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Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1 — 4 óráig.
V Dijazott levelekre azonnal

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

1105 (10—12)

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

Jólsvan, j
1103 (2—2) Malcter Albert.

Nagy készlet
a legczélszerübb szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZEKEKBÖL,
anglés és ürszékzárakból,

továbbá: ezerszeresen megpróbált s abadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára

illö-
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,

és ziihaiiyfürdő-készülékek.

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

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenségre!,

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

Férfiak es hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

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

A pálmahajf ürt-essentia
használata által foliilmulhatlan tartósságu
fényes.puha s ruganyos hajfflrtök ; továbbá
hölgyek s uraknál Iiallám«zera s tartós
haj-bodrok éretnek el. Egy üveg ára 1 ft.
20kr. Főraktár I.UKFF M. illatszerésznél j
a „Minervához"' Pesten, a váczi-utezában. i
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forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra 10—11

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

20- 22
» angol horgonrórák kristályüveggel 19,

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

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

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

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

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

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

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

Havi regulatorok . . . SO— 32
Ébresztö óra . , 6

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

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

Egy iuga-rtra pakolásáért 1 ft. 60 kr
órák cserében is elfogadtatnak.
UlSF Nem tetsKÓ ára kicseréltetik

Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek. 1086 (5—12)

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

mal szorul syóra azonosak és saját iievem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könm en összetéveszt-
hetők. — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen Hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Sfldáitz-po: k
minden fityeg katnlyát, valamint az adagok papírja! hivatalosan letéteményezett vedninrkk.il vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. - Használati utasitás minden nyelven.
1 E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonrult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek fc.,zó*t
! tagadhatatlanul az elart Wlvet foglalják ei •. — mint azt sok ezer. a nagy császári birodalom minden részeiből kerül.' s kezeinknél ", vfi
I üálairatok a legrészi. ,.,.<... tanusítják, hogy e porok rftgzött szorulásoknál, em*wn!*fiMány ea gyomorbévriél; továbbá' KOT'
csflk, vese-és ide««-i« b;i, >kban. szivdobogasnál, Sdegessétr okona főfájásnál, rértórinlásnál, csuzda fogfájd-aloiunal, ve^ul

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

Raktárak a következő városokban léteznek: ~ W
TÖRÖK J€>ZSBF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik azám alattPESTEN

Arodon-.Torses T. és Társa, Rein-
hard ésBendik, Prinner V. S.,
Bistritzky J.*

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

kovits testv.
Berejssíásíban: Buzáth Cajet.
Bestercíebányán: Göllner Fr.*
Beszterczén: Szongot G.
Boldcira^szonybau: Aíersits F.
Brassóban: JékeliusF.,* Schei-

der F. és Eremias Döme.
Csaczáts: Bentsath F.
Csáktornyán: Karass.
C'Zei^lédt'ti: Persay A. gy.
Debreczenben: Gölt F. •
Dettan: Braiimüller J. és fiai.
DnnafAldvaron: Nadhera Pál.
Rszéken: Argirovits G. Let-

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

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

Némethy P.
Gyöngyösön: Kocianovich T.

JO2SKF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
' Gyulán: Ferentzy A. és Oerley

Ietván.
Hátszeg: Schnnr F J.
Höi^yészen : Rau?z J. özv.*
Illőkön: Kempner L. özv.
Jolsván : Malefer Béla
Kaposváron: Kohn Jak.*
Kassán: Xovelly* és Hege-

düs L.*
Kt'7sniHrkon'. Genersich A.
Kis-Várdán: Balkányi F.
Kolozsvárott: Wolff*J.*, Binder

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

és Belloni A.*
Kőszeaeii: Csacsinovits Istv.

• és BründI J.*
Lé van: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb.
Iineoson:, Schieszler A.
Maa;yar-Ováron: Antoni.
Marosvásárhelyen: Bueher M.
Jlinkolczon: Ujváry F.

és Spnller J. A.
Mitrovitzon: Kerstonosics A.;
Mohácson : Pyrker L. !
Monoron: Feiföldy Kálmán.
Moórott: Kranzel özvegye.

Munkácson: Gottier L. és Kös-
tenbaum N.

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

Jánky A.*
Sí.-Btcskereken: Böhm Izrael

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

; Rosenberg Fr/*, Belns és Fes-
1 selhofer.
N.-Kikitidán: Kisslinger M. és

Damjanovits T.
X. Szebenben: Müller C
N -Szt-Mikióson: Pfneisl M.
Si.-Szombatban: Stanzel H.
•Vyitrán: Otto Gusztáv.
Papán: ifj. Tscheppen J.
PancHován: Graff W. H. és

Krcsadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer

Sándor.*
Perjámoson: Netimann test-

vérek.
Péterváradon : Junginger.
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J.
Rozsnyón: Posch J.
Riniüszombaton : HamalliárK.

Selmeczbányán: Dimak ,T.#

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

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

Pfeifer S. es Társa.
SíeKszardon!: Brassay Mih.*
Sz.-Fejérváro<t: Legman A.
Szolnokon: Horánszky István
Szombathelyen: Pillich F r *
Tatában: Széth Antal.
Temesváron: ührmann H.
Th.-Szt.-Mártonban: Toper-

ezer L.
Tokajban: Juliasz Pál és Brze-

zányi Ernó. .
Trencsénben : Kulka J.*
Újvidéken: Steffanovits L. és

Brammer Mór.
UuKhváron: Krauss Adolf.
Vaczon: ReichenhallerL. ésHuf-

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

•jegyzett firmáknál létezik még ezenkivül

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

Az üvegcsék el vannak látva vddmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. - Ezen legtisztább és leghatályosb' májhalzsír-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék eicészen épen és azon állapotbau van. miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell P«
tfldőbajokban, scrophalns és rachilts, köszvény éscsiiz. Idolt bőrkiütés, "Zfingyuladás, idea;- és több más bajokban
legsikeresebben alkalmaztatik. ^ l i l l 1 A gyógyszerész Bécsben,

Október 1870. 1064 (10 —26' i f t ^ F f i j L i f i . . , z t i m „Storch" Tuchlauben

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

29-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, julius 16-án 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.

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

rf„t(1, a vasárnapi lüsá* és Politikai Újdonságokat
t B b b J l í ^ ^ " ^ ™ £ i t i £ k * - Kiado-hivatalunk szamara
Bflyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. FLÓR FERENCZ.

megválasztátiszteletbeli főorvosának s meg-
bizta az egyik fiókkórház vezetésével.

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

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

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

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

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

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

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

éven át gazdálkodással foglalkozott, elvo-
nulva a világtól.

1861-ban az alkotmány rövid időre
visszaállíttatván, Pestvárosa ismét régi
főorvosi tisztére hivta meg Flórt. Ő tehát
ujra részt vett a közélet zajában, de midőn
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10 hó mulva a provisorium ujra beköszön-
tött, többi tiszttársaival együtt lelépett, s
megint magányba vonult.

Csak 1867-ben, az alkotmány másod-
szori visszaállítása után foglalta el főorvosi
székét végleg, s meg is maradt ez állomáson,
egész szerencsétlen halála órájáig.

Flór Ferencz orvosi pályája alatt a ma-
gyar tudományos irodalomnak is jelenté-
keny szolgálatokat tett. 1848-ig Bugát Pál
társaságában l l éven át szerkeszté az „Or-
vosi tár" czimü lapot, mely az orvosi tudo-
mányoknak azon időben elsö és egyetlen
szakközlönye volt.

Buzgó munkásságaért a m. tud. aka-
démia még 1838-ban levelező tagjául vá-
lasztotta a természettudományi osztályba.

Azon természetekhez tartozott, kikről
Széchenyi azt mondja, hogy nem elégesznek
meg a saját boldogságukra való törekvéssel,
de másokat is boldogítani akarnak. Ember-
társainak nemcsak szenvedését kivánta eny-
hiteni, mint orvos, de jóllétüket is elő ki-
vánta mozdítani. E benső ösztön készté rá,
hogj' legutóbbi éveiben egy magyar orvosi
nyugdíjintézet és segélyegylct rendezésének
szentelje minden üres idejét „E humánus czél
elérésében megakadályozta az oly váratlanul
s oly borzasztó módon bekövetkezett halál.

