez
zenve. 

— Én Kvanga vagyok — felelt egy 
kellemes hang — javadat akarom, meg 
akarlak menteni. 

A sötét sugár alak eltűnt s András mély 
gondolatokba merülve várta a fejlemé
nyeket. (Folyt, követk.) 

Mindenszentek napján. 
A szomorúság, az emlékezet és a reménység 

napja egyben. Az egyetlen nap az évben, mikor 
az emberben győzedelmet vesz az emlékezés a 
feledésen ; egy nap, melyen a már elfeledett por
szemek megelevenülnek, a zörgő csontok Kikelnek 
a koporsóból, tetszetős alakot öltenek magukra s 
régi formájukban oda ülnek elhagyott szeretteik 
közé; régi jóbarátjaik, ismerőik elé kerülnek s 
gyönge szemrehányással illetik afeledőket: ugy-e 
elfeledtél? ugy-e már be van töltve szivedben 
üresen maradt helyem? — lásd, én hűbb valék 
hozzád, én el nem feledtelek, ime fölkereslek, hogy 
megtudjam, öröm vagy fájdalom-e osztályrészed, 
mióta elhagyálak. 

Igy van ez az egész világon. 
A fővárosok ragyogó palotái között és a 

távol szegény faluk rongyos nádfödelei alatt. 
Ezek a rég elfeledett porszemek mindenhová el
találnak, hiven ellátogatnak. 

A fővárosokban e nap ünnepnap; a falukban 
vezeklés napja. Ott is, itt is visszaadja rokon, isme
rős, jóbarát meghalt kedveseinek a látogatást a 
hideg lakáson, a sírkertben; a különbség csak az, 
hogy ott a látogatás ünnepélyes, látványos, itt 
egyszerű, föltünés nélküli, mint a helyhez és alka
lomhoz illő. 

A ki a mindenszentek napját csak nagy 
városban látta, kevés fogalma lehet a szegények, 
a falusiak mindenszentek napjáról. Pesten a min
denszentek uapja csak délután kezdődik, vidéken 
már a hajnali harangszóval. 

A ködös, sötét november elsején reggeli öt 
órakor, mikor a zokogó vén harangszóra apraja-
nagyj i kikel az ágyból s a vonagló mécset körül 
állva elimádkozza az „Ur-angyalát." A kedély ép 
oly nyomott, mint odakünn az idő; s gyermekek, 
testvérek s szülők az emlékezet nyomása alatt 
könyekkel kezdik a napot. 

A gyermek-világ azonban mint minden al
kalommal, csakhamar itt is a derültebb oldalára 
kerül a dolognak s mihelyt szerét teheti, kilopó
zik a templom előtt négyszögben fölütött ponyva 
sátor elé. mely alatt kivételesen most nem méh-
sört, meg mézeskalácsot, hanem szines és czifrára 
öntött kisebb-nagyobb viaszgyertyát, meg — 
„mindenszentek-kalácsot árul a négyssemü mézes
kalácsos." Ez a négyszögű kúpos sátor pedig 
mindenképen népszerű jelenség. oda gyűl köré az 
egész falu — vásárkor édességet, most pedig „kis 
gyertyát" vásárolni meg mindenszentek-kalácsot, 
mely hosszúkásra fonott agyongyurt individuum 
ép ugy el nem maradhat e napon, mint nagyszom
baton a sonka meg a fonatos, vagy karácsonkor a 
mézes-mákos esik. Furcsa jelenség az népünknél, 
hogy bizonyos napokhoz bizonyos ennivalót köt, a 
mi nélkül azt az ünnepet csonkának tartja s már 
ezt a napot csak ugy lehet kellőleg megbecsülni, 
ha az ember mindenszentek-kalácscsal kezdi; az 
egész évben a .tán rá se gondol többé, mintha az 
más napon meg se sülne annyi melegnél; — a tem
plom eleje bezzeg tele is van majszoló gyere
kekkel, a kiknek virtusa esik benne, hogy az ő 
kalácsát ország-világ meglássa. 

A templomba gyülekezők is kiderülnek egy 
kevéssé a gondtalan gyereksereg láttára s még 
inkább a végig énekelt mise meg a szentbeszéd 
végével, mely csak oly „szines mise" volt, mint 
a vasárnapi szokott lenni s átalános tapasztalat, 
hogy a vasárnapi mise után olyan ünnepnapos de
rült kedély szállja meg az embert. Hanem ez a 
derült kedély ma csak ebédutánig tarc; a mint 
közeledik az idő, a halottak ideje, mikor az el
hunyt kedveseknek — hideg lakásukon vissza 
kell adni a látogatást, ugy nehezül valami elszoritó 
teher perezrül perezre nagyobb sulylyal a szívre 
s a szomorúság hatványozott sebességgel szorítja 
ki a lélekből a vidámság utolsó sugarat is, hogy 
ott minden zugot a maga sötét, nehéz birodalmá
nak hóditson meg. 

Kezdődik a zarándokolás a halottak falujába, 
az a zarándokolás, melyet Mária, Jézus anyja is 
végig szeuvedett, midőn keserves szivével igyeke
zett a Golgothára. Hány embernek fekszik ott 
abban a hideg kertben — mindene eltemetve, a 
kinek nincs többé mit várnia, a mivel a lelkében 
érzett ürességet betemesse. Ha a fájdalom, mit e 
napon az emberiség érez, mind egy helyre gyűlne 
össze, tán súlyával kimozdítaná a földgömböt — 
útjáról. 

A zarándoklást is a gyermekek kezdik, kik 
gondtalan szivükkel még e szomorú alkalommal 
se engednek elsőségi jogukból s az ő „kis-gyertyá-
juk" már délután három óra felé lobog a gyep
benőtte sirhalomba leszúrva vagy ráragasztja a 



keresztszárnyra , melyről édes anyja vagy kis 
testvérje neve tekint reá. 

Az öregebbek a „proczesszióval" jönnek, a szo
morú halotti menettel , h <1 mindenki a szivében 
viszi a koporsót. A fájdalom még visszaszorul a 
szivbe, csak az arczvonások komolysága és a szo
morú halotti ének árulja e l , hogy ma a siralom 
ünnepe van. 

A magyar sajátsága, hogy még a fájdalom 
kitörésének is sorá t tud ja várni, s a ki egy falu-i 
temetést végig néze t t , meggyőződhetett arról, 
hogy a nép vissza birja nagy fájdalmát tar tani , 
mig a búcsúztatóban reá nem kerül a sor. 

A mindenszenteki gyász-menet élőpélda erre; 
mindenki tudja, hogy a szent beszédet a nagy 
kereszt alatt végig illik hal lgatni annak, a kinek 
megsiratni va ó vesztesége van ; mert abból a be
szédből meg lehet t anu ln i , hogy a fájdalomnak is 
van balzsama: a h i t ; és a halálnak is van orvos
sága, & veszteségnek kárpótlása — a föltámadás. 

És erre a tani tásra szüksége van annak, a 
kinek van ki t várni a föltámadás legnagyobb 
napján. 

Mikor a szent beszéd elhangzott , fölkeresi 
mindegyik a maga drága halmát ; ezer és ezer kis 
gyertya nagy hamut eresztve lobog föl a sirhan-
tokon s a megemlékezés mint repkény borul az 
egy évig elfeledett, egy év óta nom lá to t t kis 
keresztre. 

A fájdalom igaz 
jajjai bátran leb
benhetnek el a 
nyomott lélekről 
és a könycseppek ^ 
szabadon omolhat- ^f 
nak, nincs már ki- y^M 
váncsi , a ki csak JÁ I arl „.. 
nézni j ö t t , min- /í^ ^S^~ 
denkinek megvan _J^^^r^e^~ 
a saját búja, a mit A ^ l l 
elpanaszoljon. Xij 

A siralom völ
gye a z , minden 
kínaival, jajszavá
va l , keserveivel. 
Azt mondják, az 
igaz fájdalom né
ma; de ki meri 
mondani , hogy a 
jajszó nem igazi 
fájdalom kitörése. 
Az igaz érzés nem 
kendőzheti magát, 
az igaz fájdalom 
kitörése öntudat
lan s a ki azt is
merni akarja, ke 
resse föl a falusi 
temetőt minden
szentek délután
ján. 

A kinek nincs 
kit siratnia, meg 

nem foghatná, 
hogy nem zavarja 
egyiknek jajszava 
a másiknak han
gos zokogását ; de a kinek van sírni valója, az 
nagyon jól tudja , mennyi fájdalom elfér egymás 
mellett a nélkül, hogy egy a máséról tudna valami' . 

Mikor a gyertyák elégnek, már a szív sebe 
enyhülni kezd; az imádság és a fájdalom kitörése 
megkönnyíti a nyomott lelket, s a szent beszéd szent 
igéje a veszteség fölött a föltámadás reményével 
megnyugtatja a szivet s mire a pislogó gyertyács-
kák utolsója is kialszik s az égboltozaton a csil
lagok ezrei azok viszfényekép kigyulad: már ismét 
néptelen lesz a t eme tő , csak egy-egy kinos sóhaj 
kel ki a nehéz hantok közül, az ott maradot t édes 
anya búcsúja a távozó árvától. 

Otthon a fájdalom már enyhültebb ; est i ha
rangszóra az egész család kis gyer tyákat gyújt s 
a mellett imádkozik az elhunyt kedves lelkeért, 
mert meg van irva, hogy „szent éj üdvösséges a 
megholtakért imádkozni." E g y óra hosszáig zug
nak a harangok, még ez az egy óra a halot také, a 
fájdalomé, az emlékezeté. 

A kis gyertyák égnek nagy csöndben, olykor
olykor serczen az egyiké vagy másiké egy nagyot, 
a kit az imádkozok közül átlépett a ha lá l , s a 
kinek kis gyertyája leghamarább elalszik, az a 
többi előtt fog meghalni. Legalább ez oly néphit , 
a mit el nem mulasztanak egyetlen mindenszentek 
estéjén figyelemmel kisérni. 

A ki t a véletlen ilykép elsőnek szemelt, buz
góbban kezd imádkozni s jobban viseli magát, 

mint különben — mig el nem felejti a sorsot, 
mely reá vár, valamint elfeledi az emlékezet napját 
is, mig ;;z évfordulat megint eszébe nem juttat ja 
a midőn jól vigyáz rá, hogy gyertyája a legna
gyobb legyen s utolsónak gyujt?a meg, s igy sike-
rü la véletlent kijátszania, mely most első áldozatul 
egy — másikat kénytelen találni . . . 

A kiknek van kiért sirniok, adjon nekik szivük 
sebére balzsamot a megemlékezés és nyugodalmat 
leiküknek a — föltámadás reménye. 

Varga János. 

A monsummanói gyógybarlang Olasz
országban. 

Az Apei.'nin hegység legszebb táján, a Nie-
vole folyócska völgyében Pistoja mellett, a szen
vedő emberi-égnek 1849 óta uj menhely nyilt 
m e g , melynek gyógyhatásai oly sikereseknek 
bizonyultak be, hogy mindazok, a kik valaha e 
gyógyhelyen megfordultak, Európa leghíresebb 
gyógyfürdői mellé helyezik azt. Ugyanis az emii
te t t évben Domenico Giusti lovagot (a hires olasz 
költőnek Giuseppe Giustinak atyját,) arról érte-
sitették, hogy egy mészkőbányában, mely az ő 
tulajdona vol t , am» hegy lábainál , melyet a 

Gyógy ház a monsummanói barlang bejáratanal. 

rómaiak Sommo Mane-nak neveztek, a miből az 
olaszok Monsummanót csináltak, egy barlangot 
fedeztek föl. Hogy e barlang belsejét megvizsgál
hassák, az eredetileg igen sziik nyilason át először 
néhány gyermeket, azután több felnőtt egyént 
küldöt tek be, kiknek jelentései további kísérle
tekre b ítoritották az illetőket. Később a föld t u 
lajdonosa maga is bement a barlangba két ismerőse 
kíséretében s ugy talál ták, hogy a nyilas egy 
természetes bar lang belsejébe vezet, mely nedves, 
lanyha léggel van tele, mely igen élvezhető, köny-
nyen beszivható, a lélegzést nagy mértékben előse-
geti B kellemes, jótékony enyhülést hagy maca 
u tán . Továbbá azt a fölfedezést tették," hogy ° a 
barlangban több, kiválóan mésztartalmú viz által 
képezett apró tavacska van s a legpompásabb kép-
ződésü stalakti tok és stalagmitok nagy mennyi
ségben találhatókort . Hogye barlangban a levegő 
minősége különböző betegségek gyógyítására igen 
alkalmas leend, a felől egy perczig sem lehetet t 
kételkedni. 

A tulajdonos mindenekelőtt a bejáratot szé
lesítette ki s a barlang belsejében az ösvényeket 
járható karba helyezteté, hogy a könnyű közleke
dés lehetővé legyen s a vizesebb helyekre, melye
ken most hidak vezetnek át, több apró csolnakot 
vitetett. Ezután a barlangban levő víz és levegő 
vegybontását kísérlettek meg, s az eredmény a 
lehető letrked. ezöbbnek mutatkozott . Grandeau 

párisi vegyész, ki a barlang vizét szintén meg
vizsgálta, azt jövendölte, hogy a monsummanói 
barlang rövid idő múlva egyike lesz Európa leg
szebb és legpompásabb meleg fürdőinek. Az 
utóbbi évekig csak beavatottak bir tak tudomás
sal e jótékony gyógyhely létezéséről. Csak mióta 
Garibaldi 1867-ben és Kossuth 1870-ben oly sze
rencsés gyógyulást nyertek ott és nagy neveik 
fénye által a világ figyelmét az Apennin-hegység 
egyik félre eső zugában rejtőzködő szerény vá
roska felé terelték, csak azóta özönlik ide a tou~ 
r is ták és szenvedő betegek áramlata és az egyetlen 
sor, melylyel most még az utazási kézikönyvek a 
Nievole gazdag völgyében fekvő Monsummanóról 
és meleg fürdőiről megemlékeznek, ma-holnap 
egész oldallá fog növekedni. 

A tulajdonos, emberbaráti önzéstelenséggel 
ingyen engedte át a barlangot a szenvedő embe
riség használatára. A fürdőt egyelőre kisebb 
mérvben rendezték be, de azért e l lá t ták minden 
szükségessel, csak épen a fényűzés hiányzik ott. 
E hiánynak és a hírlapok utján való hirdetgeté-
sek elmulasztásának tulajdonitható, hogy e gyógy
fürdőt, melynek oly nagy jövője van, s mely 
előbb-utóbb világfürdővé fogja kinőni magát, 
maguk az olaszok is oly sokáig nem ismerték. 

A betegségek, melyek ellen a monsummanói 
barlang meleg levegője nyugodt és nagy mérték

ben való beléleg
zés ál tal sikeresen 
használható, a kö
vetkezők : átalá-
nos és helyi kösz
vény, idül t rheu-
mat i smus , ász
kor , hideglelés, 
kövérség, nemi 
betegségek, idült 
ka tha rus , jod- , 

ólom- és higany
használat ál tal 

megromlott vér, 
kezdődő termé
ketlenség s áta-
lában mindenféle 
vér- vagy nedv
romlásból szárma
zó betegségek stb. 

A tapasztalt 
d r . Turche t t i für-
dőorvos Ítélete sze
r int , a ki e fürdő 
hatását a hely szí
nén már negyed
század óta tanul
mányozza, a bar
lang levegője há
romféle tényező 

ál tal hat legfőké-
pen: 1) Alkalikus 
(lugsós), a vérnek 
élességét neutra-
lizáló részecskék 
belehellése á l t a l ; 
2) a megromlott 
nedveknek bő és 
erő telj es izzadá sok 

utján való kiűzése, s végre 3) az idegrendszer vil
lanydelejes fölélénkitése ál tal . E tekintetben Mon-
summano még eddig páratlan gyógyhely E m ó p á -
ban. A fürdő fekvése igen szép, regényes ; köze
lében gyönyörű kertekkel borí tot t halmok emel
kednek és buja növényzet virul mindenfelé. A kis 
völgy lakóinak szokásai és erkölcsei szelídek és 
barátságosak, mint kellemes toskánai tájboszé-
dök, az utak mintaszerüleg vannak ta r tva s az 
élelmi szerek és lakások árát még nem csigázta 
föl túlságosan az „ a u r i sacra fames" (az arany 

utáni szent éhség). S.L. 

Képek az Alpok vidékéről. 
Az Alpok, mint ama nagyszerű természeti 

forradalmak emlékoszlopai, melyeknek földünk 
jelenlegi alakját köszönheti, mint ama természeti 
őserő működésének tanúbizonyságai, mely egy
aránt uralkodik az évezredek viharai, a tengerek 
hullámai s a természet összes erői fölött, méltán 
megérdemlik azt a különös figyelmet, melylyel a 
müveit világ tudósai azokat gondos tanulmányo
zásuk tárgyává tet ték. Az Alpok világában min
denütt , ugy a felhőkbe nyúló havasok tetején, 
mint a mosolygó v'.rányu mély völgyekben van 
valami tiszteletgerjesztő, valami magasztos. A 
jégmezők ezüst fenyőkkel, az óriási sziklaromok 
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v a d zűrzavara, ősrengetegek titokszerü félhomá
lya, hegy-völgyeinek idegenszerű növényzete és 
állatélete — mind e látványok és benyomások 
csodás hatalommal ragadják meg a kedélyt. Fény 
és levegő, hegy és erdőség, a havasi legelők pom
pás zöldje a jégmezők között, a hegyi zuhatazok 
csergedezése, a nyájak csengetyűinek vidám ko-
lompja, a pásztorok sajátságos éneke, a kedves 
havasi tengerszemek, melyeknek kristály felüle
téről a regényes partok, a hegyek csúcsai és az 
égbolt fellegei visszatükröződnek: az Alpok szép 
világának e tündéries varázsa bámulatra gerjeszti 
a vándor lelkét a természet magasztos teremtő 
ereje i ránt . 

A természet alkotásaínak csodálatos ellen
tétei egyesülnek itt a legkisebb téren is. Ha az 
Alpok magaslatairól I tál ia felé aláereszkedünk, 
alig néhány mérföldnyi útvonalon, mintha csak a 
földnek valamennyi övén hatol tunk volna keresz
tül az Észak örökös jegétől kezdve a D dnek örök 
tavaszban mosolygó virányáig.Közvetlenül a jég
mezők széle alatt kezdődnek a zöld alpi legelök fű
szeres füveikkel. Akiszökellő hegyfokokat gyönge 

havasi egerek!— mindenesetre igen különböző 
két tárgy, de mindkettő egyaránt érdekes. Az első 
az Alpok sziklakeblének titokszerü és gazdag 
kincstárába enged bepillantanunk s a havasi lakók 
egyik élelmes keresetmódjával ismertet meg, mig 
a második a havasok változatos állatvilágának 
egy kis képviselőjét mutatja be. 

A kristálybarlangoTzról ezt irja Tschudi : 
„Mindenekelőtt a Zinkenstock kristálybarlangjai 
vergődtek nagy hír re a L a u t e r a a r - j ég .néző 
(glatscher) közelében s már Haller, az Alpok köl
tője is megénekelte azokat. A Zinkenstockon 
1719-ben egy három láb vastag kovag-rétegben 
nyílást t ö r t ek , melyben már azelőtt is födöztek 
föl néhány kristály darabot. Az uj barlang ala
csony 8 csak 20 öl hosszú volt; egy patak folyt 
rajta keresztül s az eddigelé ismert legnagyobb 
kristály-bányát foglalja magában. A leghatalma
sabb példány többet nyomott nyolez mázsánál; 
találtak még néhány öt mázsást és igen sok olyat, 
melyek egy mázsánál nehezebbek voltak. Az ösz-
szes készletet 1000 mázsánál és 30,000 tallérnyi 
értékűnél jóval többre lehetett b;Ciülni. A Rhone 

darabokat sikerült kikap.irászniok, melyek között 
néhány 15 fontos is volt. Az eredmény arra bátorí
totta őket, hogy egy szomszédos és csak egy l á b 
nyi nagyságú nyilast vésővel kiszélesí tsenek; de 
az éj beállott. A merész kristálykeresők nem 
akarták elhagyni helyöket s roszul öltözködve és 
minden élelmi szer nélkül, szélben és viharban, 
jéghideg esőben ott maradtak egymáshoz nyo
mulva keskeny sziklapárkányukon, minden percz-
ben kitéve annak, hogy a sötét jégmezőre lezu
hanjanak. Végre sikerült másnap a harmadik 
robbantással meglehetős nagy barlangot nyitniok, 
melybe azonnal be is másztak. I t t aztán, lazán és 
összevisszahányva egy rakás igen pompás , több
nyire sötétszürkére fostett morionet találtak, köz
tök néhány mocsoktalan tisztaságú és alakú és 
akkora kabinet darabot is , a mekkora még addig 
soha sem fordult elő. A lelet hire izgalomba hozá 
a környéket s lázas sietséggel rohantak a kincs 
hazaszállítására. Valami 300 mázsa füstkovag 
volt ott, melyek közt 50 darab 1 — 2 mázsa, mint
egy 20 darab 2 mázsánál nehéz ; b b , két darab 
pedig több mint három mázsa sulyu vala. A 
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Egy kristálybarlang kinyitása. Alpesi képek. Havasi egerek. 

mohák s viruló havasi rózsák borítják. Távolabb 
lefelé pompás eleven zöld erdőségek, lombkoro-
náju f'acsoportozatok és a tűlevelű fenyvesek 
roppant rengetegei . A délibb völgyekben oly 
virányokon járkálhatunk, melyeken a borág, a 
gesztenye- és olaj berkek s a legnemesebb gyü
mölcsfajok is szépen tenyésznek. 

E bűbájos világ kifogyhatatlan tápot nyújt a 
vizsgálódásra, elmélkedésre. Minden évben szá
zával jelennek meg a könyvek róla; Olasz-, Német-, 
Angol- és Francziaországban, ugy szintén Ausz
triában is társulatok alakultak az Alpok minden 
tekintetben érdekes vidékének tanulmányozására 
és ismertetésérc. Ha csak ugy találomra kapunk is 
ki egyes részleteket vagy mozzanatokat az Alpok 
lakóinak életéből, állat-, növény- vagy ásványvi
lágából, egy szóval: az örökösen működő természet 
e nagyszerű műhelyéből, már azok is elég érde
kesek arra, hogy bővebben foglalkozzunk velők. 
Álljon itt ezúttal a kristály-barlangok és a havasi 
egerek leírása Tschudi után, ki az Alpok termé-
ezettani és néprajzi viszonyait évtizedek óta tanul
mányozza, és tanulmányozása eredményeit egy 
érdekes könyvben ki is adta Kristálybarlangok és 

forrásai és felső futása körül emelkedő hegyek 
már a közép korban híresek voltak szines (fekete, 
sötétbarna, sárgás és vöröses) kristályaikról, me
lyek közül a r i tkább sötéteket hajdan Morione-nak 
nevezték; mostani nevök füsttopáz vagy füst
kovag. Ma szintén innen kerülnek ki nemcsak a 
l eg több , hanem egyszersmind a leghatalmasabb 
kristályok is. 1757-ben a valiisi Viesch-völgyben 
s később a Hagdornbergon (Galagonyahegy) Na-
tersen fölül, szintén Vallis-ban, oly kristálybarlan
gokat nyitottak, melyekből 5, 6, 8, sőt 14 mázsás 
példányok is kerültek elő, tehát a legnagyobbak, 
melyeket addig ismertek." 

„ A mi századunkban a legnagyobb kristály
lelet 1868-ban a Furka nevű szorosut közelében 
fordult elő.Nehány úgynevezett „S t r ah le r " , azaz: 
sugár- vagy kristálykereső a Galenstocknál egy 
kovag-réteget fedezett föl, mely a jégmezőből ma
gasan kiemelkedett, s valami 100 lábnyira fölötte 
néhány homályosabb helyet mutatott , melyekot a 
szakértő éles szeme apró barlangnyilásokul ismert 
fol. E g y szerfölött veszélyes sziklapárkányon si
került a bányászoknak e nyilasokig fölkuszni. 
Nem csalódtak; némi fáradsággal jókora kristály-

svájezi muzeumok siettek a legszebb példányokat 
megszerezni." 

Az Alpoknak nemcsak föld- és ásványtani 
viszonyai, hanem állatvilága is méltán megér
demli, hogy megfigyeljük. E magas hegységnek 
főleg hóvidéke oly hatalmas ál lat i életet rejt 
magában, melynek létezéséről kevéssel ezelőtt 
még sejtelmünk se volt. í g y például a havasi 
egeret is ama r ideg, otthoniatlan tájakon jó sokáig 
a legkisebb figyelemre se méltat ták sem a tudó
sok, sem az ott néha megforduló utasok. E kis 
emlősállat utolsó jelensége ama magasabb állati 
életnek, melyet egyátalában az ál lat i lé tezhetés 
legvégső határá ig biztosan követhetünk. Az 
állatkát, mely némi részben még ma is talán vos 
életet folytat, 1841-ben egyszerre fedezte föl 
Hager AndermattbanJSzt. Got thárdnál és Mar t íus a 
F'aulhornon. Tudományos neve Hypudaeus alpinus 
é-s petrophilus vagy Arvicolanival is . Az egér hátán 
sötétes szürke, oldalain barnás , nyaka, hasa és 
ezombjai belől világos fehérek; farka 2 ' / 2 , az 
egész állat 5 hüvelyk hosszú. A földalatti lyu
kakban lakó kis egér hazája sohasem száll alább 
4000 lábnál a tenger színe fölött és fölhatol egó-
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szén az örökös hó határáig, melyet az állat még a 
néha kilencz hónapig tartó szigorú telek alatt 
sem hagy el. A havasok gyér, de helyenként 
sürü növényzete nyáron át elég eleséget nyújt a 
hóegérnek; télen előre beszerzett készletéből kell 
élnie. Ilyenkor a közeleső havasi kunyhókat is 
fölkeesi, melyekhez számtalan aiagutat fur, 
hogy valami ennivalóra találjon. — Ki hitte 
volna, hogy a mi érzékeny bőrű mezei és házi 
egereinknek még az Alpok havas tetőin is akadjon 
rokona? S. L. 

A női mell a vad és művelt nemze
teknél. 

(Kivonat PIoss berlini tudornak az „Archív f. Anthropolo-
gie"-ban megjelent czikkéből.) 

A régi és uj költők sokszorosan megénekel
ték a női mell szépségét, különösen a keleti lyriku-
sok gazdagok e tekintetben hasonlatokban és 
kifejzésekben. De mi természettörténelmi szem
pontból akarjuk azt vizsgálat alá venni. Mig a 
tej, a koponya, a haj, a bőrszín, a testi nagyság, 
a lábak és kezek alakja stb. már mind tárgyul 
szolgált az összehasonlító népismei kutatásoknál: 
addig a női mellet és annaü nagy alakváltozásait 
alig vitték tekintetbe. A mellnek kiváló ápolása 
és kezelési módja a különféle népeknél annak 
különféle, a rendestől elütő alakot kölcsönöz. 

Már a Talmud öreg izraelita orvosai figyel
messé lettek arra a befolyásra, melyet a mellnek 
ápolása annak kifejlődésére gyakorol. Ugyanis azt 
állították, hogy a vagyonosak leányainál a jobb 
mell előbb kifejlődik mint a bal, mtrt a jobb 
oldalukon egy kendőt hordoztak; mig ellenke
zőleg a szegényebb osztályuaknál a bal fejlődik ki 
előbb, mert ezen osztály leányai a bal oldalon 
szokták a vizet vagy testvéreiket is hurczolni. Ki 
nem gondol itt azonnal azon hátrányokra, melye
ket a jelenkor magasan czivilizált népeinél a 
szoros fűzők hordása okoz. De nemcsak a művelt, 
hanem más vad népfajok is — nem tudni öntuda-
tosan-e vagy öntudatlanul — akadályozó nyomást 
gyakorolnak a ruházat által fejlődő mellükre; 
mig ellenkezőleg más népek különösen e czélra 
használt készülékek által siettetik annak minél 
nagyobb kifejlődését. 

A régi monda az amazonokról, kik leányaiknak 
jobb mellét eltávolították, hogy igy könnyebben 
harczolhassanak, talán azon a tapasztalaton alap
szik, hogy bizonyos népnél a harczkedvelő nők 
szűk ruházat által a mellnek kifejlődését egészen 
egy oldalra szoritották. 

A déleurópai nő csinosabb alkata magával 
hozza a mellnek koraibb és csinosabb kifejlőuését 
is. Az európaiak között állítólag a portugál nők 
bírnak a legnagyobb, a kasztiliai nők pedig a legki
sebb mellel. Az ausztriai nők e tekintetben egy
kor nagy hirben állottak. A költő kedvesének 
szeme, szája más és más országokból ered: 

Den Kopf aus Prag, die Fuss vom Ebein, 
Die Brüst* aus Oesterreich im Schrein. 