Hulláját ugyanazon épületben bontot-
ták fel, mely jótékony müködésének annyi
éven át színhelye volt. Az orvosi látlelet
szerint négy oldalbordája eltörve, mája és
tüdeje megrepedve találtatott, mi rögtön
halálát okozta.

Temetése mult vasárnap ment végbe.
Tengernép jelent meg a mondott nap dél-
utánján a Rókus elött s elboritá a széles
kerepesi utat, ugy hogy a közlekedés telje-
sen megszakadt. Azok közt sokan voltak,
kik az elhunytat jóltevöjöknek ismerhették
s egy hálakönynyel áldozhattak koporsója
felett. .

lennének. Utoljára egy kis fiu, a helyett 1 nyait s félénk, nyugtalan vágyait fürkészte

Igy vagyok én . . .
Ugy vagyok én mint az a fa,
Mit a villára meghasgata;
Se virága, se levele,
Semmi nyara, — Örök tele.

Jött a tavasz, kosarával;
Erdőn, mezőn, völgyön által
Hintve lombot és virágot . . .
— Szegény fára rá se' szállott.

Jött a madár rakni fészket,
S látva nyomát ott a vésznek,
Egy rövid kis dalt se' mondva
Szállt tovább — viruló lombra.

Eljött régi
A szellő is
Még az ég
Szegény fa!

ismerőse:
de most ő se',

se' hint rá enyhet . .
mind egyre senyved.

még tömött lombja— Lesz-e, hogy
Között, dalát madár mondja?
Fájó sebét elfeledve,
Kivirul-e régi kedve?!

Marikovszky Gábor.

A nagyravágyó vendég.
(Amerikai beszély.)

(Vége.)

Mindnyájan oda hallgattak. A kisebb
gyermekek más szobában voltak lefektetve,
de az ajtó nyitva maradt, ugy hogy hallani
lehetett, a mint egymás között élénken
beszélgettek. De mintha rájok is elragadt
volna a tűzhely mellé telepedett kis kör
betegsége, az egyik tul akart tenni a má-
sikon szilaj kívánságokban és gyerekes
tervezgetésekben, hogy mi mindent tenné-
nek ők, ha egyszerre férfiak és asszonyok

hogy fi- és nővéreihez szólott volna, kikiál-
tott az anyjához.

— Neked akarom elmondani, mama,
— kiáltott át — hogy mit szeretnék. Te,
meg az atyus, meg a nagymama, mind, mind,
még az idegen bácsi is, fölkerekednénk s
elmennénk egy jó nagyot inni a Fiume viz-
medenczéjéböl!

Senki sem állhatta meg, hogy ne neves-
sen, hallva, hogy a gyermek hajlandó lenne
jó meleg ágyát elhagyni, s öket is mind-
nyájokat a vidáman lobogó tüz mellől el-
vonni, csakhogy a Fiume vizmedenezéjét
meglátogathassa — e kis hegyi zuhatagét,
mely bent a völgy szorosban borzasztó me-
redélyek fölött rohan alá. Alighogy a
gyermek elhallgatott, midőn egy kocsi ro-
bogott végig az uton s épen az ajtó elött
megállott. A mint látszott e kocsiban két-
három férfi ült, kik valamely dal mester
keletien dudorás-zása által* igyekeztek
sziveiket fölvillanyozni A dal töredezett
akkordokban viszhangzott a sziklák között,
mialatt az éneklők azon töprenkedtek, hogy
folytassák-e utjokat vagy itt maradjanak
éjszakára.

— Atyus! — mondá a leány — azok
oda kunt neveden szólítanak.

De a jó ember nem tudta bizonyosan,
vajjon csakugyan hivták-e öt s nem volt
kedve nagyonis nyerészkedőnek tüntetni fel
magát azáltal, hogy maga hívogassa be há-
zához az utasokat. Nem igen sictett hát az
ajtó felé s az utasok, közibe csapván a
lovaknak, csakhamar eltüntek a völgytor-
kolatban, folyvást dalolva és nevetgélve,
noha zenéjök és jó kedvök zaja borzasztóan
verődött vissza a hegy sziklakebléről.

— Látod, mama! — kiáltá fől ismét a
fiucska. — Ezek szivesen elvittek volna
minket a Flume-ig.

Megint csak loncvctték a gyermeknek
abbeli makacs vágyát, hogy éjnek idején
csatangolhasson. De most véletlenül hirtelen
valami könnyed felhő vonult át a leány
kedélyén. Sötéten a tüzbe nézett s akkorát
lélegzett, hogy akár sóhajnak is beillett
volna. Kitört kebléből, bármennyire igyeke-
zett is azt visszafojtani. Ekkor fölrezzenve
és elpirulva, gyorsan végig tekintett a kis
körön, mintha szivét villanyszikra érintette
volna. Az idegen kérdé töle, hogy miről
gondolkozott.

— Semmiről, •— felelé, gyöngéd mo-
solylyal; — csak egyszerre oly elhagya-
tottnak éreztem magamat.

— Igen ám, de nekem meg az a különös
lelkiadományom van, hogy mindig megér-
zem, a mi más emberek szivében történik,
— mondá az idegen, félig komolyan. —
Elbeszéljem-e titkait? Mert jól tudom én,
mit jelent az, mikor egy fiatal leány a me-
leg tűzhelynél is borzongva összerázkódik
és elhagyatottságról panaszkodik anyja ol-
dala mellett. Kifejezzem-e ez érzelmeket
csupán két szóval?

— Nem is agy leány érzelmei lennének
azok, ha szavakban ki lehetne fejezni — felelé
a hegyi tündér, nevetve, de szemeit lesütve.

Mindez csak kettöjök közt volt mondva.
Lehet, hogy a szerelem egy csirája kezdett
megfogamzani sziveikben, oly tisztán, hogy
inkább a paradicsomban virulhatott volna,
miután itt e földön ugy sem érlelődhetik
meg; mert a nők bálványozzák az olyan
szelid méltóságérzetet, mint az idegené volt;
és a kevély, szemlélődő, de mégis gyöngéd
kedélyt leggyakrabban fogolylyá teszi az
oly egyszerüség, mint a milyen az ifju leányt
jellemzé. De mialatt igy halkan beszélgettek
s a fiatal ember a leányka természetének
boldog szomorúságát, vidám fenyteljes ár-

a szél, a sziklaszoroson át egyre mélyebb
és irtózatosabb hangon kezdett üvölteni.
Ugy tetszett, mintha — miként a csodás
idegen magát kifejezé — a vihar szellemei
énekeltek volna együtt karban, kik az ős
indián idök alatt, itt e hegyek között lakoz-
tak, és azoknak magaslatait és rejtekhelyeit
szentelt vidékké varázsolták. Egész ut hosz-
szában valami jajgatás volt hallható, mintha
temetési menet vonult volna végig rajta.
Hogy a sötét hangulatot elűzhessék, a csa-
lád fenyü-ágakat rakott a tüzre, mig a száraz
levelek pattogni s a lángnyelvek erre-arra
öltögetözni kezdettek, föltárva még egyszer
a béke és egyszerü, szerény baldogság jele-
netét. A fény gyöngéden rezgett kör ültök s
mindnyáját egyforma nyájassággal ölelte
át. Amott a gyermekek apró arczai tüntek
elö, a mint félrébb esö ágyaikból kikukucs-
káltak, emitt meg az atya erőteljes alakja s
az anya megadásteljes, gondos, aggódó áb-
rázata, az ifju nyilt, derült tekintete, a fej-
ledező leányka és a jó öreg nagyanya, ki
még mindig a legmelegebb helyen kötött.
A vén asszony föltekintett munkájáról és
ujjaival szüntelen dolgozva legelőször törte
meg a csendet.