Az angol nők, különösen a magasabb állásúak, 
aránylag igen kifejletlen mellel birnak. A yankee 
nők New-Yorkban és Észak-Amerika más váro
saiban is, nyilvánosan és feltűnés nélkül viselik 
a mesterséges melleket, mint nálunk az álhajat. 
Európai és ázsiai Törökországban Oppenheim 
szerint minden anya maga szoptathatjagyermekét, 
mivel semmi mellfűzővel nem a; ontják össze de
rekukat. Perzsia nomád női tejöket a piaezon 
elgyengült aggok számára poharakban árulják 
orvosság gyanánt. A cserkesz nők egy bő övet 
viselnek, a gazdagabbak ezüst csattal, melyet a 
leányoknak 10 — 12 éves korukban a csipejöktől 
kezdve egész a mellökig kötnek föl; ezen övet 
a nászéjig nem szabad levetniök, mikor is a 
vőlegény éles tőrével azt keresztül metszi. Ezen 
öv a mell kifejlődését, mivel azon alul van, nem 
gátolja, sőt ellenkezőleg ez kölcsönzi a cserkesz 
nőknek azon gyönyörű alakot, melyet az idegenek 
éa utazók náluk annyira megbámulnak. A sin-
galések szerint Ceylonban a női mell szépségének 
eszméje, ha kemény és kúp alakú, mint a sárga 
kókuszdió. Egyiptomban a fellah népnél a leányok 
melle 11—13 éves korukban tökéletesen kifejlő
dik, de 25 éves korukban már eltűnik. Sennaar-ban 
a női. melle egész a térdig ér, a san galla nők 
pedig a hátukon czipelt gyermeket vállukon ke
resztül szoptatják. A kaffereknél a mellnek kiváló 
és maga nemében egyetlen művelése divik. Az 
anya már 7 vagy 8 éves korában elkezdi leányá
nak mellét bizonyos kenőcscsel kenni és a mell

gombokat kinyújtani, faháncscsal kötözgetni, mig 
azok cső alakúvá nem válnak. Gyermekeiket pedig 
mint valami pipaszárból, vállukon keresztül szop
tatják. A néger nők mellüket egy kendővel lefelé 
szorítják, ugy hogy az mint valami bőrzsák majd 
térdökig lelóg. 

Északon az eszkimó nőknek igen kifejlődött 
mellük van, mig az észteknél hiányzik a mell 
minden ápolása. 

A 17-ik században a spanyol nőknél a mell 
kifejlődésének meggátlása kapott átalános lábra, 
ugy hogy mellükön valóságos üreg keletkezett éa 
ebbeli szépségükre oly büszkék voltak, hogy fe
detlen mellel jártak az utczákon és nyilvános he
lyeken is. Ilynemű szokás napjainkban is fölta
lálható Németország egyes vidékein, különösen a 
bregenzi erdőben, hol a leányok mellének kifejlő
dését ólomtányérokkal akadályozzák meg. 

Az a természetellenes szokás, hogy a nők 
állatokkal .-zoptatnak, igen el van terjedve a 
vad népeknél. Az ősnépek között az ausztrá
liaiaknál Polynesiában, Dél-Amerika több indián 
törzsénél és Ázsia néhány népénél honos. Ezek 
fiatal kutyákat és majmokat nevelnek föl mellü
kön. Dél-Amerikában megesik, hogy egy anya 
gyermekét és majmát egyaránt gyengéd szerete
tében részesiti. Az aravak nők hasonlólag fia
tal, elfogott majmokat szoptatnak. A vad népek 
leginkább azért szoptatnak különféle állatokat, 
hogy tejöket sokáig megtartsák* és mindennapi 
eset, hogy ha a család megszaporodik az öreg anya 
veszi át az idősebb gyermekek szoptatását s gyak
ran nagy kamaszokat lehet látni a mint nagyany
jukat állva szopják. A kamcsadálok fiatal medvéket 
szoptatnak. De legelső marad e tekintetben min
dig a kutya — a vad ugy mint a művelt népek 
e fogadott gyermeke. A régi római nők is kutyá
kat szoptattak és dr. Dieruf meg napjainkban is 
föltalálta ezen szokást Nápolyban. 

A mely népeknél a mellgombok igen kicsinyek 
és a hol a nők fűzik magukat, ott a gyermekha
lálozás roppant mérvben el van terjedve*). Érde
kes volna statisztikailag kimutatni, hogy hány nő 
van különösen a városokban, ki mellének meggá
tolt kifejlődése folytán képtelen csecsemőjét táp
lálni és mily nagy veszteséget szenvedünk ez által 
évenként a népesség számában. K. 

Boszorkányság a tizenkilenczedik 
században. 

Már akár szégyen, akár nem, be kell vallani, 
hogy az a jólelkű magyar ember könnyen rá hagyja 
magát szedetni, de ez nem mindig a jó lélektől, 
mint inkább a tudatlanságtól származik. Még 
Könyves Kálmán királyunk megtiltotta a boszor
kányokban való hitet, de a hit egyéniség dolga 
lévén, azt végképen máig sem lehetett kiirtani, 
pedig Minerva ugyancsak izzadoz, hogy minden
féle babonát s boszorkányságot elűzzön századunk 
egéről, do biz' akárhányszor földhöz veri is e 
tehetetlen vénasszonyt, mint a macska talpára 
ugrik, s keres magának uj meg uj áldozatot. A 
minapában, p. o. itt Laczházán ugyancsak rútul 
megjárta egy kun atyafi. Természete az sok em
bernek, inkább hisz a kuruzslónak, mint az orvos
nak, inkább hallgat a javasasszonyra, mint saját 
józan eszére. így történt a mi családunkkal is. 
Egy dunavecsei czigányasszony betéved hozzá
juk, szétnéz a szobában, ijjedelmes arezot vág, s el
kiáltja magát: „Oh ti boldogok, oh ti szerencsé
sek!" Férj és nő összenéz, majd a czigányasszonyra 
téved tekintetők. 

— Nos, hát miért volnánk mi szerencsések ? 
kérdik egyszerre. 

A jósnő csak nagysokára volt rábírható, hogy 
súgva, titokban közölte velők, hogy ő e házban 
kékes lángot látott felvetődni, s itt bizonyosan 
nagy és temérdek kincs van elásva, de azt csak ő 
képes elővarázsolni, még pedig nem egyszerre, 
hanem majd csak nagypénteken. Ott mindjárt a 
helyszinén kivett zsebéből egy egyforintos ron
gyos bankót, s elégetvén, hamuját a szobában 
szétszórta, s a szobában áskálván két-három ezüst 
húszasra talált, s ezzel a házasfeleket megaján
dékozta, mi által a szilárd bizalom alapja meg 
volt vetve. Liszt, pénz, zsir egymásután költözött 

*) Ismeretes a statisztikából, hogy egész Európában több 
figyermek születik, mint leány, nevezetesen 100 leányra 106 
fiu esik. És hogy mégis a nók magasabb években tetemes 
számmal (csak Ausztriában mintegy 4 millióval) felülmúl
ják a férfiakat annak, oka QuefeZeí szerint a nö mellének 
tökéletlen kifejlődése, minek következtében a több táperöt 
igénylő figyermekek nagyobb halandóságnak vannak alá
vetve. 

a czigányasszony tarisznyájába. El is jött a nagy. 
péntek, húsvét, de a pénznek híre-hamva sem 
volt, sőt a czigányasszony is elmaradt. A három 
húszas a szegény embereknek száz forintnál is 
többe került. 

Hány ehhez hasonló eset történik meg éven
ként nálunk ilyenféle változatokban, a mit aztán 
a szomszéd német lapok kizsákmányolván, reánk 
ütik a tudatlanság bélyegét, s egy pár esetről az 
egészre varrnak himet. Nem szokásom örülni a 
mások kárán, de megvallom, némi csekély elég
tételül szolgált, midőn egy angol lapot forgatva, 
abból azt olvastam, hogy ott e gyakorlati, s 
mondhatnók, legmiveltebb nemzet közt is fordul
nak elő ilyen esetek, hogy ne csak magunknál 
lássunk nagyított rémképeket, s némi vigasztalást 
nyújtson hátramaradottságunkban, nem találtam 
egészen czélszorütlennek, e lapból egy pár esetet 
idézni: 

Nem oly régen történt, hogy Staffordban egy 
nő állott a fenyitőtörvónyszék előtt. Ez egy ke
reskedő nejével elhitette, „miszerint parancsol a 
csillagoknak, vissza tudja szerezni az ellopott 
jószágot, be tudja hajtani a kétséges számlákat." 
Egy napon aztán a javasasszony tiszteletét tette 
az emiitett nőnél, hogy hivatalos működését meg
kezdje. Tüzet gyújtatott vele, s kérte, hogy férjé
től szerezzen valahogy egy huszonöt sterlingnyi 
bankjegyet, a mit aztán dugjon el kebelébe, s azt 
ki ne vegye onnan esti kilencz óráig. A hiszékeny 
nő szigorúan követte a tanácsot. Későbben nap
közben a javasasszony megjelent, s a nővel egy 
csomó szilánkot, s férje hajából egy pár szálat 
hozatott. Majd előkérte a bankjegyet, kijelent
vén, hogy a nélkül semmihez sem foghat. Néhány 
perczig tartó habozás után a jó asszony a pénzt 
is átadta. A javasnŐ, a férj hajszálait a bankjegybe 
göngyölgetve, e csomagot egy székre tette. 

A házinő élvén egy kissé a gyanupörrel, a 
bankjegyet kérte vissza, de a javasasszony azzal 
biztatgatá, hogy a varázs csak ugy eszközölhető, 
hogyha a bankjegy néhány perczig a széken 
fekszik. Ezután a szoba közepére állíttatta, né
hány forgácsot tett a tűzre, s intette, hogy meg 
ne moczezanjon addig álló helyéből, mig a forgács 
hamuvá nem ég. Ezalatt igen ügyesen kicserélte 
a javasnő a bankjegyet ehhez hasonló papírcso
maggal. Azonban a szegény rászedett nő is szem-
fül volt ám, észrevette a szerencsehozó jósnő 
csalfaságát. Kiugrott, s férjét hiva segítségül, a 
nőt letartóztatták. Ez a legközönségesebb fajtájú 
csalás, de épen annál világosabban mutatja u nép 
balga hiszékenységét. 

Csak 1857-ben fordult elő egy másik eset a 
fenyitőtörvónyszék előtt, mi csaknem hihetlennek 
látszik, holott az utolsó szóig hiteltérdemlő. 
Carlesworth Tamás bérlő Kugby-ban lakott. 
Anyja ellenzése daczára 1856-ban megnősült; 
anyja elköltözött tőle, s rejtélyesen figyelmeztetés 
hogy sajtot ne csináljon, mert az mind morzsává 
mállik szét. Ez az intés egyenesen oda czélzott, 
hogy az ifjú nő rontja meg a tejet, a férj tanúsko
dásából azonban nem derült ki, hogy ő a maga 
részéről minő véleményben volt. És csakugyan 
kevés időre minden jóslat beteljesedett. A sajt 
nem állott össze, a bérlő, neje s a szolgáló meg
betegedtek. Ily szomorú helyzetében a férj egy 
szomszédos vámőrhöz folyamodott tanácsért, 8 ez 
azt javasolta, hogy forduljon bizonyos Tannichiff 
János nevű kuruzslóhoz. Ehhezképest a bérlő 
nejével együtt elment az öreghez, elmesélték 
előtte a dolog lefolyását, s ez megígérte, hogy 
másnap meglátogatja őket. El is ment, de nyilat
kozata ugyan ráijesztett a családra, mert szerinte 
mindenki, nemcsak a tehén, de még a sajtár, sőt 
az egész major is meg van rontva. A gonosz varázs 
feloldásaért kör ül belől két font sterlinget kötött 
ki az öreg csaló. De ennek sem lett jó eredménye, 
mert a sajt nem javult meg, s a majorosok sem 
érezték magúkat jobban. Elhitették magukkal, 
hogy éjjelenként sajátságos zörgést, kutyayoni-
táat hallanak. Az öreg előadta, hogy a majoros 
anyja hihetőleg több boszorkánynyal szövetkezett, 
s hogy ezeket lekenyerezhesse, több pénzre volna 
szüksége. A majoros megadta a kivánt harmincz 
fontot. Mindamellett is semmi javulás sem követ
kezett be, sőt most jött a legszembetűnőbb csalás-
A majoros magához fogadta a vén kuruzsló fiát, 9 
ez ott élt, mint hal a vizben, tizenegy hónapou 
keresztül. Ez aztán keresztet csinált olykor-olykor 
az ajtóra, másszor kék lángot égetett, hogy a go
nosz varázst ezzel elijeszsze. De azért a majoros, 
s a család több tagja nem egyszer láttak hold
világos éjjelen fekete kutyát kilógó nyelvvel tol 
s alá szaladgálni a szobákban,hallottak lánczcsör-
gést, rémletes ajtónyikorgást. így ment ez körül-

547 

belől egy évig. mikor az elámított majoros szeme 
fölnyilt, s ügyvéd elébe adta az ügyet. A tanúki
hallgatások alapján az öreg kuruzsló egy évi 
kényszermunkára ítéltetett, de biz' a kihányt 
pénz nem térült meg sohasem. 

Az összefutott tej volt ez ügynek első alapja, 
s már nem első ízben történik, hogy ilyesmi miatt 
a hiszékeny embereket a csalók rászedik. Szintén 
a jelen századból említhetünk egy már szomorúan 
végződött eseményt. Egy szabó tehene egvszer 
C3ak rósz tejet adott, a nő mindjárt azt gondolta, 
hogy tehene meg van rontva. Tizenkét asszonvt 
hivott, a kérte, hogy áldanák meg tehenét, de da
czára ennek, a tej elapadt. Ekkor Butters Mari 
nevű javasasszonyhoz folyamodott. Ez asszony 
azt tanácsolta, hogy a szabó s még egy másik 
ember menjenek az istállóba, fordítsák ki mellé
nyüket, s álljanak a tehén fejéhez, mig csak teje 
megjön. A két bárgyú híven követte a tanácsot, s 
több ideig álltak az istállóban, mikor aztán látták, 
hogy még sem jön tej, boszankodva jöttek onnan 
ki. Hazaérve ablakot és ajtót bezárva találtak, a 
csöndes némaság gyanút keltett bennök; befeszí
tették az ajtót, s rémülve vették észre, hogy a 
szabóné és fia, továbbá az öreg cseléd halva 
feküsznek a szoba padlózatán, az öreg javasasz-
szony pedig már alig lélegzett. A tanúvallomá
sokból kiderült, hogy a javasasszony teljesen hitt 
babonájában; mert máskülönben nem osztotta 
volna meg áldozataival ugyanazon sorsot. Az 
ajtót bezáratta, minden nyílást betömtek; akkor 
tüzet gyújtván, abba tűket, szegeket, egy kevés 
tejet, sőt nagyon hihető, hogy némi ként is vetett. 
A füst a szerencsétlen hiszékenyeket megfojtotta, 
s kevés hijján a javasasszony is odaveszett. 