— Valamint az öreg embereknek, ugy
a fiataloknak is megvannak a maguk föl-
fogásaik, véleményeik, eszméik. Ti most
vágyakoztatok egy s más dolog után és ter-
vezgettetek; s addig bar angoltattátok elméi-
teket erre meg amarra, mig végre az enyém
is utnak indult. Ugyan mit óhajthatna egy
öreg nő, midőn ugyis csak egy-két lépést
tehetne már addig, mig nemsokára örök
nyugalomba térhet? Gyermekek,éjjel-nappal
kisérteni fog, ha el nem beszélhetem!^

— Mi lehet az, anyám? — kiáltá egy-
szerre a férj s a nő.

Ekkor a vén asszony, titokzatos arczczal,
mely a kis kört összébb voná a tüz körül,
elbeszélte, hogy szemfedöjét már nehány
éve elkészitteté — csinos gyolcs halotti ru-
hát, finom csipkés főkötővel és mindent
sokkal finomabb kelméből, mint a milyet
násznapján viselt. Hanem ez este csodála-
tosképen valami régi babona férkőzött el-
méjéhez. Régen, még az ő idejében, azt
szokták mondani, hogy ha valami nem jól
állt vagy hiányzott a halottan, ha például
csak a kelme is nem volt eléggé finom vagy
a főkötő roszul volt föltéve, a holttest a
koporsóban szemfedöje alatt erőlködni fog,
hogy hideg kezeit fölemelje s a hibát hely-
reigazítsa. Még a gondolatától is borzalom
fogja el.

— Ugyan már mire való igy beszélni,
nagymama! — mondá a leány, megrázkódva.

— No's — folytatá az öreg nő, sajátsá-
gos komolysággal, de mégis oly különösen
mosolyogva saját bohóságán, — no's gyer-
mekeim, ha majd anyátok felöltöztetve fek-
szik a koporsóban: egyikökre szükségem
leend, hogy arczom fölé egy tükröt tartson.
Ki vethetne, ha nem én magam, egy tekin-
tetet önmagámra, hogy meglássam, ha vaj-
jon minden rendben van-e?

— Öregek és ifjak, mindnyájan sírokról
és emlékkövekről álmodozunk — mormogá

idegen ifju. - Szeretném tudni, hogyazmit éreznek a tengerészek, mikor a hajó
sülyedőfélben van s ők — senkitől sem is-
merve és senki által ki nem tüntetve —
együtt fognak eltemetve pihenni az oczeán-
ban, e roppant nagy, névtelen sirgödörben?

Egy pillanatig az öreg asszony kísérte-
ties gondolata elannyira megragadá hall-
gatóinak elméjét, hogy egy hang, mely a
sötét, viharos éjben vad szélvész orditása-
ként üvöltött végig, mélylyé, terjedelmessé
s iszonyúvá nőhette ki magát, mielőtt a bal-

j óslat környezte csoport észrevette volna. Az ;
egész ház, és benne minden, összerendült; \
a föld egész alapjaiban megrázkódni lát- í
szőtt, mintha e rémitő hang a végitélet j
trombitájának harsogása lett volna. Ifjak és
öregek egyetlen kétségbeesett vad tekintetet j
változtak s egy perczig ugy maradtak hal-!

ványan, rémülten, hangtalanul és mozdu-
latlanul. Akkor egyszerre egy rémkiáltás
tört ki valamennyiök ajkai közül.

— A hegyomlás! A hegyomlás!
A legegyszerűbb szó talán kifejezhetné,

de semmiesetre sem volna képes leirni, le-
rajzolni e katasztrófa kimondhatatlan iszo-
nyuságát. Az áldozatok kirohantak kuny-
hójokból és ott kerestek menedéket, hol a
hely legbiztosabbnak tetszett elöttök, a hol
az ily eshetőségek előleges tekintetbe véte-
lével a védtorlasz egy neme volt fölállitva.
Fájdalom! elhagyták biztos menhelyöket és
egyenesen a rombolás ösvényére futottak.
A hegy egész oldala lezuhant: a romhalmaz
egész kataraktája! Épen azelőtt, hogy a
házhoz ért volna, két ágra szakadt az
omladékroham s ott még csak egy ablak
se rezdült meg, hanem a szomszédságot
egészen elárasztá és iszonyatos utjában
mindent, de mindent megsemmisített. Mielött
e roppant hegy zuhanás dörgése megszünt
volna zúgni a hegyek között, igen sokáig
tartott a haldoklók végvonaglása, mig végre
az áldozatok örökre megpihentek. Holttes-
töket sohasem találták meg.

Másnap reggel a könnyü füstöt ismét
csak ugy láthatták az arra járók a kunyhó
kéményéből kilopózkodni, föl a hegyoldal
mellett. Bent a tüz még mindig ott füstöl-
gött a tűzhelyen s a székek is ott álltak
körben körülötte, mintha birtokosaik csak
a hegyomlás pusztításait mentek volna meg-
tekinteni, s nemsokára visszajönének hálá-
kat adni az égnek csodálatos megszabadu-
lásukért.

A család mindenik tagja hagyott vissza
valami különös jelt, mely által azok, a kik
öket ismerték, minden bizonynyal könyekre
indittattak volna valamennyiökért. Ki ne
hallotta volna neveiket? Az eseményt el-
mondották széliében - hosszában ország-
világszerte és örökké legendája leend e
sziklabér ezeknek. A költők is megénekelték
sorsukat.

Forogtak fenn oly körülmények is, me-
lyek némelyeket ama föltevésre birtak,
mintha e borzasztó éjen égy idegen is lett
volna e kunyhóban szálláson és lakóinak
végzetszerü sorsában ö is osztozott volna.
Mások ellenben tagadták, hogy ilyesminek
gyanitására elegendő ok lett volna. Szegény
emelkedett lelkü ifju, földi halhatatlanság-
ról szot álmaival! Nevét s öt magát sem is-
meri a világon senki, története, életpályája,
tervei örökös, megfejthetetlen titoknak ma-
radtak; halála ugy, mint egykori létezése
egyaránt kétséges!... Kinek a végvonaglása
volt legiszonyúbb a halál e perczében?

Hawthorne Nathaniel után angolból

, Sámi Lajos.

A lm rs úja r ások és magyar népünk.
in.

Hogy fogalma legyen egy tökéletes bucsű-
utról oly olvasóinknak is, ki a bucsut még csak a
„processiókról" vagy azon kisebb-nagyobb cso-
portoktól ismeri, kik zöld ágakkal kezükben,
tarisznyákkal vállaikon hangosan énekelgetnek
keresztül egy városon vagy körül térdeplik a szent
háromság szobrokat vagy a városvégi „vörös
kereszt "-öket, — leírok egy Szegedről Eadnára
járó bucsut, mely rendezettségben, időtartamban
s a bonne résztvevők számában magasan állván
minden más bucsújárás fölött, magában véve is
megérdemli a leírást.
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A szegediek kétszer látogatják egy évben
Mária-Radnát; pünkösdkor és kisasszony-napkor ;
minden tekintetben jelentékenyebb azonban a
kisasszony naj>i radnai búcsú.

A zarándokolás gyalog vagy kocsin történik,
kinek hogy parancsolja buzgósága és erszénye.
Azért a kik a következő bucsura szándékoznak
menni, már hetekkel előbb látnak „pajtás" vagy
„kocsi-társ" után, hogy a jó ismerősök csomóba
tartva,a fáradalmas szent bucsut, a mennyire any-
nyira kellemes társaságban tegyék élvezetessé.
Egy gyékény-sátoros kocsiban rendesen öt kiadó
hely van 3 —4 frtjával, a mi valósággal nem drága
ára a megszerzendő lelki gyönyörűségnek.

A gyalogosok pedig ellátják magukat jó előre
kis szatyrokkal, bele való elemózsiával, s miután
nemcsak kenyérről él az ember, az elemózsia kö-
zött erősen van képviselve a sajt, szalonna, sonka
és a lélekvidámitó bütykös,műnyelven „kontyalá
való."

Igy fölszerelten, hat nappal Kisasszony-nap
eiőtt megindul a gyalog bucsusok végtelen sora
két, három és nem ritkán négyeser főre menő való-
ságos táborban, mely tábornak lelki vezetője
egyike a szögedi lelkészeknek (kinek, közbe legyon
mondva, a szent búcsú legtöbb misére valót hoz a
konyhára,) világi vezetői pedig az ugynevezett
„ájtatos-emberek," vagy bucsuvozetők, mely tiszt
apáról fiura maradván, ezek átalán ismert polgá-
rokká lesznek a hetven esren fölül számláló város-
ban. E bucsuvezetők koripheusa s veteránja áta-
lánosan csak „Moritz suszter" néven ismert rókusi
czipész volt jó hosszu ideig; persze az én bucsu-
járásom óta sok viz lefolyt a Tiszán.

E vezetők különös megkülönböztető jelül
éles hangu „csengőt" hordanak magukkal, mely-
lyel pihenésre, indulásra, megállásra, imára s ut-
közi predikácziókra egyaránt ők adnak jelt, a mi
mindenesetre egyik lehető legczélszerübb talál-
mány ily nagy csapat vezetésénél.

A bucsusokat rendesen három annyi nép, isme-
rős, jó barát, vagy olyanok, kiknek a jó isten mög
nem engedte, hogy Radnára mehessenek, kisérik
ki a város végén levő u. n. kis-tiszapartig, hol a
bucsuvezető lelkész rendesen szép áhitatteljes szó-
noklatot tart a búcsúról, annak fontosságáról s inti
az elindulókat ájtatosságra és jó cselekedetekre.

Azután kölcsönös érzékeny bucsúzkodás után
megindul a karaván a tápai töltésen elől két sorban
az asszonyok, a menet közepén a lelkész s záradé-
kul a férfi nöm, közben-közben egy-egy előének-
lővel, ki után a közeli csoport zengedezi a nagyob-
bára ismeretes énekeket.

A tápai rcvon kompokkal kel át a sereg ;
valóságos kis népvándorlás; szemnek jól eső tarka
nyüzsgő tömeg a két parton s a folyó közepén
uszó teli komp, valóban vászonra való jelenet.

Az első napi ut Makóig tart, s meg kell adni.
hogy az utközben elért helységekbe való be- és
kivonulás a legpéldásabb rendben történik s az
éjjeli megszálló helyeknél már többnyire megvan
kinek-kinek ismerős nyughelye egyes családoknál,
mint a fecskéknek az eresz alatt, melyhez évek
hosszu során át hűségesen megtérnek. Napközi

( pihenő helyeik is oly szokás szentesitette szabály-
szerűséggel vannak kiválogatva, hogy egyik év-

' ről a másikra némelyik akár saját nyomát is meg-
találhatja.

Második nap Pécskán s harmadik nap Ara-
don nyugszik meg a menet, mig a negyedik nap
alkonyán eléri Radnuczát, azaz: Radna előrészét,
hol átalános mosdás és tisztulkodás után sorba áll
az egész tábor s égő gyertyával kezükben s éne-
keket zengedezve zarándokolnak föl a festői ma-
gaslaton fekvő templomba, meglepő látványt
nyujtva a szemlélőknek; a páratlan hangu óriás
orgona megzendül 8 ezrek és ezrek áhitatos
éneke mellett térdre omolva csúszik az egész za-
rándok tábor a főoltáron fölállított „csodatevö
radnai Maria" képe elé, mely körülbelül két
négyszöglábnyi nagyságu kép, nem valami festé-
szeti remek s „igaz gyöngyökkel" s drága éksze-
rekkel körülaggatva — átalános tisztelet s nem
állunk jót érte, hogy nem-e imádat tárgya lesz a
vágyaik Mekkájába érkezők buzgóbbjai előtt.

A gyalog bucsusok megállapodási helyei kö-
zül, minők a faluvégi s pusztai keresztek, kálvá-
riák, stb., különösen említendő az „orodi Őthalom"
tetején lévő kálvária, melynél különös szokás sze-
rint a szegediek azokat, kik először akkor járják
meg a radnai utat — formásán megkeresztelik.
En e tréfás keresztségben „Habakukk" nevet
kaptam.

A kocsinjáró bucsusok nem csinálnak ennyi
czerimóniát; három nappal indulnak a gyalogosok
után és Apátfalván, Nagylakon, Pécskán, Aradon

keresztül egy nappal előbb beérnek a szont bu-
csura.Radnán aztán megindul a búcsú egész bor-
zasztóságában. Képzeljen az olvasó egy kisvárosi
országos vásárt,melyben a hely szükéhez mérve, a
vásáros sátrak egymás hátán, s a kávés, sörös,
boros és pálinkás putrik egymás tetejére zsufolvák,
s ezek közt egymás lábán s ököl és könyök bari-
kádjain keresztül-kasul támolyog egy ember-ten-
ger, az agyongázolásnak kitett „fütyülő-kiskorsós"
kofák s undorító nyomorék koldusok éktelen jaj-
gatása, kiabálása, könyörgése, orditása mellett,
olykor-olykor föl tartóztatva egy-egy térden csúszó,
égő viaszgyertyákat tartó csoporttól, melynek kö-
zepén valami kiaszott beteg gyermek, vagy világ-
talan, sánta, béna szánandó teremtés mondja gé-
pies hangon imáját, mely tői a csodatevö boldogságos
szüz Mária jóvoltából gyógyulását roméli.

A lelki vigasztalás és élvezetek nem kevésbbé
vásári munkával eszközöltetnek.

A tágas, de ilyenkor szűk templom falai között,
melyben lépten-nyomon fordul elő egy-egy csoda-
tárgy, százféle bábeli nyelven imádkozik, és pedig
elég hangosan a szélrózsa minden irányából össze-
csődült bolgár, német, sokácz, tót, magyar, oláh s
isten tudja miféle nemzetiségbeli; künn a zárda
folyosón husz pappal gőzorővel foly a gyóntatás
s a meglehetős piszkos odvasban az áldostatás,
melyek a teljes búcsú mulhatlan föltételei.

A szellemi táppal igy ellátottak azután tódul-
nak ki a szabad levegőre s a misefizetés, alamizs-
nálkodás, s lelkiüdvösségot szerző egyéb jótékony
cselekedetek után megmaradt pénzecskéjén ipar-
kodik mindegyik tul adni vásár, illetőleg „bucsú-
fiát," lélekvidámitó s a testnek jól eső egyéb
spirituszos jóféléket, kosarat, imakönyvet, fütyülő
korsót, kis korsót, nagy korsót, kis és nagy garabót
s ezerféle apróaágot áruló sátorban, kinek-kinek
addig tartván búcsúja, mig a pénze elfogyott.

Ünnepnap délelőttjén bizony nem ritka látvány
egy-egy kótyogos kalap- vagy konty-alja, s innen
van, hogy a visszaindulás már nem mehet olyan
rendében, mint az odamonetel volt.

Van keserves sirás és zokogás az ambitus
egy fülkéjében lévő u. n. „könyező szüz Mária"
szobra előtt, melynek szemoiből folyó könycsep-
pekkel szokták a bucsusok hajdan megkenni
beteg szemeiket, melyek attól meggyógyultak.
Mig egyszer egy háladatlan ember egy edényben
több könycseppet fölfogván, azt drága pénzen
árulta, a mint annyira elszomorodott a Mária-
szobor, hogy könyei kiapadtak.

Sok öregasszony máig látja e szobrot sirni,
de könyei nem folynak, sőt többen keserves zo-
kogását is hallják, s azért e szobor előtt folyton
seregestől találunk zokogva jajgató jámbor öreg
asszonyokat.

A. visszafelé ut rövidebb, mint a jövetol volt,
s a hazatérő, fölzöldágazott s kosarakkal s fölfű-
zött fütyülő korsókkal teli rakott ernyőjü kocsi-
kat lesni egész utczák kiállnak s várja mindegyik
az ismerős kocsit, mely meghozza nekik öveiket,
barát és ismerőseiket s különösen a „bucsú-fiát."
A gyalogosok elé pedig a félváros kimegy Tápéig.

Van aztán otthon hónapokig mit beszélni a
radnai búcsúról, az ott látott s hallott csodatörté-
netekről, s egyik a másikat addig bolonditja, mig
végre maga is elhiszi, hogy a karfán álló szont János
szobor megszólalt, a Krisztus-koporsót őrző két
katona-szobra forgatta a szómét, a a Mária-kép
sóhajtozott, s mit tudom én mifélo csodálatos dol-
gok történtek, a minek Szegeden mai napság is
még igen nagy kelete van.