A fenyitőtörvónyszék előtt 185 (5-ban tárgyalt 
eset szintén szomorúan igazolja az angol köznép 
babonás voltát. Egy betegeskedő rézművesnére 
ráfogták a szomszédasszonyok, hogy meg van 
rontva; rábeszélték, hogy folyamodjék egy Donald 
Sára nevű javasnőhöz, mert már orvos nem segít
het rajta. A javasasszony azt mondta, hogy „va
lami ellensége" rontotta meg, s csak ugy gyó
gyulhat meg, ha tízféle port éget el. A hiszékeny 
nő megszerezte a tizféle port M. Donald utján jó 
drága pénzért, s a tűzbe dobta. A javasasszony 
pedig, mikor a porok ropogtak, sustorogtak a 
tűzben, elkezdte az úgynevezett ráolvasást. így 
folyt a látogatás hét vagy nyolez izben a férj 
tudta nélkül. S az egészben legkülönösebb az, 
hogy mikor a javasasszonyt a törvényszék előtt a 
rászedett nővel szembesítek: ez a szerencsétlen 
még ott is pártfogolta azt, s teljesen meg volt 
győződve arról, hogy e kuruzsló rajta segíthetett 
volna. 

Ezelőtt szokásban volt, hogy a boszorkány
ság gyanúja alatt levő egyént viz alá libbentették, 
s ha nem merült el, akkor megkegyelmeztek neki. 
S íme, Angliában 1825-ben e sajátságos próbaté
tet egy faluban az egész község hajtotta végre. — 
Veithben lakott egy Stabbing Izsák nevű kiske
reskedő, vagy is inkább zsibárus, szomszédságá
ban egy nádazó lakott, kinek felesége napról 
napra gyöngült, másik szomszédja pedig egy 
fóldmives volt, kin a tébolyodás első tünetei 
mutatkoztak. A falusiak előtt nagyon sajátságos 
esemény gyanánt tűnt föl, hogy az öreg zsibárus 
mindkét szomszédja ilyen állapotban van: ennek 
kulcsát a boszorkányságban kereqték, s kutatni 
kezdték, hogy kit lehetne gyanúba hozni. Leg
közelebb volt a zsibárus; mindjárt akadt olyan, a 
ki csaknem esküvel erősité, hogy az ajtóküszöbön 
látta tánczolni az öreget. Ezt pedig a néphiede
lem szerint csak boszorkányok teszik; hiába 
tagadta Stabbing, ráfogták, tehát igaznak kellett 
lennie. Egy másik azt erősité, hogy midőn az öreg 
az utcza-ajtó előtt ment el, a tejfölt nem lehetett 
többé vajjá köpülni, bizonyos, hogy az öreg ron
totta meg a tejfölt. Közakarattal eldöntötték, 
hogy a zsibárust meglibbentik, ki nem tehetvén 
mást, az ítéletbe beegyezett. A falun kivül feküdt 
egy tó, a népség idogyült. Négy markos legény 
hevonszolta az öreget, a kisbíró pedig csöndre 
intette a néző tömeget. Mik or a viz mar honaljig 
ért, a négy legény megkapta a szerencsétlent, s 
háttal a vizre fektetvén, jól bele libbentették. Az 
úszók előtt ismert tény, hogy ha a tüdőt jól tele 
"zjvják levegővel,az emberi test kevesebbet nyom, 
mint ugyanannyi tériméjü viz, s az ember, ha 
csöndesen tartja magát, több ideig lebeghet föl-
*zinen. Tudta-e ezen módot a zsibárus, vagy nem, 
nincs följegyezve, csak az bizonyos, hogy a viz 
fölszinén lebegett a vizsgáló bizottság bosszúsá
gára. „Libbentsétek még egyszer," kiálták, s az 
áldozat megint fenlebegett. A nézők sehogysem 
toltak megelégedve. „Jó mélyre taszítsátok be;" 

fejjel lefelé dobták be, de az öreg megint a fel
színre került. így próbálgatták mintegy három
negyed óráig. Már közel volt a halálhoz, mikor 
szerencsére az okosabbak kihirdették, hogy nem 
ő a boszorkány. Ki hát? Mást szemeltek ki, már 
épen hurczolták a tó felé a szerencsétlen áldozatot, 
mikorára az eset a bíróság értésére jutván, a ke
gyetlen eljárás megakadályoztatott. 

1867-ben Stratfordban egy egész család azon 
babonás 'hittől aggasztatott. hogy éjjelenként a 
kéményen keresztül fejetlen emberek jőnek a 
szobába, a lakókat csipkedik, irtóztató zajt csi
nálnak. Elhitették magukkal, hogy a szomszéd
asszony rontotta meg őket, s csak akkor szabadul
nak meg a varázstól, ha valaki ez asszonynak 
vérét veszi. Az apa tehát elment a szomszédba, s 
egy éles késsel beleszúrt a kiszemelt áldozat 
arczába, mi után, a mint a törvényszék előtt erő
sítek, a béke visszaköltözött hajlékukba. De biz' 
azért a törvényszék nem mentette föl a boszor
kánykereső apát. 

Azonban miért soroljunk elő több esetet, az 
eddig idézettek is kellőleg tanusitják, hogy nem
csak nálunk, de a legmiveltebb országokban is 
találkoznak egyesek, kik a babonaságra hajlandók. 
Reméljük, hogy a jelen nevelési rendszer az ilyen 
torzszülött véleményeket lassanként majd csak 
kiirtogatja, s a köznép is elér oda, hol századok
kal ezelőtt a magyaroknak egy tudós királya 
Könyves Kálmán állott. K. T. K. 

Öt hét léghajón. 
( U t a z á s A f r i k á b a n . ) 

(Folytatás.) 

A „Viktória" nemsokára a hegy túlsó oldalán 
ereszkedett alá. Fás és bokros oldalak simultak 
lejebb ós lejebb, sötétzöld pázsitnak látszva a 
magasból. A mint lejebb szálltak, jobban kitűnt a 
dús tenyészet s csakhamar a magasabb fák suda-
rait horzsolták. Joé egy kötélüágcsón, ügyesen 
mint a macska ereszkedett alá s horgonyt vetett. 
Megállottak. 

— Most, — monda Fergusson, — végy 
magadhoz két puskát, Dick barátom, s rendez
zetek egy kis vadászatot. I t t gyönyörű antilopo
kat fogsz találni. 

Kennedynek sem kellett ezt kétszer mondani. 
— De aztán, ha egy lövéssel jelt adok, sies

setek vissza, mert baj van. 
A vadászok leszállva, kiaszott s a forróságtól 

felrepedezett talajt találtak; itt-ott egyes karavá
noktól hátrahagyott tűzrakások nyomait, hol 
emberi s állati csontok, félig rohadva, vegyesen 
hevertek a porban. Félórai menetel után gumifa-
erdőbe értek s annak sűrűjébe mélyedtek, a felvont 
puskákat minden pillanatban készen tartva. 

Nemsokára egy folyam holt medrében, hol 
a mélyedésekben még i t t -ot t mocsárviz maradt 
hátra, egy kis csoport antilopra akadtak. Lehetett 
10 —12 darab. A becses állatok, veszélyt szagolva, 
nyugtalankodni kezdettek, de még idejök sem 
volt kereket oldani, midőn Kennedy lőtt. Egy bak, 
a legszebbik, mint villámtól érve, összerogyott, 
mig a többi, egy szempillantásban eltűnt az erdő 
sűrűjében. Az elesett állat kékes-fehér szőrű, ha
sán s lábai belső oldalán hófehér, gyönyörű s ritka 
példány volt. 

Joé szerette volna az egész vadat magával 
vinni. De ily túlsúlynak Fergusson tudor min
denesetre ellene mondott volna. Azért vadász
késével a hátulsó czimert lekanyaritva gyorsan 
megnyúzta s tüzet gerjesztvén nyárson sütni 
kezdette. 

Még a sütés csak félben volt, midőn a lég
gömb tájáról jellövés hallatszott. Kennedy alig 
engedett Jóénak annyi időt, hogy a nyársat, a 
ráhúzott darabbal levegye a tűzről s azzal vissza
felé indultak sietve. Csakhamar a második lövés 
hangzott, jelentve, hogy a veszély nagyobbodik. 

A sűrűből kiérve a léggömbhöz láthattak s 
egyszerre meggyőződhettek a veszély természe
téről. 

Mintegy harmincz egyénből álló csoport 
ostromolta a jó félórányi távolban elmaradt lég-
gömböt. A mennyire ily messziségből kivehették: \ 
csak botokkal, vagy karókkal voltak fegyver- j 
kezve, melyekkel a léggömb köteleit, miknél fogva 
horgonya ki volt akasztva, nagy dühösséggel lát
szottak csapkodni s elszaggatni akarni. 

Egy negyed órai gyors menés, inkább szála-
dia után, midőn az ostromlók egyike a kötélen | 
fölmászni kezdett, ismét lövés hallatszék, melylyel 

Fergusson a vakmerőt földre teritette. Társai 
egy kissé hátra vonultak; de azután ismét s annál 
nagyobb dühvel kezdek az ostromot. 

— Nem emberek azok, — kiálta egyszerre 
Joé, mig egy pillanatra megállapodott, hogy lélek-
zetet vegyen. — Hanem majmok. 

— Még pedig kutyamajmok I — tévé hozzá 
Kennedy, fölismerve maga is a mérges páviánokat 
a léggömb ostromlóiban. 

Joé hahotával kezde el nevetni. 
— D J azok még veszélyesebbek az embernél; 

csak siessünk. 
Nemsokára lőtávolba értek s néhány lövés 

annyira megfélomlité az ostromlókat, hogy jobb
nak látták, két vagy három veszteség után vissza
vonulni. Mire oda érkeztek, hirök sem volt már. 
Fergusson örömmel fogadta társait. Más veszély
től, mint monda, nem tarthatott, mint attól, hogy 
ez elszánt és a mellett ügyes állatoknak sikerülne 
elszakitni vagy eloldani a horgony kötelet s ő a 
léggömbbel fölszállna, mig társ ii visszamaradná
nak. Most gyorsan felkapaszkodtak; Joé eloldá a 
horgonyt s útra keltek. 

Négy óra volt délután. Hajójuk gsor.i lég
áramlatra talált s 1500 láb magasságban sebesen 
repült, a Kanyemé tó medre fölött át a Mdabaru 
völgy dús tenyészete felé. Estére a szél megállott 
s a légkörny mintegy szunnyadni látszott. Hiába 
kerestek, fölebb, alább, légáramlatot; csöndes volt 
minden, s a doktor elkatározá, hogy a levegőben 
tölti az éjszakát. Nagyobb biztosság okáéit mint
egy 1000 láb magasságban miradt s a „Viktória" 
a felségesen ragyogó csillagos ég üvegharangja 
alatt csaknem mozdulatlan lebegett. 

Az éj nagyon hideg volt. Közel 27°(14°cels.) 
különbség volt a nappal és éjjel hévmérséklete 
között, a mi a legegészségesebb embert is meg
próbálja. De a magasság megőrzötte őket az előbbi 
éj bajaitól. S reggelre kelve vidáman, pihenten 
folytathatták utjokat. 

Ötödik fejezet. 
Kazeh. A hold fiai s imádóik. A beteg szultán palotája. A 
két hold. Az elragadott bűbájos. A holdvidék jellege s 

Afrika jövője. Vihar. 

Az éj utóbbi felében szél kerekedett volt s a 
„Viktoriát" valami 30 t. mérföldnyire hajtotta 
észak-nyugati irányban. Mabunguru köves szikár 
vidéke fólött suhant át, hol a druida-kövekhez 
hasonló oszlopok között bivalok és elefántok 
csontjai fehérlettek. Két óra felé egv kerek magas 
kúp tűnt fel a láthatáron, a Jihuela-Mloka, mu
tatva, hogy jó utón mennek, s mintegy 100 t. 
mérföldre vannak Kazehtől, Afrika belsejének 
egyik legtekintélyesebb telepétől, hová, hála a 
folyvást tartó délkeleti szélnek, a nap folytán 

! könnyen elérkezhettek. 
Óránként 141. mfdnyi gyorsasággal haladván, 

délutáni két órakor mór Kazeh felett voltak, mely 
350 mfdnyire fekszik a parttól. Ez utat, melyre 
Burton és Speke kapitányoknak négy és fél hónap 
kellett, ők két és fél nap alatt tették meg. 

Kazeh, Közép-Afrika legfontosabb pontja, 
tulajdonkép nem város. E vidéken nincsenek is 
valódi városok, európai értelemben. Kazeh maga 
sem egyéb mint hat nagy kivájt gödör, melyeknek 
oldalaiba vannak bevágva a lakások, kis elkerített 
udvarokkal s gondosan mivelt kertekkel, melyek
ben mindenféle vetemény, hagyma, batata (krum
pli-nem), tök, tojásnövény s remek illatú gomba 
diszlett. 

Unyamvezy, a tartomány, melynek közepette 
Kazeh áll, a hold-vidék középrésze, Afrika leg
pompásabb s legtermékenyebb tája. A nép, mely 
a fő-kerületet, Unyanembét lakja s ott a többi 
felett uralkodva kénye-kedve szerint él, tiszta 
arab eredetű. E faj ősei soká élénk kereskedést 
folytattak Arábia s Közép-Afrika között, mézgá-
val, elefánt agyarral, szövetekkel és rabszolgák
kal; karavánjaik az egyenlítőig mentek le, mig 
egv rajuk itt megtelepedett s a régibb benszülöt-
teken uralkodni kezdett. E bájoló s termékeny 
völgyben, magát rabszolgákkal s rabnőkkel körül 
véve, henye és úrias életet folytat a datúra ée 
cannabis (kender) berkek és legyező pálmák hűs 
árnyában kedvére éli napjait. 

Afrika e részét, a Hold-hegyek nagy kerüle
tében a Hold-vidéknek nevezik, benazülöttek a 
maguk-, s tudósok ismét a maguk nyelvén. Ez 
elnevezés oka, mert a hold-imádás ősidők óta 
sajátja az itt lakó vad törzseknek. Ebből magya
rázhatjuk meg a roppant hatást, melyet a „Viktó
ria" megjelenése a kazehi vásárra tett. 