Az idei bucsusok a tavalyi dolgokból vala-
mit nem fognak már Radnán találni, t. i. azt az
istentől elrugaszkodott, vad fantáziával rajzolt
„ex Voto"-képcsarnokot, melynek képein döglött
lovak, csirkék, vérhány os alakok, kutba bukó
gyerekek, égő házak, rabló gyilkosságok s ezek
fölött sehol nem hiányzó sugárzó Mária-alak a
legvadabb találékonysággal voltak rajzolva, s a
vidék bucsura járó svábjaitól mintegy pár ozer
számig az ambitus falaira fölaggatva, a mily ked-
vencz és borzalmas szórakozásai voltak a buta
jámborságnak, ép oly undorai ea megbotránkoz-
tatói a valódi ájtatosságnak.

A jelenlegi radnai guardian főtiszt. Sallyai
uré az érdem, hogy e borzalmas műremekektől
megfosztotta a világot, az egész galleriát tüzre és
padlásra vándoroltatván. Mióta e derék, talpig
magyar érzelmü szerzetes vezetése alatt áll a
radnai kolostor, a tisztaság és őszinte vendégsze-
retet tanyája lett ez előbb annyira elhagyatott
zárda.

Mit beszéljek még az ily búcsúkról, említsem
föl azt a töméntelen lopást, rablást, gyormeknyo-



moritást s azt a számnélküli egyéb kisebb-nagyobb
rendőri kihágást, melyekről a helybeli szolgabiró-
ság indexei ugyis eleget beszélnek ?

Mondjam el azokat a bajokat, melyek az ez-
révol búcsúzni járó dolgos kezek, annyi munka-
erő távollétéből, szüneteléséből oly gyakran
az otthon hagyott vagyont érik; hozzak föl e
bucsújárások erkölcsi kára mellé — még anyagi
czélszerütlonségére is bizonyitékokat? Hasztalan!
Népünk még nem ért meg odáig, hogy e rá nézve
nagy áldozatokkal járó lelki és testi élvezetről (?)
lemondjon; az országos betiltás sem vezetne czél-
hoz; do talán nem messze már az idő, midőn a
népnevelés áldásdús fénye mellett meg fogja is-
merni a nép a helyet, a hol oddig tévelygett.

S mig a bucsújárások betiltása az egyéni
szabadság megszorítása volna: addig a fölvilágo-
sitott nép lassan-lassan önként hagyja el o termé-
szetévé vált szokást, ha belátja a hasson csekély-
ségét, semmiségét, miket nagy anyagi áldozatai
árán nyer.

Tehát világosságot a népnek!

Varga János.
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egy magas hegycsúcs megmászásával járni szok-
tak, az ott elébe táruló látvány és az ott véghez
vihető tudományos vizsgálódások s az ezekből
származó élvezetek mégis gazdagon képesek kár-
pótolni egy oly ember fáradozásait, a kinek a ter-
mészet örök szépsége iránt némi érzéke van. Whym-
per kitünő angol tudós és utazó, ki csak nemrég
is oly méltó feltünést okozott az amerikai Egye-
sült-Allamok uj szerzeményének, Alaska tarto-
mánynak (előbb Orosz-Amerika) tudományos be-
utazása és leirása által, épen olyan ember, ki nem
retteg vissza semmi veszélytől, fáradságtól, de
tudja is aztán ilyen uton szerzett vivmányait él-
vezni s mások által is élveztetni, a tudomány szá-
mára pedig értékesiteni.

Whymper közelebbről ismét egy igen érde-
kes utazási könyvet bocsátott közre, melyben az
Alpok havas tetőin és virányos völgyeiben 1860-tól
1869-ig tett kirándulásait, kószálásait és kutatá-
sait irta le vonzó, eleven, érdekfeszitő előadással.

Uti élményeiből most csak egy érdekes epi-
zódot akarunk bemutatni olvasóinknak, és hogy
a hajmeresztő esemény leirása még jobban fel-
költhesse az érdekeltséget, a megfelelő rajzot is
oda mellékeltük hozzá.

oly kétségbeesett erővel igyekeztek visszarántani,
hogy az inkább elszakadt a szerencsétlenül járt
utazókkal.

E sajnos eseményről és annak okairól sokat
beszéltek akkortájban. S gyakran fölvetették azt a
kérdést, melyet czikkünk elején emlitettünk, hogy
vajjon az a — bárminő nagyszerü — szellemi
élvezet, mely a természetnek egy ily magasztos
templomában kínálkozik, fölér-e azokkal a bor-
zasztó eshetőségekkel, melyeknek az ember annak
fölkeresése alkalmával minden lépten-nyomon ki
van téve? Ki adhat itt valóban illetékes feleletet?
Feleljen e kérdésre mindenki a maga hite és meg-
győződése szerint. Annyi szent igaz, hogy ha
Whymper könyvének segitségével az Alpokat be-
utazta, és ha vele együtt kiállta mindazon rémitő
veszélyeket, nélkülözésekot ée fáradságokat, me-
lyeket nekie ki kellott állnia, de egyszersmind
fogékonysága van ama nagyszerü élvezetek iránt
is, melyeket szerző oly remek, élénk tollal tud
vázolni képekbon és szavakban — akkor bizonyára
kedvet fog érezni magában e jeles tourista után-
zásához, ha talán meg volna is győződve a felől,
hogy azáltal könnyen baj érhetné a — nyakát.

S.L.

Veszélyes lépés

Az alpok között.
„Aztán mi haszna volt belőle?" — A ki csak

valaha életében egy magas és meredek hegy tete-
jére fölmászott s késöbb e fáradságos és terhes
utját leirta vagy elbeszélte, kénytelen lesz őszin-
tén bevallani, hogy olyankor mindig e kérdést
intézték hozzá: „Érdemes volt-e a fáradságra?
Hisz utoljára is, a mikor már fenn volt a hegy te-
tején, ugy-e nem volt mit tennie okosabbat, mint-
hogy minél előbb ismét lejöjjön?"

Pedig hát erre a kérdésre, a hogy azt átalá-
ban föltenni szokták, igen könnyü a felelet. Az
emberek, a kik ekképen gondolkoznak, rendesen
azt a valóban terhes és nehéz testi fáradságot
veszik tekintetbe, melylyel egy nagyobbszerü
alpesi csucs megmászása összekötve van és azt
a véghetetlen kényelmetlenséget, mely néha
valóságos testi szenvedéssé emelkedik, de a me-
lyet a tulságos hideg és hőség folytonos, hirte-
leni váltakozása mulhatatlanul magával szokott
hordani. Szóval, sok mindenféle megpróbálta-
tásoknak van alá vetve a merész utas, a ki e
nyaktörő vállalatra vetemedik. Do bármily veszé-
lyesek is az imént felhozott körülmények, melyek

az Alpokon.

Whympernok évek óta egyik legfőbb és
legkedvenczebb törekvése volt az Alpoknak Mat-
terhorn nevü, egyik legmagasabb csúcsára följut-
hatni. A sok meghiusult kisérlet még annál
nagyobb ösztönt adott neki czélja elérhetésére.
Sokszor fölment már a hegy tetejére, de annak
legmagasabban kiálló csúcsára sehogy sem tudott
fölmászni. Végre aztán 1865-ben júl. 13- és 14-én
három más angol utazó és három kalauz társa-
ságában csakugyan sikerült elérniök a Matterhorn
északi, legmeredekebb s a sziklahasadékok által
is legborzasztóbban szétszakgatott csúcsát, mely
felől pedig az utazás legveszedelmesebb volt.

Mikor lefelé jöttek, irtóztató, vérfagyasztó
esemény adta elő magát. Mialatt a többiek tudo-
mányos vizsgálódásokba mélyedve á meredélyes
északi sziklacsúcson álltak, hegymászó gyakorlat
és szokás szerint egy kötéllel mindnyájan egymás-
hoz lévén erősitve, az egyik közülök elcsuszam-
lott és lezuhant, magával ragadva természetesen
a többieket is. Négyen ott vesztek; haláluk min-
den valószínüség szerint már a lezuhanás olső
pillanatában azonnal bekövetkezett. A megmaradt
három, Whymper két kalauzzal, csakis a legcso-
dálatosabb uton menekülhetett meg, mert a kötelet

Hegyomlás

A sárbogárd-tinódi ref. templom.
Sárbogárd-Tinód mezőváros Fehérmegye déli

részén fekszik a Sár vize mellett. A 3478 lakost
számitó városnak mintegy felerésze a ref. egyház-
hoz tartozik, s ennek tagjai építtették a képünkön
látható Ízletes templomot.

Magára a mezőváros "történetére vonatkozó
réezletesb adatokat a ref. egyház jegyzőkönyvéből
néhai Somody István lelkész jegyzetei nyomán
közöljük:

„Bogárd és Tinód Praediumokat hajdan ró-
maiak birták és lakták; bizonyitják ezt az úgy-
nevezett Bolondvár körül még ma is találtatni
szokott Urnák. — Ezek után birták és lakták
ráczok, kiknek Tinódon egy, Bogárdon két tom-
plomaik voltak, melyeknek helyeiket még ma Í8
igy hivják — Rácz Templom. A ráczok Bogárdot
igy hivták — Fengaloga. — A törökök Fejérvárt
meg vevén, a ráczok Bogárdról elpusztultak. Kik
birták okkor, nem tudatik. A neve volt Aj an. —
1698-ban birta a Tinódi nemes família, Rétszilas-
sal, Töbörzsökkel és Sz.-Ágotával együtt. A
Tinódi família Rákóczi alatt Vasvármegyébe sza-
ladván, a birtoka Fiscus kézre került; de 1725-
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ben vissza jővén, a Fiscustól
procossus által visszavette Rét-
szilast, Bogárdot és Tinódot.
Processuális költségre pénzt
kért Németh és Mészöly urak-
tól, a kiknek Rétszilast és Bo-
gárdot, minokutánna megnyer-
te, zálogba vetette 10 eszten-
deig; ez elmulván, 1736-ban
ugyanezeknek Bogárdot ésRét-
ezilast örökösen eladta. —
Miért nevezték Bogárdnak és
Tinódnak, nem tudatik. Régi
traditióból bizonyos, hogy haj-
dan Tinód olyan kövér marha-
legelő hely volt, melynek, a
mint tartották, a Tiszáig nem
volt párja; ez okon csak tinók
nevelésére fordittatott. Mint-
hogy a hol sok a marha, ott
rendszerint sok a bogár, hi-
hető, hogy Tinód a tinókról,
Bogárd a bogaraktól vette ne-
vezetét. — A Tinódi Sárrétjé-
ben 1819-ben vitetett keresz-
tül a canális, mely a Sárrétet
máris ugy kiszáraztotta, hogy
marhalegelőnek lőhet hasz-
nálni, azelőtt haszontalan bo-
zótnál egyebet nem teremvén.
— Most — t. i. 1820-ban —
Bogárdot és Tinódot lakja 1348
református lélek, egynehány
lutheránusok, többecskén pá-
pisták és sok zsidók. A ke-
resztyének földmivolésből és
marhatartásból élnek, a zsidók
bormérésből.'*

Mihelyt Sárbogárd a Né-
meth és Mészöly urak birto-
kába jutott, t. i. 1736-ik év-
ben, ezek pártfogása folytán
ott egy jelentéktelen kis ora-
tórium — imaház — épittetett,
mit azonban a protestánsok ül-
döztetése alatt a veszprémi
káptalan bepecsételtetett; de a
pecsétet a szél és gyermekek
leszaggatván, az egyháztagok
isteni tisztelet végett a kis imaházba
össze.

Mikor az üldözés ismét megujult, s
oratoriumban sem volt szabad a buzgó
nek imádkoz-
ni, egy Huszár

János nevü
nemes földbir-
tokos a maga
saját házánál
épittetett egy
kis imaházat,
s a szoronga-
tott protestán-
sok ide jártak
imádkozni. —
Mikor későb-
ben sem levi-
tát, sem papot
nem lehetett
kapni, Huszár
János fia, Pé-
ter olvasta a
nép elől ta bib-
liát.

Csakisl783-
ban épittetett
egy torony nél-
küli templom
a 839 lelket
számlált ref.

gyülekezet
számára azon

terjedelmes
b elteiken, me-
lyet a Huszár
család ajándé-
kozott.

Az 1783-
bau épült tem-
ploml830ban
meghosszab-

bittatottésma-
gasbra emeltetett, s vörös réztetővel fedett, ara-
nyozott csillaggal ellátott toronynyal ékesitte-
tett föl, melynek alapkövét az akkori lelkész o
szavakkal tévé le: „soha te rajtad a pokol kapui

Pesti képek.

gyültek

még az
hivek-

Sárbogárd-tinódi ref. templom. — (Mészöly Géza rajza.)

diadalmat ne vehessenek." — E toronyban 1860
óta, midőn a benne volt két harang nagyobbika
megrepodt, a hivek buzgalma folytán, l l mlzsát
nyomó 3 ékosszavu harangot alkalmaztak.

Gyümölcsárus kofa a pesti piaczon. — (Zahorai János rajza)

Mint ritka eseményt emlithetjük meg azt is,
hogy 1782 óta, és igy 88 év alatt — csak harmadik
rendes lelkésze a sárbogárd-tinódi ref. egyháznak
az, ki ott szolgál. U.L."^

A kofa.

Rút rágalom, mintha Ma-
gyarország fővárosából kive-
szett volna a magyarság. Rosz
akaratu koholmány! Akadni
még itt magyarra, csak keresni
kell tudni. Hanem hát borsód-
zik a hátunk az ilyen diogenesi
munkától s azért látjuk az
egész világot németnek.

Három néposztálya Pest-
nek még tökéletesen magyar:
t. i. a közuti vaspálya kocsisai,
a „Komló"-beli czigánybanda
és a városháztéri kofák.

Már a dunaparti kofák,
már azok svábok. No de ezek
már magasabb osztályt képez-
nek, ők a kofa-osztály arisztok-
racziája, a „haute-vo lée", ők
azok, a mik a kereskedők kö-
zött a „házak", a nagy keres-
kedők, „Lieferantes en gros."
Ök nagy kapitálissal dolgoz-
nak, hajószámra veszik meg a
leérkező cseresznyét, almát,
szőlőt a dunamelléki szállitók-
tól, s ámbár maguk is üznek
„detail-kereskedést'Sde azt in-
kább privát-passióból teszik,
mint szükségből.

A magyar kofák, azok ké-
pezik a középosztályt. Ök már
másodkézből vásárolják a gyü-
mölcsöt, e felütik sátraikat a
város közegeinek a vagyonbiz-
tonság fölött őrködő szárnyai
alatt a városház előtt, a mi a
susztergyerekekre való tekin-
tetből felette bölcs stratégiai
positió.

Ott ülnek, boldog, meg-
elégedett arczczal a sátor hű-
sében s rendkivüli leleményes-
séggel készült papirseprővel
egyet-egyet legyintenek víz-

szintes irányban a gyümölcs-halmaz felett, a mi
gyöngéd figyelmeztetésül akar szolgáim a repkedő
legyeknek, hogy a cseresznyét nem az ő kedvük-
ért teremtette az Isten pesti piaczra.

Ezen az
egy mozdula-
ton kivül az-
tán alig is csi-
nál" más moz-
dulatot a ter-
metes asszony-
ság. Minden
tevékenységét

nyelvében
konczentrálva.
Ez neki lába,
melylyel meg-
közelíti, a mit
megközelitni

akar, a nél-
kül, hogy ki-
mozdulna he-
lyéből; ez ne-
ki ökle, mely-
lyel respektá-
bilis távolban
tartja magá-
tól, a kinek a
gyümölcs fe-
lől kommunis-
tikus meggyő-
ződések élnek
keblében; fo-
gadni lehetne,
hogy a kofá-
nak mégagon-
dolkozó agy-
veleje is nyel-
vében van.