Fergusson jól ismerte e körülményt s elha
tározta, hogy egy merész, de mindenesetre érdekes 
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kalandra használja föl. Különben számított rá, 
hogy a tömegben kevésbbé vad, sőt némi mivelt-
séggel biró arab kereskedők is lesznek s emlé
kezett, hogy Burton és Speke is jó fogadtatásra 
találtak itt. 

A „Viktória" lassanként közeledvén a föld
höz, a vásártértől nem messze egy magas fa suda-
rára vetette ki horgonyát. Az egész lakosság ki
bujt kunyhóiból a csudára. Nohány „waganga" 
(varázsló vagy pap), kiket a fövegeikre rakott 
kagylóhéjakról lehetett megismerni, bátran köze
ledett. Nemsokára a tömeg is hozzájok csatlako
zott, dobok peregtek, s minden kéz majd össze
csapódva, majd ég felé emelve, nagy munkába jött. 
Fergusson ismerte e jeleket, tudta, hogy kérést 
és esdeklést jelentenek. 

Most a kuruzslók egy főbbike, ogy myanga, 
jelt adott s egyszerre csendesség lett. Megszólí
totta a lég utasait, de előttök ismeretlen nyolven. 

Fergusson néhány arab szót koczkáztatott s 
a myanga rögtön erre fordította a beszédet. Hosz-
szas és virágos szónoklatban üdvözölte az érkező
ket, mt lyböl a tudor megértette, hogy a léggöm
böt az i'gről leszállt holdnak, imádásuk tárgyának 
nézték, őket pedig a hold fiainak, kiknek most 
segélyüket esdik. Fergusson nagy komolysággal 
felelte, hogy a hold minden ezer esztendőben 
egyszer meglátogatja a földet, hogy hű imádóinak 
szükségeiről meggyőződjék s bajaikban segélyökre 
legyen; felazólitá tehát őket:adják elő legsürgősb 
kivánataikat. Erre a kuruzsló előadta, hogy 
azultánjok, a „Mwani" régóta súlyos beteg, 
az ég segélyeért esd, s kéri a Hold fiait, láto
gassák meg palotájában, honnan betegsége 
miatt nem jöhet ki tiszteletökre. 

Fergusson késznek nyilatkozott a se
gélyre. 

— Hogyan? — kénié Kennedy, a maguk 
nyelvén, mit fogsz tenni velők? 

— Vannak nálam csöppek, — feleié a 
doktor, — azokkal megkísérlem a gyógyítást. 
Ti maradjatok itt s el ne ereszszétek a kötél
hágcsót ; engem ne féltsetek, én minden bajból 
kihúzom magamat. 

Erre, a kuruzslóktól s a tömeg egy ré
szétől kisérve, megindult, mig a nagyobb rész 
ott maradt s bámulatának és imádásának 
minden kigondolható jeleit adta a vélt hold 
és annak fiai iránt. 

Fergussont a szultán palotája felé vezet
ték. Ez, eltérőleg a földbe vájt többi lyukak
tól, módos kunyhó által volt előzve, mely a 
veranda egy nemét képezte a tulajdonképi 
lakás előtt. Ajtajában a szultán kedvencz fia 
fogadta a dicső jövevényt s földre borult előtte; 
majd, kegyesen fölemelve általa, bevezette a 
palotába, mely szintén a földbe vájt széles 
és mély üreget képezett, számos teremre 
osztva, melynek falai festett kövekkel voltak 
kirakva s fáklyákkal világítva. A szultán 
belső terme előtt hölgyei lakosztálya volt, 
kiknek nagyobb része épen nem látszott le
verve lenni az urokat fenyegető veszélytől, 
csak hatan voltak mély búba merülve és sirva 
szaggatták rendetlenül lecsüngő hajokat.Ezok, 
ősi szokás szerint, arra a tisztességre voltak 
rendeltetve, hogy ha a szultán meghal, élve te
mettessenek el vele s a más világon is mulatta
tására szolgáljanak. 

Egy jó félóra telhetett, midőn a doktor visz-
ezatért. Erős csöppjei a már egészen elalélt szul
tánt, egy perezre legalább, visszatérítették az ! i 
életre s megmentőjét a tömeg, ha lehet, még az 
eddiginél is nagyobb kitüntetésekkel halmozta el. 
A mennyire ki lehetett venni, esdve marasztot
ták. De neki jó oka volt a sietésre. 

Midőn már csaknem elérte a léggömböt s 
attól alig húsz lábnyi távolság választotta el, egy 
általa előre látott, de tisztelőinek annál váratla
nabb esemény zavarta meg az eddig jól játszott 
kalandot. 

A láthatár szélén az igazi hold karimája 
csillámlott föl. 

A tömeg, a léggömb tünetét megmagyarázni 
nem tndva, de ösztönszerűleg csalást sejtve, ki
mondhatatlan nyugtalanságba jött. Utasaink előtt 
érthetetlen, de nyilván fenyegető hangok emel
kedtek. S a doktor még hatalmukban volt, körül 
véve az egyre fenyegetőbb hangulatú vad tömeg
től. De oly nagy rolt a meglepetés és zavar, s a 
doktor annyira meg tndta e váltságos perezben is 
őrizni méltóságát, hogy elfelejtettek vagy nem 
mertek tettlegességekre menni. A doktor gyors 
léptekkel s parancsoló kézmozdulattal nyitott 
utat magának s pár perez múlva megragadta a 
kotélhágcsót. e 

— Perczünk sincs veszteni v;iló, — kiálta eré
lyesen. — Föl! 

Joé a horgonyt kezdé megszabadítani, de 
még kész sem volt vele, midőn a kuruzslók 
közül egy merészebb oda ugrott, hogy megaka
dályozza. 

— Hagyd abba, — kiálta a doktor; ha szükség: 
elvágjuk ix kötelet. 

Mire Joé, engedelmeskedve, a kötélhágcsón 
gyorsan felmászott, a doktor nagy erővel dolgoz
tatta a fútő készüléket; a léggömb foszült 8 a 
Joó által félig már felszabadított horgony kötelét 
elszakitással fenyegette. A kuruzsló, ki a horgony
nyal bajmoló Jóéhoz ugrott volt, o perezben épen 
az ágakon fölkúszva a horgonyig ért 3 nem tudva 
mit tesz, az ágakat kezdte tördelni, melyekben az 
meg volt kapaszkodva. Az utolsó ág nagy recs-
csenéssel tört el s a nagy erővel fölfelé törekvő 
gömb egy perez alatt a mágusba emelkedett, 
magával vivő horgonyát is, s a rajta átvetett lá
bakkal mint egy nyeregben ülve maradt kuruzslót 
is. Lenn a tömeg éktelen lármája, keleten az 
emelkedő hold piros tányéra, középen a 8/.abadon 
lebegő léggömb, kötele végén egy sikoltó, orditó 
vademberrel — érdekes és rendkívüli kép! 

(Folyt, követk.) 

Öt hét léghajón: — kötele végén egy sikoltozó vademberrel — 

Egyveleg. 
** (.4 régi Pest.) A ki Pest város mostani 

adóhivatalában a számtalan óriási adókönyveket 
látja, el sem képzelheti, hogy alig 130 év előtt 

egész város adókivetése kényelmeson elfért 
egyetlen egy kis könyvben, melynek czime ez vala: 
„Szabad kir. Pest város porczió-kivetése, ugy a 
tisztes polgárság, mint az öszszes lakosok részére, 
pro anno militari 1744 et 1745 " — Pest város 
akkor létezett 830 háza négy osztályba volt be
osztva, adó 7573 frt 57dénárt tett. Minő rendszer 
szerint osztották be akkor a házakat, e „porczió-
kivetéa"-ből nem tudhatni meg. Ugyanis az első 
osztályban találjuk a kir. rokkantak házát, a kir. 
hajóhivatalt. a kir. sóházat, a városházat, a városi 
kórházat, a Grassalkovics-féle házat, a tanácsosok, 
birák, esküdtek, a jegyző házait stb., de ugyan
abban az osztályban polgárok, kézművesek stb. 
házai is állnak. A második és harmadik osztály
ban csak magánházak foglaltatnak. A negyedik 
osztály megint vegyes, — ott találjuk a megye
házat, a kecskeméti házat, grófi és bárói házakat 
a polgárok és más lakosok házai mellett. Mig a 
megyeház 49 frt 36 dénárt fizetett, a királyi és 
városi épületek mit sem fizettek; úgyszintén a ta
nácsosok, birák, esküdtek s a város hivatalnokai 
porczió-mentesek valának. A városi korcsma a 
„repülőhid mellett," a „váczi kapunál", az „arany 
griff" és az „arany hordó" adómentesek voltak, 

ellenb-n Würstlein Jakab városi korcsmáros 4 
frtot, egy másik 9 frtot fizetett stb. A legnagyobb 
„porcziót" akkor a kecskeméti és a körösi ház 
(most főreáltanoda) fizették, t i. 66 rénusi frtot, 
mi nagy adó vala, ha meggondoljuk, hogy az ak
kori pesti házak legmagasb jövedelme 250 frttal 
van jegyezve. 

** {Halottak statisztikája.) Pesten a kerepesi 
köztemetőben 1861. május 3-ától vezetnek rendes 
temetkezési jegyzőkönyvet; ennek kimutatása 
szerint e temetőbe 1861. május 3-tól azon év vé
géig 3392 halottat temettek, 1862 ben 4771-et, 
1863-ban 5246-ot, 1864-ben 5232 őt, 1865-ben 
4886-ot, 1866-ban 7383 at, 1867-ben 5220 at, 
1868-ban 6024-et, 1869-ben 6041-et, 1870-ben 
6430-at, 1871-ben 6-83-at, és 1872 október 25-ig 
6313.Összesen 67.728. — Kórhúz ikhól szállíttat
tak 1863.ápril 1-től azon é.- végéig 392, 1864-ben 
670, 1865-ben 602, 1866-ban 900, 1867-ben 836, 
1768-ban 721, 1869-ben 632, 1870-ben 838, 
1871-ben 920, 1872. okt. 25-éig 828, összesen 
7239. A felhagyott régi váczi temetőből átszállit-
tatott 1869. szept. 6-tol azon év végéig 306,1870-
ben 353, 1871-ben 607, 1872. október hó 25-éig 
484, összesen 1750. 

** (Az erömütan győzelme.) Egy Roberston 
nevű fiatal asszony, kinek kezeit s lábait 1869-ben 
gyuladás miatt le kellett vágni, segélyezésektől 
támogatva Londonba ment, hol Heather Bigg a 
megcsonkított szamara speczialis rajzok nyomán 

mesterséges kezeket s lábakat készített. A 
szerencsétlen uj tagjaival, melyeket kénye
kedve szerint használhatott — idővel annyira 
ment, hogy afakezekkel nemcsak bármi finom 
tárgyat megfoghatott, hanem shawlokat is 
készitett, miáltal szép jövedelmet szerzett, 
mankókkal járt is, 8 most három év múlva tud 
irni, kötni, felöltözködni stb. Mint a „British 
Medical Journal" írj i, ez eset egyetlen a 
maga neim'ben, s élő bizonysága annak, hogy 
a sebészet és erőműt m mennyire haladtak. 

** (Iskola és rendőrség.) Bécs, Berlin 
és Szent-Pétervár évi kiadásainak statisztikai 
összehasonlitása következő érdekes eredmé
nyeket tüntet föl: A népoktatásra tett kiadá
sok tesznek Bécsben 9, Szent-Pétervárott 1, 
Berlinben 31 százalékot. Jótékony czélokra 
fordít Berlin 22, Bécs 15, Pétervár 9 száza
lékot. Ellenben a rendőrségre legkevesebbet 
költ Berlin, tudniillik 17 százalékot, mig Bécs 
évi kiadásának 21, és Pétervár 51 százalékát 
fordítja e czélra. Hasonló arányt tüntet fól a 
rendőrségi létszám is; Berlinben 495, Bécs
ben 416, és Pétervárott már 210 személyre 
esik egy rendőr. Ez adatok szerint tehát Pé
tervár 51-szer, és Bécs 2—3-szor ad ki töb
bet a rendőrségre, mint a népiskolákra, mig 
Berlin csak 5 százalék csekély arányt tüntet 
föl. Ez valóban a legtalálóbb illustrácziója 
ama régi igazságnak: „Javítsátok az iskolá
kat s kevesebb fogházakra lesz szükség." 

0 (Óriási szállodák Chicagóban). Chicago 
sokkal fényesebben kelt ki hamvaiból, mint a 
milyen az égéselőtt volt. Különösen az újonnan 
épült hotelek tűnnek ki nagyszerű szépségük és 
pompájok áltaLPotterPalmer tűzmentes hőtele 

nem kevesebb mint 1.500,000 dollárba került s 
homlokzatával a genuai Doge-palotához és a vel-
lenczei sz. Márk-templomhoz, belső berendezésé
ben pedig a párisi Louvrehoz hasonlít. Egyik 
szeglete a párisi Vaudevillo-szinház egy részének 
hű másolata és a Wabash-Avenue felé néző hom
lokzata egészen franczia ízlésben van épitve. Az 
épület hossza a State-Street felől 254, a Wabash-
Avenue felől 125 s a Moroe-oldalán 253 láb. A 
hotel, melynek 7 emelete van, 830 szobájával 1000 
embert képes befogadni. — A Pacific-hótel 325 
láb hosszú, 130 láb széles s 475 szoba lesz benne. 
E hotel renaissanco-izlésben épült s 1.800,000 
dollárba került. A Herman-rotel 275 szobával 
600,000 dollárba került. E hotelek a jövő májusra 
mind készen lesznek és meg fognak nyílni. Kü
lönben e roppant épületek korántsem kivételek 
vagy ritkaságok Chicagóban. Sok más hotel, üzlet
helyiség és magánépület mérkőzhetik velők fény
ben és nagyszerűségben, melyek után megközelítő 
fogalmat szerezhetünk magunknak az uj Chicago 
szépségéről s egyúttal az amerikaiak tetterejéről is-

** (Czifra reklám.) Mannheim utczaszögle-
tein egy nagy hirdetmény díszlik a következő 
felirattal: „Nagy gazember.Folytatása követke
zik." Az emberek találgatják már most, ki az a 
nagy gazember, másna > megjelenik a folytatás: 
„ az, a ki nem hiszi, hogy alábbirottnál a legjobb 
téli ruhák találhatók." 
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Irodalom és művészet. 
— („Magyarország és Erdély törvénykezési 

szervezete.") Putz Károly és Morawitz Viktor 
jogtudorok egy terjedelmes könyvet adtak ki a 
magyarországi királyi törvényszékek, járásbírósá
gok s a bennök foglalt helyek kimutatásával egy-
jbeállitva. A német nyelven szerkesztett munka 
czime: „Magyarország és Erdély törvénykezési 
szervezete." E könyv használata lényegesen meg 
van könnyítve az által, hogy teljes és kimerítő 
„helynévtár" van hozzá csatolva, mely a közel 
30, sűrűen nyomatott, nagy nyolezadrét ívű mun
kának mintegy kétharmadát teszi s pontosságáról 
és kimerítő voltáról — a mennyiben rövid áttekin
tés után erről szólni lehet — csak jót mondhatunk. 
A mintegy 22 ezerre menő helynév nyomatása is 
korrekt s magyar helyesírási és kiejtési szabályaink 
nincsenek benne tönkre téve. Mellékletül van még 
egy magyarországi törvénykezési földabrosz is a 
munkához csatolva, színes nyomatban, örülünk 
hogy e munka, mely előreláthatólag nagyon el 
fog terjedni az üzleti világban, ilyen jól van 
készitve, s nem leszünk kénytelenek az utána in
duló idegenek ellen folyvást boszankodni helyne
veink tönkretétele miatt. A könyv Bécsben 
a Manz-féle könyvkereskedés kiadásában je
lent meg. 