Sajátságos
teremtése az
Istennek a ko-
fa. Azért ül

mégis
k

töle
, kik

g
vesznek tőle.

ki a piaczra, hogy vegyenek
desen azokat szidja össze, f
Nyugodt, elégedett, békés természetü, ha messze
kerüli az ember, — de zsémbes, zsörtölődő, mér-



i íH

Í !

gos, ha sok vevője van. E viszásság az ő élet-
eleme.

A találékonyságnak nincs hijával s prakticze
tanulmányozta a physikát. Tudja, hogy a meleg
fölfelé száll, ennélfogva a meleg ellen felülről védi
magát egy nagy vászon paraplival, vagy — ha
nagyobb kereskedése van — eátra mennyezetével.
Azt is tudja, hogy a hideg alulról hat. Télen te-
hát fazekat tesz ülőszéke alá, meleg parázszsal
megrakva, — a mi persze néha komikus félreér-
tésekre adna alkuimat, ha a kofaszoknya ránczai
már előre nem volnának akként kombinálva, hogy
azt az éltető, melegítő edényt maszkírozzák.

Reggel van a legtöbb dolga. A piacz, az alsóbb
néposztályok e kaszinója, ilyenkor népesül mög
piros-pozsgás szakácsnékkal, szolgálókkal, kik
vásárolni jönnek: természetes, hogy ugyanekkor
megjelennek ott a tisztességes bakák, faczér mes-
terlegények stb., t. i. azon részök, a kik az előbb
érintett konyhuhölgyek iránt némi gyöngéd ér-
zelmeket táplálnak, avagy táplálni szándékoznak.
Hány kis regény szövődik egy ilyen kofának
gyümölcsös kosara előtt.

Délután következik a nyugalom órája. A ko-
fák jobban táplált része ilyenkor rendesen meg-
engedi magának azt a kis délutáni álmot, még ha
biztosan tudja is, hogy ezt az élvezetet a mester-
inasok utján eltűnendő nehány alma árán kell is
megváltani.

Estebotakarittatnak az áruezikkekkosarakba,
puttonyokba és arra rendelt hátakra helyeztetvén,
elszállittatDak, hogy holnap ujra kezdjék mai élet-
pályájukat. És ez igy megy nap nap után, évről-
évre, mig utóvégre jön egy falánk vevő, a halál,
s a gyümölcs helyett az árusnőt veszi meg.

A bolgár nép babonái.
(Vége.)

Márczius 25-kén van a Blagostina, mely egy-
házi ünnep is, de leginkább babonás hiedelem van
hozzá kötve. E napon, jóllehet nagy böjtre esik,
meg van engedve a hal- és olaj-evés, mely szaba-
dalmat a bolgárok a következő legendához kö-
tötték. Konstantinápoly ostromlásának utolsó
napján, Paleolog Konstantin halakat sütött palo-
tájában egy halas tó mellett, midőn hírnökök jöt-
tek lélekszakad vá, hogy ÍI törökök megmáazták a
falakat. „Ah, hitvány hazugság, —- válaszolt a
császár, — a törökök ép ugy nem veszik be Kon-
stantinápolyi, mint hogy o sült hal le nem ugrik
a tóba." A mint ezt kimondá, a hal hirtelen meg-
elevenedett s beugrott a tóba. Ennek emlékére
ülik ők ez ünnepet. E napon a parasztok nem
mozdulnak ki a házból, le nem vetik czipőjüket,
mert ez a kigyók ünnepe is, melyek akkor hagy-
ják el fészküket, és ha valaki munkával szentség-
teleniti meg e napot, azt az év folytán bizonyosan
megcsípik.

Szent György napján minden bolgár leöl egy
bárányt, annak emlékére, hogy midőn a teremtő a
földön járt, betért egy bolgár házához és kért tőle
ennivalót. A szegény parasztnak nem levén sem-
mije, leölte gyermekét és a sütő kemenezébe dobta.
A teremtő, a ki mindezt tudta, megparancsolta az
embernek, hogy nyissa ki a kemencze ajtaját.
Midőn ezt megtette, csodálkozva látta, hogy gyer-
meke él és egy kis bárányon ülve játszik. A te
remtő ekkor megparancsolta, hogy minden ember
ünnepelje meg e napot egy bárány feláldozásával.

A Panajia (Szüz Mária) ünnepén bárányt,
mézet, kalácsot, bort és gyümölcsöt áldoznak,
hogy a ház gyermekei jó egészségben maradjanak
az egész éven át. Hogy pedig megtudhassák, me-
lyik szentnek áldozzák fel az adományokat, a
következő szertartást végezik: három gyertyát
gyujtanak meg, s mindegyik megé egy-egy szent
képét helyezik, bevisznek ekkor egy kis gyerme-
ket a házba, s a melyik gyertyához nyul legelőször,
az lesz a választott szent. Ennek tiszteletére nag)'
lakomát rendeznek a felajánlott hozományokból,
esznek isznak, s részeg fővel és véres arczczal vé-
gezik az áldott napot.

Szent Demeter napján égő gyertyákat tesz-
nek az istállók és pajták ajtajába, hogy a gonosz
szellem meg ne rontsa a barmokat.

Tavaszi napéjogyenkor telik le a bolgárok
által kulada-nak nevozett nagy böjt. A boszor-
kányságok és szellemidézések ez időben nagy sze-
repet játszanak, különösen a hajadonok szokták
jövendő férjüket elővarázsolni. A kulada tartama
alatt, mely a karácsont is magába zárja, a szel-
lemek legnagyobb hatalmat gyakorolnak az. élők
felett, azért nagyon vigyázni kell, nehogy nz
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embert megszállják. A szekereket nem szabad
künn hagyni, a vizedényoket nem szabad üresen
hagyni, mert a gonosz szellemek mindent, a mi
csak üresen maradt, hatalmokba keritenek, s azt
azontul sohasem lehet helyéből elmozditni.

E babonás szokásokat szorosan megtartja a
bolgár, mert ha az anya moggyónja, hogy meg-
mosta fiát, mielőtt a hetedik évet betöltötte, su-
lyosabb penitencziát kap, mint férje, ki egy ökröt
lopott.

A legnagyobb és legeredetibb babona a bol-
gárok közt az a hiedelem, hogy a gonosz szellem
vámpír alakjában mindig az emberek közt jár-kel,
s az embereket megszállja. A nagy böjt alkalmá-
val panaszolta nekünk ogy deli bolgár ifju, hogy
őt atyja gonoszsága miatt megszállotta a vámpír,
s az egész böjtön át sem bort, sem pálinkát nem
iszik és nem pipázik, csakhogy a gonosz szellem-
től megszabaduljon. Szegény Teodor fülig szerel-
mes volt Pável szomszéd Tuturiczájába, a ki
viszonozta szerelmét, de szülői ellenezték a házas-
ságot, mivel Tódor a sátánt hordja kebelében. Ha
valakinek ereiben vampirvér kering, — mert ez
nemcsak járványos betegség, hanem örökölt, és
családról családra száll, — halála után kilenczed
napra, elhagyja sirját, feljő a világra levegő alak-
ban. Ez a lidércz aztán bejárja a szomszéd hely-
ségeket éjjel tüz alakjában, nappal mint árnyék
lebeg a falakon, kicsalja az embereket a mezőre,
s halálra veri. A szegény Teodor is ilyen vámpír
volt. Egy alkalommal kicsalta szomszédját, hátába
kapaszkodott s igy szólt hozzá: No most drága
szomszéd, vigyen haza, ha tud. A falu hőse, ki a
leghiresebb bajvívó volt az egész környéken, ösz-
szegörnyedt terhe alatt s halva rogyott le. Ez
időben mesélték a falusiak, annyira tele volt a
vidék vámpírokkal, hogy a lakók két-három házba
gyültek, egész éjjel viaszgyertyákat égettek, s
alig mertek kitekinteni az utczára, hol a tüzos
vámpírok fel- s lejártak, ordítoztak, tüzet szórtak,
bementek a házakba, mindent felforgattak, vért
fecskendeztek a padlásra, s a szent képeket bemá-
zolták szeméttel. De szerencsére találkozott a
faluban egy vén banya, a ki megmentette a kör-
nyéket e szörnyektől. Reggel összekevert mérges
növényekot ganéjjal s azzal bekente a vámpírok
sirját, ugy hogy a gonosz szellemek nem tudtak
többé kijőni, s azóta nem háborgatták a vidéket.
Van még egy más módja a vampirfbgásnak s az a
mit leginkább és legnagyobb sikerrel gyakorol-
nak. A kinek bátorsága van a vámpírt meglesni,
fölállit egy arra készitett nagy üveg korongot,
melybe a vámpír kedves eledelét rakja, s aztán
magához veszi valamely szentnek a képét, mely-
lyel üldözőbe veszi a gonoaz szellemet. Ez félvén
a szent képtől, mindaddig fut a jámbor bolgár
által űzetve, mig reá bukkan az üveg edényre, s
beleugrik. A bolgár ekkor befojtja a nyilast és az
edényt tűzre teszi, mi által a vámpír örökre meg-
semmisül.