** (Szakfolyóiratok.) A „Magyar Nyelvőr" 
9-ik (októberi) füzete ismét több érdekes czikket 
közöl a nyelvészet köréből, s még érdekesebbek 
rendes rovatai, a melyek így sorakoznak egymás 
után:,,Népnyelvhagyományok." 1) Közmondások 
2) Népdalok, 3) Népmesék, 4) Tájnyelvi sajátsá
gok, 5) Helynevek. „A magyar nyelv a hírlapok
ban." ,,A képviselőházban." „Idegen csemeték." 
„Fattyu-hajtások." — A „Magyar Tanügy" 8-ik 
(októberi) füzetében Baráth Ferencztől találunk 
egy érdekes értekezést a jellemképezésről az isko
lában, s az irodalmi ismertetések bő rovatát. —Az 
„Archaeologiai Értesítő" VII. kötetének 1-ső száma 
jelent meg okt. 15-én. Szerkesztését dr. Rómer 
Flóristól most egy másik jeles szakférfi: dr. Henszl-
mann Imre vette á t ; segédszerkesztő: Erdy Kál
mán. Mint e legújabb szám tanúsítja, a vállalat 
ezentúl is folytonos figyelemmel kisérendi a régé
szet terén fölmerülő mozzanatokat. 

** („A jászberényi főgymnázium hiányai és 
reformjavaslatai") czimü füzet jelent meg Varga 
József tanártól Jászberényben a Litassy-testvérek 
kiadásában. Ára 20 kr. A tiszta jövedelem az in
tézet természettani szertára javára adatik. 

** (Í7; dalmű.) Erkel Ferencz bevégezte 
„Brankovics György" czimü operáját, melyen 
már régebben dolgozott. A szöveget Obernyik 
drámája után Ormay készítette. 

** (Keleti Gusztáv,) ismert festészünk és jeles 
műirónk, a magyar műtörténet megírásán dolgo
zik, mely hazánk legrégibb képzőművészeti moz
zanatait a az ujabb fejlődést ismerteti. Ugyancsak 
Keleti szerkesztése mellett képzőművészeti szak
lap is fog megindulni a jövő évben; e szakközlöny, 
melynek gyámolitásáraa kormány 4000 frtot vett 
föl a jövő évi költségvetésbe, a képzőművészeti és 
építési érdekeket fogja képviselni, kiváló tekin
tettel a hazai műkincsekre. E folyóirat nevezete
sebb festmények, romok s épületek rajzait is fogja 
közölni oly alakban, hogy azok később albumba 
is összegyűjthetők lesznek. 

** („Athenaeum") czim alatt fog az „Athe-
naeum" nyomdai társulat újévtől kezdve egy köz
lönyt megindítani, Beöthy Zsolt ismert fiatal 
irónk szerkesztése mellett. Komoly irányú hetilap 
lesz, mely közleni fog aesthetikai s egyéb ismeret
terjesztő czikkeket, társadalmi, irodalmi, művé
szeti és politikai szemléket, elbeszéléseket és ko
ronként költeményeket is. Hírrovatai nem lesznek, 
mert minden fontosabb eseményt tárczaczikkben 
fog megirni. 

*• (A „Seinlap") czimü napilap első száma 
okt. 29-én változatos tartalommal jelent meg; 
első czikke az istvántéri nópszinhiz megnyitásá
ról szól. Tárczájában Tors Kálmán Ferenczy 
István magyar szobrász végnapjait irja le, van 
továbbá a lapban new-yorki levél, a hírrovatok, 
s a pesti színházak színlapjai. Egyes szám ára 
10 kr. 

T Á R H Á Z . 
Kftzintézetek, egyletek. 

** (A magyar tud. akadémia) okt. 28-án tar
tott összes ülésében Gyulai Pál olvasta föl Finály 
Henrik emlékbeszédét dr. Engel József fölött. 
Engel Bécsben született 1807-ben, atyja János az 
ismert nevű történetbuvár, kinek érdemeit a ma
gyar történet körül a btl- és külföld egyaránt 
elismerte, s a ki akkor titkár volt az erdélyi udv. 
kanczelláriánál. Anyja Kolozsvárról eredt német 
leány volt. Engel Bécsben német nevelést nyert, 
innen Lőcsére, 1819-ben pedig Rozsnyóra kül
detett, és itt kezdte a magyar szót tanulni. 
1823—25-ig a pesti egyetemen töltött két évet, de 
szülőinek vagyoni viszonyai miatt nem folytat
hatván az egyetemi pályát, három évig Maros-
Vásárhelyen egy rokonánál volt gyógyszerész
gyakornok. Ekkor gyógyszerészi vizsgát tett, de 
magasabbra törekedvén, 1830-tól 36-ig Pesten 
elvégezte az orvosi tanfolyamot s nem sokára 
Maros-Vásárhelyre telepedett, hol 1857-ig volt 
gyakorló orvos; ekkor pedig Kolozsvárra költö
zött át s itt folytatá mint közkedvességü és széles 
körben ismert orvos működését 1870. június 2-ig, 
halála napjáig. Ifjúkorában, 1836-ban, midőn az 
orvosi szigorlatra készült, egy nyelvtudományi 
munkával elsőrendű jutalmat nyert az akadémiá
nál. Ezután többé nem lépett föl nyelvészeti 
munkával; az akadémia is megfeledkezett róla, s 
csak 23 év múlva 1859-ben választotta taggá a 
régi mű érdemeiért. Egyik fó'elve volt, hogy a 
nyelvet önmagából kell kimagyarázni; másik elve, 
hogy a nyelv folyvást változik. A helyesírásra 
nézve azt állitá, hogy a szószármaztatásnak abban 
semmi jogos befolyása nem lehet, 8 végre annyira 
jutott, hogy kinek-kinek tetszésére vélte bizhatni, 
hadd irjon ugy, a mint akar. Engel rendszere fo
nák volt, de adatai becsesek. — Ez emlékbeszéd 
után a folyó ügyek következtek. — A magyar 
közoktatási minisztérium az akadémiához tette át 
véleményadás végett a bécsi közoktatásügyi mi
nisztérium átiratát, melyben az iránt tesz kérdést, 
részt akar-e venni Magyarország is azon tudomá
nyos expediczióban, mely 1874-ban aVenus bolygó 
átmenetét fogja Ujfundland táján vizsgálni. Ez 
ügy a természettudományi bizottságnak adatott 
ki. — A világkiállítási bizottság is tett jelentést. 
Óhajtaná az akadémia összes kiadványait díszes 
kötésben külön állítani ki; de miután sem az nem 
bizonyos, hogy más akadémiák rendeznek-e hasonló 
kiállításokat, sem az, hogy tíz évnél régibb dolgo
kat lehet-e kiállítani, végleges határozat nem hoza
tott. Végül a Bessenyei-ünnepély, melyen irodal
munk ujjáébresztésének száz éves ünnepét fogja 
megülni az akadémia, végleg f. évi decz. 15-ik nap
jára tüzetett ki. 

** (Az akadémia igazgató tanácsának) köze
lebbi ülésében következő adományok, illetőleg 
hagyatékok jelentettekbe: az egri káptalan ré
széről régebbi 10,000 frt alapítványán felül fize
tett 1000 frt, néhai Horgosi Kárász Anna vég
rendeleti hagyománya 1000 frt; néh. Kulényi 
Jánosé 100 frt, néhai Lika D. Anastásiua hagyo
mánya 300 frt, végre a székely kivándorlási 
alapra Hacker Rozália végrendeleti hagyománya 
1000 frt. 

** (A Kisfaludy-társaság) okt. 30-án tartott 
havi ülésében Bartalus István tett jelentést népdal-
gyűjtési utjának eredményéről. Bartalus ez idén 
i s , mint tavaly, az augusztus és szeptemberi 
hónapokat használta népdalgyűjtésre, beutazva 
Erdélyben a székelyföldet s hazánkban Gömört 
Csikszékben egy följegyezni való dalt sem ta
lált, hanem Háromszékben annál többet: 74-et. 
A székeiföldön összesen 128 dallamot irt össze, 
köztük több balladát. Gömörben 144 dalt szer
zett. Múlt és ez évi gyűjtésének összes eredménye 
807 népdal és 34 ballada. E gyűjteményt 
czélszerünek látná 100—100 dalt tartalmazó kö
tetekben s a dallamokkal együtt bocsátani közre 
— hogy igy nemcsak a textus, hanem a nép
költészet zenei része is a közönség használatára 
állhasson. — Bartalus ezután több népdal és bal
lada dallamait mutatta be zongorán, majd 
Thököli és Bercsényi nótáit adta elő — szöveg 
nélkül — a Thaly Kálmán és herczeg Odeschal-
chi által beküldött régi átirat szerint. Az ülés 
további folyamán Vadnai Károly olvasta fól 

Tólnay Lajos „A szegény Csuka Pál fiai" czimü 
balladáját, mely erőteljes népies nyelven, hibát
lan formában van írva, és E. Kovács Gyula 
„Nyáréjálom" czimü lyrai versét. Ezután a folyó 
ügyek tárgyalása következett, a melyek közül 
megemlítjük, hogy ujabban két alapító tag jelent
kezett : özvegy Császár Jánosné Egerből s Hor
váth Lajosné Pestről, száz-száz forinttal. Toldy 
Ferencz ajánlatára elhatározták, hogy Závodszky 
Károly „Bessenyei György" czimü irodalmi ta
nulmányát a társulat még az akadémia Bessenyei
ünnepére kiadja. 

** (A felső magyarországi múzeum-egylet) okt. 
27-kén tartotta alakuló közgyűlését Kassán a 
városház tanácstermében. A gyűlésen mintegy 
40—45-enjvettek részt a város értelmiségéből. Az 
alapszabályok tüzetes megvitatás után elfogadtat
ván, az egylet tisztviselőinek megválasztására tért 
át a közgyűlés. Elnökké Zichy Rezső gróf városi 
főispán, alelnökké Bárczay Ödön és Loósz József, 
titkárrá Károly Gy. Hugó gymn. tanár urak vá
lasztattak. Az egyletnek eddigelé 100 pártoló 
tagja van. A pártfogási évdij 3 frt. Az egylet 
létrejöttének érdeme leginkább Desewffy Sándor 
püspöki titkár urat illetvén, a közgyűlés ezért 
jegyzőkönyvileg fejezte ki neki köszönetét. 

Egyház és iskola. 
** (A kolozsvári egyetem megnyitása) alkal

mából rendezendő ünnepély programmja: Novem
ber 10-kén d. e. 10 órakor istenitisztelet minden 
vallásfelekezet templomaiban: 2 órakor diszla-
koma, este a város kivilágítása s a szinházban a 
Hymnusz éneklése után díszelőadás. — Az egye
temi előadások megkezdése napjáról keltezve 
emlékérmek adatnak ki. A város pedig 8 ifjú ré
szére alapítványt tesz. 

** (Pályázat.) A kolozsvári m. k. tudomá
nyos egyetem természettani, vegytani, állattani, 
ásványtani és növénytani intézetei tanársegédi 
állomásaikra folyó évi november 15-ig pályázatot 
hirdetnek. Ezen állomások mindegyike 600 frt 
évi fizetéssel és 120 ft. évi lakpénzzel van össze
kötve. A folyamodványok a nevezett egyetem 
mennyiség-természettudományi karához kül
dendők. 

** (Pusztai iskola.) A közoktatási miniszter 
gr. Károlyi György m. kir- főudvarmesternek, a 
belső-sámsoni pusztán, saját költségén építtetett 
s minden szükségessel felszerelt népiskola és 
tanitó lak felállításáért, valamint annak létesítése 
körül fáradozó gróf Károlyi Gyulának elismeré
sét s köszönetét nyilvánította. 

** (Jubilaeum.) Raffay János, a kolozsvári 
elemi iskolák igazgatója, múlt vasárnap ünnepelte 
Kolozsvárit papságának 50-ik, s a tanítói pályán 
működésének 51-ik évfordulóját. Az ünnepélyen 
számosan jelentek meg felekezeti különbség nél
kül. Az aranymisén Fogarassy erdélyi püspök 
segédkezett, s ezután ő tűzte föl a jubiláns mellére 
a Ferencz-József-rend keresztjét, melylyel a ki
rály ez alkalomból kitüntette. 

** (Engedélyezett tankönyvek.) A közoktatási 
miniszter megengedte, hogy Cserny József „Tiro-
cianum poeticum" czimü müve középtanodai tan
könyvül, továbbá Selagiánu Jánosnak román 
nyelven kiadott „Manuale de Geografie" czimü 
munkája a román nyelvű gymnáziumnak első osz
tályában tankönyvül és Dunay Ferencz által szer
kesztett „Formai Észtan" czimü mű a gymnázi-
umokban segédkönyvül használtathassék. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (A balesetek rovatát) az építkezések nagyon 

szaporítják. Alig múlik el nap, hogy itt is, ott is 
egy-egy napszámos halálát ne találná. Legutóbb 
a Dorottya- ós Wurm-utcza sarkán épülő háznál 
Ballá Menyhért hontmegyei, pereszlényi szüle
tésű napszámost ütött agyon egy lezuhant mai
teres láda. 

•• (Kifogott hoUtetemek.) A pesti Dunagőzha
józási társulat állomáshelyénél kedden egy hullát 
fogtak ki a Dunából, melyben az ott dolgozó nap
számosok volt társukra, Miskó Istvánra ismertek, 
ki okt. hó 11-én a parton dolgozván, véletlenül a 
Dunába esett és nem jött többé felszínre. Szerdán 
reggel pedig a tábori kórház irányában a Csepel-
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sziget északi sarka átellenében fogtak ki egy hul
lát, mely a csak 20 éves, kecskeméti születésű 
Szabó József lakatossegédé volt, ki okt. 24-én este, 
a mint Schuster Alajos molnármester dunai malma 
ból, hol látogatóban volt, a partra akart vissza
csónakázni, ittas fővel a csónakból a Dunába for
dult és belefúlt. 

** ( Vasúti szerencsétlenség.) Kocsárd és Fel-
vincz közt okt. 24-én a vonat a sínekről kiugrott, 
három kocsi és a mozdony összetört. Emberélet 
nem esett áldozatul, csak a mozdonyvezető sebe
sült meg. 

Mi ujság ? 
** (A pesti ideiglenes népszínház megnyitása.) 

Miklóssy istvántéri színháza szerdán, okt. 30 án 
nagy ünnepélyességgel nyittatott meg. A színház 
minden része a zsúfolásig megtelt. Maga a terem 
elég csinosan van diszitve, kis négyszöget képez, 
alul egy sor páholylyal. Az udvar és a kormány 
számára egy-egy páholy van föntartva. A tulaj-
donképeni megnyitást egy prológ képezte, mely az 
összes színházi személyzet jelenlétében adatott elő. 
Ezt követte a „Szigetyári vértanuk" első felvo
nása, melyben „Annát" Jókainé játszta, kit a kö
zönség zajos éljennel fogadott és gyakori kihívás
sal tüntetett ki. Ezután a „Festi vízvezeték" czimü 
egy felvonásos vígjáték Balázs Sándortól s egy 
népdalokból összeállított „leánykérő" ez. jelenet 
adatott elő. A megnyitási ünnepélyt egy allegori
kus kép zárta be, melyen a nemzet geniusa köze
pén, kezében koszorút tartva — jobbról s balról a 
nevezetesebb magyar költők és írók voltak föl
tüntetve. A szereplők jó sikerrel játszottak. 

** ( 4 budapesti kholeraesetek) képezik a köz
beszéd tárgyát mindenfelé, a hírekben azonban sok 
a nagyítás. Hogy a ragály makacsán lépett föl, és 
már számos emberéletet oltott ki néhány órai 
szenvedés után, az tény; de terjedése nem oly 
gyors, mint az utczai pletyka állítja. A hivatalos 
kimutatás szerint Pesten eddig összesen 3 kholera-
eset fordult elő, s ezekből egy halt meg. Budán 
már pusztitóbban lépett föl a járvány. Okt. 18-tól 
a járvány kezdetétől fogva okt. 31-ig 126 ember 
esett kholerába, s ezek közül meghalt 29. A budai 
katonák között 37 lett beteg, s meghalt 6. Márama-
marosmegyében szept. 14-étŐl okt. 31-ig 129 kho-
lera-eset fordult elő, ezekből meghalt 38. Jász
berényben okt. 17-én, Kun-Félegyházán okt. 28-án 
egy-egy halálos kimenetelű kholeraeset fordult 
elő. A táviratok Prágából, keleti Poroszországból 
és Irlandból egyes kholera-eseteket jelentenek. 

** (A királyi palota szolgaszemélyzete) okt. 
27-én délután egyszerre csak azon rendeletet 
vette, hogy a lakhelynek Gödöllőre leendő áthe
lyezésére a szükséges intézkedések megteendők. 
Ez meg is történt s a királyi család bizonytalan 
ideig ott is fog tartózkodni. Bemélik azonban, 
hogy hűvösebb időszak beálltával a kholera-jár-
vány meg fog szűnni, s ekkor a királyi család 
ismét Budára teendi át lakását. Gödöllő — orvo
sok állítása szerint — egyike a legegészségesebb 
helyeknek Magyarországon, s az 1831-től fogva 
előfordult kholerajárványok egyike sem terjedt 
oda ki. . 

** (A jogászok segélyegyletének elnökévé) Timon 
Ákos választatott meg. 

** (Egy magyar művésznő sirja.) Egervári 
Ödön, a ki a nemrég elhunyt Déryné sorsa iránt 
mindig érdekkel viseltetett, legközelebb kérel
met nyújtott be Jászberény városa tanácsához 
az iránt, hogy e jeles művésznő hamvainak a mis-
kolczi szegények temetőjéből diszesb helyre való 
áthelyezését, valamint sírjára felállitandó emlék
nek leendő felállítását foganatba venni szívesked
nék. Jászberény városa tanácsa melegen felkarolá 
az indítványt, gyűjtés utján azonnal elrendelé a 
megkívántató összeg beszerzését, mert — úgy
mond: — büszke arra, hogy szín- és dalművésze
tünk e jelesét sajátjának vallhatja. Déryné 
ugyanis Jászberényben született, hol atyja 
gyógyszerész volt. 

** (Fölkérés.) Földesy Gábor békésvárosi szü
letésű ifjú, 18-éves korában Sárospatakról, a hol 
a VH-ik osztályt járta, még 1864-ben eltűnvén, 
azóta szülői mitsem hallottak felőle. Kéretnek em
berbarátok, a kik nevezett ifjú holléte vagy sorsa 
felől tudomással birnak, hogy arról a megszomo
rodott atyát Földesy Gábort Békésen értesíteni 
méltóztassanak. Az ifjú alacsony termetű volt 
és barna. 

t (Halálozások.) Dr. Murmann Ágost, szép 
készültségü ifjú csillagász, ki előbb a prágai 
egyetemen a csillagászat magán tanára, utóbbi 
időben pedig a budai országos meteorológiai in
tézőt igazgatója gr. Schenzl Guido segédje volt 
— okt. 28-án a kholera áldozatává lett Budán. — 
Hory Farkas magyar-gyerőmonostori ref. pap, 
okt. 26-án elhunyt. Barátai, ismerősei, hivei fed
hetetlen jellemet, magas miveltségü férfiút és a 
valódi magyar humor egy kiváló képviselőjét 
vesztették benne. Iskoláit Kolozsvárit végezte, 
mint tanuló beutazta gyalog nemcsak Magyaror
szágot, de az Ausztria és a külföld egy részét. 
Gyerő-monostori pappá levén, a költészetet is mi-
velte, mely neki Vörösmarty, Bajza s több régi 
írónk barátságát szerezte meg. Költeményeit 1859-
ben két kötetben adta ki. — Bauer Norbert, állam
nyomdai igazgató, Budán okt. 29-én kholerában 
meghalt. — Várady János, az 1867—69-ki ország
gyűlésen lévai képviselő, s 1848-ban honvéd 
őrnagy m. hó 18-án Léván elhunyt. Utóbbi időben 
mint honvéd alezredes a honvédségi intézmény 
terjesztése körül buzgólkodott s m. hó 20-án temet
ték el nagy katonai diszszel. — Gödé István, ki a 
kolozsvári nemzeti színház ötven éves jubilaeum i 
alkalmával részt vett az érdekes ünnepélyben, 
meghalt 72 éves korában Nyárád-Szent-Lászlón, 
hol mint irnok tengette életét. O volt utolsó férfi 
tagja ama színtársulatnak, mely a kolozsvári nem
zeti színházban legelőször szerepelt. — Bezegh 
Gizella asszony, Brogyányi Vincze országgyűlési 
képviselő neje, Meránban, tüdőszélhüdés követ
keztében élete 37-ik évében kimúlt. — A kholera 
áldozatául estek még Budán: Bevitzky miniszteri 
tanácsos édes anyja, Kozics min. fogalmazó fiatal 
neje, s Petrich Pálné, szült. Horkai Irma asszony. 

— („Az Anker" 1872-ik évi szept. havi üzletkimu'.a'ás a.) 
E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 683 bevallás 
890,922 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 499 bevallás 
642,140 írttal halálesetre, és 274 bevallás 248,782 írttal 
életesetre. Kiállitva lón 360 kötvény 620,010 frttal halál
esetre, és 245 kötvény 271,820 frttal életesetre; összesen 
tehát 605 kötvény 891,830 frttal. A havi bevétel volt 
109,441 frt haláleseti dij, és. 113,804 frt betételekben, ösz-
szesen: 223,246 frt. Ez évben benyujtatott 6599 bevallás, 
10.828,117 frttal, és kiállíttatott 5985 kötvény: 9.715,111 
frttal; ugyan ezen időben bevétetett 2.102,712 frt; — ha
lálesetekért pedig kifizettetett: 322,117 frt. A társaság 
működése kezdetétói fogva halálesetekért kifizetett 
4.3ul,582 frt, és az 1872-ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 605,146 frt volt, mely összeg a tagok közt 
aránylagosan felosztatott. 

Nemzeti színház. 
PittUk, okt. 25. „A tudót nó'fe". Vigj. 5 felv. Irta 

Moliére; ford. Arany László. 
Szombat, okt. 26. „A hugenották". Opera 4 felv. Zené

jét szerzetté Meyerbeer-
Vasárnap, okt. 27. „Az üldözött honvéd". Szinmú 5 

felv. Irta Szigligeti. 
Hétfő, okt. 28. „Az uj emberek". Vigj. 3 felv. Irta 

Toldy István. 
Kedd, okt. 29. „Teli Vilmos". Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Rossini. 
Szerda, okt. 30. „A fény árnyai." Dráma ö felv. Irta 

Szigligeti. 
Csütörtök, okt. 31. „A bűvös vadátz." Opera 4 felv. 

Zenéjét szerzetté Weber K. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— S. E. Jó kivánatait köszönjük s viszonozzuk ; de 

verseit nem közölhetjük. Hogy a furulya megszólal, azt 
tudjuk ; de hogy „megszól", azt még soha sem hallottuk ; 
ily erőszak a nyelven, tul megy a költői szabadság hatá
rain; különben sincs sem az előbbiekben, sem a most kül-

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

nap tar 

Vasár 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csőt. 
Pént. 
Szóm. 

November 
F * 4 Hubert p 
Borom. Károly 
Imre berezeg 
Lénárd hit*. 
Engélbert 
Gottfried hr. 
Tódor 

Gőrőg-oroaz 
naptar 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
bosszm 

F 2 2 Ida 
Bor. Károly 
Imre 
Lénárd 
Karina 
Gottfried 
Tódor 

Hald váltásánál 

Okt. (6) | 
2 2 A SOAlbina 
23 Jakab 
24 Arethas 
25 Márczian 
2 6 Dömötör 
27 Nestor 
28 Ferencz 

9 Első negyed 

kél nyűg. 

Marches 
2 Abadon 
3 Félbőjt 
4 Ábrahám 
5 Ahitofel 
6 B. Jer. e. 
7 Áron 
8 « S. V«j . 
8-án 5 óra 7 

f. p. 
221 22 
222 22 
223 22 
224 23 
255 23 
226 23 
227 23;6 56 

pereskor reggel. 

4. p. 
6-47 
6 49 
6 51 
6 53 
6 54 
6 55 

H o l d 
hossza kél nyng. 

f. 
249 
363 
277 

35 291 
33JÍ305 
82"820 
31 "334 

ő. p. 
9 23 
10 37 
11 49 
este 
1 35 
2 9 
2 35 

6. p. 
6 4 
6 43 
7 39 
8 46 
10 3 
11 24 

döttben semmi uj, semmi eszmei tartalom, mely közlésöket 
indokolná. 

— Pest. „Egy sirnál". El nem képzelhetjük, miért a 
czime ,.egy sirnál-1 — holott sírról szó sincs benne. Lehet, 
hogy sirdombon ülve irta; de ha ily helyzetben a pacsirtá
ról és szabadságról irunk verset, az még nem lesz „Egy 
sirnál". Különben a czim mellékes dolog. Fő az : hogy a 
vers rósz s ennyi szót sem érdemelt. 

— Basa. „Kedvesemnek". Az üresség és útszéliség 
netovábbja. 

— Pest. Juharfi. Némi érzék a forma iránt, látszik a 
kis költeményen. De az eszmei tartalom oly kevés, hogy 
egy kis forma nem mentheti meg az életnek. 

— Sátoralja I j h e l y . Gy. Gy. Rósz versek. „Ma
gyarország keservé"-ben semmivel sincs indokolva a vég 
strófa biztató fordulata, az előre bocsátott egethasogató 
panaszok után. A népdal jobbacska volna, — bár nem sok
kal - de: mikor a „tüzes villám czikázik", akkor az idő 
nem „csepereg", hanem inkább zápor meg felhő-szaka
dás van. 

— Eredeti köl temények. Tagadhatatlan, hogy e 
költeményekben van eszme, s legerősebbek épen az esz-
mélkedési oldalon; de az is igaz, hogy az eszmék gyakran 
nincsenek költőiségbe olvasztva s majdnem a bölcsészet 
merev alakjában jelennek meg. Forma tekintetében is sok 
(néhol nagyon is sok, az eróltetettségig menő) gondra 
mutatnak; de formáik nem a mai koréi; majd a Shakes-
peare-féle (nem petrarkai) szonett hatása érzik rajtok, 
majdnem az utánzásig; majd a nehézkesség bánt, mely a 
forma és tartalom küzdelméből támad, a nélkül, hogy — 
mint kellene — a forma győzelmével végződnék; mert a 
művészi alkotásban kell hogy a forma egészen meghódítsa 
a tartalmat, s az ugy simuljon a mint ö parancsolja, legyen 
világossá, ha tömör is, könnyűvé, ha súlyosnak született is. 
Vegye tiszteletünk jeléül, hogy részletesebben indokolva 
szóltunk ez „eredeti költemények" felől, melyek közül 
egypárt ki fogunk választani lapunk számára, alkalomsze-
rüleg. 

** Megvételre kerestetik : Camoens „Luziadá"-ja 
magyar kiadásának egy példánya. 

SAKKJÁTÉK. 
676-ik sz. f.— Zagyva I m r é t ő l 

(Debreczenbeii.) 
Sötét. 

g c d e f 
Világos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 670-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

VII. Söt . 
1. Hd8—e6 F e 7 - d 8 
2. F a 6 - c 8 Vh7—e7 
3. B e 4 - e 5 i Kd5—e5:(a) 
4. F a 3 - b 2 t K e 5 - d 5 
5. e2—e4f Kd5—c4 
6 Fc8—a6 matt 

a. 
3 K d ö - c 4 
4 F a 3 - b 2 Haő—b7 
5. Fc8—b7: tetsz. szer. 
6. F v. B ad mattot. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Mskolczon: Czenthe József. — Oeltén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szálontán: Kovács Albert. — 
A pesti sakk-kör. 

Rövid értesitések. Sárospatak: G. K. A küldeményt 
megkaptuk s közölni fogjuk. 

T A R T A L O M . 
Mithát pasa (arczkép). — Halottak estéjén. — Jelky 

András bajai fiu kalandjai ötödfél világrészben (folyt.) — 
Mindenszentek napján. — A monsummanói gyógybarlaag 
Olaszországban (képpel) — Képek az Alpok vidékéről 
(két képpel). — A női mell a vad és művelt nemzeteknél. 
— Boszorkányság a tizenkilenczedik században. — ö t hét 
léghajón (folyt., képpel.) — Egyveleg. — Tárház: Iroda
lom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház éa 
iskola. _— Balesetek, elemi csapások. — Mi njság? — 
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptar. 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós. (L. magrar-ntcsa 21. sz.) 
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HIBDETÉSEK. 

JELZÁLOGBANK BIZOMÁNYI ÜZLET. 
váczi-uteza 21-dik szám. Tuchlauben 17-dik szám. Schmiedgasso 4-dik 

» 
szám. 

Hogy ama szép eredmények után, melyeket a töke üzlet terén bécsi közpon
toknál felmutathatunk, egyszersmind a magyarországi birodalmi félben nyilat
kozó igényeknek is eleget tehessünk, elhatároztuk, miszerint pesti fióküzletünkben 
is egy önálló „tőzsde-ügy viselő osztályt" léptetünk életbe, melynél mindenki, 
még a leitkevésbbé vagyonosak részére is lehetővé tétessék: 

Milliókra menő üzletekben részt venni, mely czélból 50 és 100 írtra 
szóló részletjegyeket állítunk ki, mig az üzlet létesítéséhez szükséges összegek fede
zése a mi feladatunk leend 

Ki Európa nemzetgazdasági viszonyait a közelebbi években némi figyelem
mel kisérte, annak figyelmét nem kerülhette el, hogy a társulás bámulatos mérvet 
öltött. De ezen nincs mit csodálkozni, ha tekintetbe veszszük a Magyarország legki
sebb városaiban is keletkező vagy már keletkezett takarék-pénztárak, bankok 
és önsegé lyző egyletek stb. számát, s figyelembe veszszük ezek fényes eredmé
nyeit, természetesnek találandjuk, hogy mindenki ott vesz részt, hol az egyesitett 
erő meglepő eredményekhez vezet. 

Ennélfogva 

Hirdetmény. 
Miután e meggyőződés általános gyökeret vert, a tőzsde oly tényezővé fej

lődött, mely nélkül sem az Ipar, sem a kereskedelmi, nem létezhet. Érvényre 
emelkedett azon nézet, miszerint a tőzsde nem a meddő játékok czélja, hanem egy 
vagy más intézet részvényeiveli gyümölcsöző üzletezése. És pedig ha a szükséges 
tőkével rendelkezünk, a nyeremény elmaradhatlan s oly eredményekhez juthatunk, 
minők más üzletágakban elérbetlenek volnának. 

Folytonos távirdai összeköttetésünk bécsi központunkkal , mint szintén 
egyenes forgalmunk, a legkitűnőbb külföldi tózsdepiaczokkal: úgymint Berlin, 
Frankfurt, Paris, London stb, lehetővé teszik, hogy a tőzsdei hullámzásokról 
korán tudomást szerezzünk, s ezt t. ez. bizományzóink javára felhasználjuk, minél
fogva előlegesen is meg vagyunk győződve, hogy pesti fiók-csarnokunkban az álta
lunk életbeléptetett tőzsde-ügy viselő-osztály képes leend bécsi központunkéhoz 
hasonló eredményeket felmutatni. 

ALÁÍRÁST NYITUNK 
az „Első magyar tözsdemnveleti társulat" számára: 

a) AaE4*-3E réssejeg^rre JLOO *X I« 
és ugyancsak az „Első magyar tőzsdemiiveleti társulat" számára: 

b) 
Azon társulatok, melyek üzletük körébe ugy a magyar, mint az ausztriai 

értékeket felveszik, hat hónapra alakitják magukat, s működésüket azonnal meg
kezdik, mihelyt az összes részjegyek alájegyeztetnek; addig a betételek nyolez 
százalékkal kamatoztatnak. 

Az alájegyzésnél az A) társulatban 40, a B) társulatban 20 frt fizetendő le; 
az utólagosan fizetendő 60 frt, illetőleg 30 frt a megalakulás után, mit mi a lapok 
utján közhírré teendünk, bérmentesen küldendő be. 

Utánfizetések semmi szin alatt sem történhetnek, s magától értetődik, hogy 
mindenkinek szabadságában áll több részvényt irni alá. 

A t. ez. résztvevőknek jogukban áll a kezelést, illetőleg a társaság könyveit és 

1386 ( 2 - 0 ) 

iratait bármikor betekinteni, s érdekeik képviseléséről és megóvásáról meggyőződést 
szerezni. 

A t. ez. résztvevők a számukra csinált üzletekről különben is időről időre 
(mindig a szoros igazság szerint) értesíttetnek, ugy hogyannak állásáról folytonosan 
a legvilágosabb tudomással fognak birni, ezenfölül minden két hónapban számadás 
tétetik, s a tiszta haszon készpénzben kifizettetik. 

Hat hónap lefolyása után a társulat feloszlik, s a kilépés vagy a netaláni újra
alakuló társulatban leendő részvétel mindenkinek szabad tetszésére hagyatik. 

A társaság részére csinált üzletektől semmiféli üzérdij sem vétetik csupán a 
tiszta nyereség öt százaléka huzatik le. 

A jelzálogbank és bizományi üzlet váltóháza. 

LEITNER és TÁRS, váczi-uteza 21. szám, 1-sö emelet, 

Az őszi és téli idényre 

BrelschneiderZsigmondnüii k _ 
szervita-tér 5-dik s f ürdő-utcza 11-dik szám alatt, 

legjobb minőségű, vízhatlan s a legújabb minta szerint készített 

férfi-, női- s gyermek-topánkák 
dús választékban a következő árakért kaphatók: 

Férfi topánkák: 
5—6 ft. 1 pár borjubőr topánka . 

1 pár borjubőr topánka an
gol varrással 6—7 

1 pár orosz-lakbőrang. varr. 7—8 
1 pár patent bőrtopánka lak

bőr borítással 6'/»—7'/i 
1 pár tufiel, bőrborítással. . 7—8 
1 pár tuffel igen magas ezug-

csizma, bőrboritással . . . 9—10 
Női topánkák: 

1 pár brunell, lakbőr bon
tással 3 % - 5 

1 pár brunell, lakbőr borí
tással húzóra 4—5'/» 

5 - 6 ft. 1 pár vízhatlan bőrtopán . 
1 pár bársony-topánka bá

ránybőr-béléssel, finomul 
prémezve s lakbór-kör-
boritással 7'/«—9 » 

1 pár reggeli czipő minden-
nemben I'/Í—3'/f » 

Fin-,leány- és gyermek-topánkák: 
Brnnell. bársony, bőr vagy posztóból 
a nagyság arányához: 1'/i—4 ft. Az ösz-
szes lábbeli áruk nemcsak vászonnal, 
hanem franezia flanellal béllelvék. 

Ezenfelül nagy raktárt tart minden
nemű férfi-, női- s gyermek meleg 
comode-czipókból a legjutányosb 
árakon. 

1 pár bársony vagy posztó 
lakbőr borítással 4 ' / Í—6 
fcS" Vidéki megrendelések a legjobban, gyorsan és pontosan 

teljesíttetnek. 1385 (3-12) 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó által legújabb időben kiadó-hivatalában (Pest, egye-
tem-uteza 4-ik sz.) ugy mint minden könyvárusnál kapható: 

Fiedler Ignácz. 
A TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY 

gyakorlati alkalmazása. 
Harmadik kiadás. (XXIV, 274 lap, nyolczadrét.) Ára fűzve 2 ft. 4 0 kr. 

A nehézkőros-görcsöket 
(Fallsncht) 

levelezés utján meggyógyítja: dr. O. Killisch különleges orvos, most: 
Berlinben, Louisen*trasse Nr. 45, eddig száznál több, tökéletesen meg
gyógyíttatott. 1320 (10-12) 

Heyek Adolf 
WrW ct .. v a d á s z n ö • nez 

czimzett 

szövött s rövidáruk raktára 
Pesten, a szervita-téren, sütó-utcza sarkán. 

ajánlja az 

ŐSZI- és TÉLI IDÉNYRE 
dús választékban, legjobb minőségű s legizletesebben kiállított 

S»ava|iol-aruii 
hölgyek, urak s gyermekek számára, u. m : 

harisnyákat, botosok, nadrágok, me l l énykék , joppkák , szarharisnyak, 
ehawlob , baerhlík. kendők s keztyüit stb. 

nemezlábbelik 
mindennemben s nagyságban, 

g-nmi eeőköpenyegek. ágybetétek s lábgyékényeket, 
valódi 

potttMidorffi kötőpamut. 
s egyátalában a legkitűnőbb s legjobb 

varró-, kötő- s himzö anyagokat , 
rzerna. pamnt és selyemben, kézi s gépvarrásra, s minden a rövidáruk szakmá

jában vágó arnezikkeit a lehető legjutányosb árakért. 
9 V ~ Levélbeli megrendelések a leggondosabban eszközöltetnek, a nemtetuó 

áruenkkek kicaeréltetneJc vagy viasiavétetnek. 1387(3—6) 

* * 



Palócz i Horváth Mária. 

P A L Ó C Z I HORVÁTH MÁRIA. 

volt, de nagylelkűségének egész bőségét 
csak végrendeletében árasztotta ki, s ennek 
felolvastatása után a tiszáninneni egyház
kerület fényesen temettette el s felette az 
ungvári reform, templomban emlékbeszéd 
tartatott. 

A sárospataki főiskola kertjében ifj. b. 
Vay Miklós által készített szobra leplezte-
tett le 1870. őszén, mely alkalommal Bihari 
Imre sárospataki tanár emlékbeszédet tar
tott , melyet mutatványul a „Protestáns 
naptár" 1873-ik évi folyamából veszünk át 
a nemeslelkü nö arczképével együtt, mely 
a pesti ref. főiskola számára a duna-melléki 
egyházkerület költségén Barabás Miklós 

által festett arczkép után 
van rajzolva. 

„Mélyen tisztelt gyüle
kezet ! Itten, e leleplezett 
emlékszobor mellett a leg
ékesebben szóld, legtartal
masabb beszéd volna, ha én 
mint szónok háttérbe vo
nulva, a nagy emlékű Pa-
lőczi Horváth Mária kezem
ben lévő végrendeletét ol
vasnám fel. Mert a tettek, 
csak felmutatva is, a leg

fényesebb szónoklatokat, 
súlyban és erőben jóval fe-
lülmulják, a jól cselekvő a 
jól beszélőnek mindig fö
lötte áll. 

Ezért szükség, habár rö-
viden is, nagy ünnepeltünk 

végakarat-nyilvánítását, te-
hát tetteit érintenem. Ro-
konszellemü testvére, a nagy 
emlékű P. Horváth Simon 
indításából is ugy rendelte, 
hogy nagy terjedelmű va-
gyonának főörökösei nem 

J^V) vérszerinti, hanem szellemi 
00'^j rokonai legyenek! így áll 
ESfe/ első helyen e rokonok közt 
"Apv\ a s.-pataki főiskola; jönnek 

i^c" . N \ \ a m.-szigeti, miskolczi, pesti, 
^ * * * * 1 ^ \ pápai, debreczeni ref. tan-

y T^ intézetek; az ungi egyházak, 
lelkészek és tanítók szük
ségei. De a nagy szellem jó
tékonysága, áldásos hatása 
nem fér meg az ország ha-

örökösévé, s hogy e hagyatékot folyvást 
gyarapithassa, állandóan elvonulva élt pin-
kóczi kastélyában s olyas élvezeteket szer
zett magának, hogy a szegényeket, kolduso
kat, éhezőket és nyomorultakat táplálta és 
ruházta. Hetenként két nap volt az öltöze
tek és élelmi szerek kiosztása, s kevés feje
delemasszony fejére kértek annyi áldást, 
mint e szigorú, puritán nőére, ki az élet 
gyöngédebb érzelmei iránti fogékonyságát 
oly állandóan magába tudta zárni halála 
napjáig. A forradalom után a menekülteknek 
s minden hazafias ügynek pártfogója volt, a 
templomokat, iskolákat már addig is segé
lyezte, a sárospataki főiskolának jóltevöje 

A tiszáninneni református egyházkerü
let 1867-ki júliusi közgyűlésén egy nevezetes 
végrendeletet olvastak fel, mely bár figye
lemben részesült a protestáns körökben, de 
az országos érdeklődés nem ébredt fel iránta 
oly mértékben, mint azt a végrendelet tevő
jének nagylelkűsége érdemelte volna. Azért 
nem lesz időszerűtlen e nemes szellemű ala
pitót, néhány rövid szóval bár, olvasóinkkal 
megismertetni. 

E derék nő, ki a tiszáninneni egyház
kerületnek s vele a sárospataki főiskolának 
Lorántfy Zsuzsanna óta legnagyobb jólte
vöje, Patóczi Horváth Mária, ki nagyázerü 
alapítványát nem csupán a maga nevére 
tette, hanem magtalanul el
hunyt testvére Palóczi Hor
váth Simon emlékét is fenn
tartatni óhajtván: az egészet 
Palóczi Horváth Simon és 
Palóczi Horváth Mária név 
alatt óhajtotta kezeltetni. 

Elete külső események 
tekintetében nagyon sze
gény, s ha jótékonysági tet
teit belőle kiveszszük, alig 
marad egyéb feljegyezni 
való, mint hogy 1790-ben 
született, 1867-ben ápr. 3-án 
meghalt, miután Pinkóczon 
febr. 20. napján 1865. évben 
kelt végrendeletét a leleszi 
konventbe, mint hiteles 

helyre letétette. Roppant 
vagyona, ifjúkori szépsége s 
nemes lelke könnyen s biz
tosan nyitottak volna tért 
számára, hogy a társadalom 
előkelő köreiben, a világ 
előtt is szerepelhessen. Deő 
háttérbe vonult s 76 éves 
életét csendben, visszavo
nulva s örökös jótétemények 
között töltötte. Családot 
nem alkotott, sem ő, sem 
testvére Simon, kinek halála 
után, a nemeslelkü, szerető 
testvér, folyvást emlékének 
megörökítésével foglalko
zott, s ezt végrendelete által 
fényesen meg is örökítette. 
Egyházát, nemzetét és ha
záját tette nagy vagyonaik 