A vámpíron kivül nagy szerepet játszanak
még a forrás-szellemek, melyok leginkább bájoló
szüz, de gyakran lúd, macska vagy kutya alakjá-
ban jelentkeznek. A bolgár naplemente után a vi-
lágért sem megy a kútra vagy forrásra vizért, mert
ilyenkor tele van az szellemekkel. Midőn a Bal-
kánban tartózkodtunk, a szomszéd asszony valami
hirtelen bajban meghalt, a falusiak azonnal elhi- |
resztelték, hogy ogy forrásbeli macska karmolta
meg, s ennek következtében esett halála. Legve-
szélyesebbek e szellemek női alakban (és ez na-
gyon természetes), a szegény halandó nem állhat-
ván ellent azingereknek, önkény trohan a veszélybe.
Hány ily esetet tudnak a falusiak elbeszélni, hogy
ez vagy amaz egy íly szellem csókja által vesz-
totto ol életét.

A rejtett kincsekről és azok őreiről minden
faluban furcsábbnál furcsább dolgokat hallot-
tunk. Nincs hely, a melyről el ne mondanák,
hogy ásások történtek; s ily éjjeli ásásoknak sok-
szor az a jó vége lett, hogy igen sok római pénzt
és emlékekot találtak a római korban nevezetes
szerepet játszott talajon.

Sajátságos hiedelmük van a bolgároknak a
törökökről; azt hiszik ugyanis, hogy az a török, a ki
életében nem esziksertéshust.halálaután vadkanná
változik. Egy falusi öreg mesélte nekünk, hogy egy-
szer egy igen szép vadkant lőtt a Balkánban, s meg-
hívta szomszédait, barátait a lakomára; de mikor
a szép sültet a tálba tették, azonnal vjsszaugrott
a tűzbe, mire a vendégek mindnyájan elcsodálkoz-
tak. Egy öreg ember, ki értett valamit a kuruzs-
láshoz, előhozatá a vadkan fejét, s észrevette, hogy
fülében egy darab rongy van, miből azt magya-
rázta a vendégeknek, hogy e vadkan török volt és
a rongy a turbánjának a foszlánya. A bolgárok

azt mondják, hogy ha a török meghal, neje egy
darab sertés szalonnát tesz fülébe, miáltal meg-
menti attól, hogy a tisztátalan állat alakját öltse
magára. Erődi Béla.

A Quiriiial.
A Quirinalról, e mind külsőleg-belsőleg nagy-

szerü, mind történelmileg nevezetes épületről, mely
oly sok időn át nyujtott, mint pápák residentiája,
fejedelmi kényelmet a szent atyáknak, s a mely'
mO3t már az olasz király, Viktor Emanuel
palotája, főlakhelye lesz, érdekesnek véljük némi
ismertetést adni.

Ugyanazok a termek, melyek ogykor I. Na-
poleon számára voltak berondezvo, szemeitettek
ki Viktor Emanuel lakszobáiul.

Thonoaldsennek ,,Sándor diadalmenete", mely
eme termek egyikének oszloppárkányzatát képezi,
és egykor a korszikai hóditónak gyönyörűségére
volt szánva, ezentul oly fejedelmek fejére fog
letekinteni, kinek a Capitolium elfoglalása keve-
sebbe került, mint a görög hőseknek Babylonba
való diadalmas bevonulása.

Korunk a gyors változásokban s a rikitó
ellentétek egymásutániságában rendkivül gazdag.

Még alig egy évvel ezelőtt a szentatya püs-
pökeit, a csalódhatlansági dogma csatárait vendé-
gelgetto itt. Eme püspökök serege alighogy el-
hagyta a pápai palotát, már beállitnak a kiközö-
sített királynak megbízottai s a palotaőröktől, a
dárdás „Svájczer-"ektől átveszik az épület kul-
csait.

E palota termei egyikének mennyezetén Over-
becknek remek festménye diszlik, Krisztust ábrá-
zolva, a mint ellenségeitől, midőn ezek egy mere-
dek hegyről alátaszitani akarták, megmenekül.

E freskoképet IX. Pius annak emlékezetére
festette, hogy Gaetába menekülése oly jól sike-
rült. Akkor a forradalom kényszerité a gyors tá-
vozásra — és ma azt kell szemlélnie, hogy a feje-
delem, kit a forradalom emelt a nemzeti trónra,
fölkeresi a Quirinal pazarfényü termeit, hogy
azokban állandó lakását vegye s mint tulajdonába,
költözzék be!

Mióta a pápa számkivetéséből visszatért, $
Quirinalba nem ment többé vissza, bizonyos ellen-
szenvet mutatván azóta ez épület iránt. De jó is,
hogy igy történt, mert különben ki leende téve a
kiköltözködés kényelmetlenségeinek, miktől ekép
megkímélhette magát.

A Quirinalból a pápa a nápolyi királyhoz
menekült s Rómába visszatérte után nehány év
mulva már eme menedéknyujtó király fia és trón-
utóda talált a Quirinalban menhelyet és ismét ke-
vés év multával már Viktor Emanuel, — ki IX.
Piust és II . Ferenczet az országlás gondjaitól föl-
menté — tartja a Quirinalba bevonulását.

Ez épület különösen az utóbbi Piusok sorsá-
ban játszik kiválóbb szerepet.

Nagyszerü épitészeti műremek ez s zöld
ormai meglepő látványt nyujtanak.

Ha a nap a büszke Vatikán mögött nyuga-
lomra száll, utolsó sugarait a Quírinal Campa-
nile-jére veti. És ha a szt. Péter-főegyház kupo-
lája teljes kivilágításban ragyog s fentlebogő —
sugarakból alkatott templom képét nyujtja, e szép
látvány sehonnan sem tünik föl nagyobbszerünek,
mint a Quirinal-térről. Es ha a nyári hévnapokban
sovárogva várja az ember a tengernek hüs lehet,
a Pinción és Qulrinalnál először lehet annak üde-
ségét élvezni.

A régi Rómának hét halma közül egyik sem
tartozik annyira az uj városhoz, mint épen a Qui-
rinal. Mig a Palatint, Romulus „urbs quadratá-"
ját a caosarok palotáinak romhalmazai foglalják
el, a modern Capitoliumhoz oz ideig a művészet
és municipalitás osztakoztak, a Viminalon a dio-
cletiani fürdők és a vasuti indóház szomszédos
barátságban állanak közvetlen egymás mellett,
a Quírinal messze benyulik az uj határba, s a
mi ezt körülveszi, az a valódi római népélet.
Amaz ut, moly egyenes vonalban három hajlással
és ugyanannyi emelkedéssel obeliszktől obeliszkhez
futva, a Pinciót a Maria Maggiore pompás egy-
házmagaslatával köti össze, keletről a Quirinal
hosszában vonul el. Ez ut csaknem egyenszögüleg
átmetszve, a „Porté Viá"-tól egyenesen a Quiri-
nal-térre vezet, s miután a nyugati meredek halmon
sikló- és nagy küllépcsőzettel átvonul, a „Cor-
80"-nak számos utczájába torkollik be. Hol az em-
litett utak keresztbe vágják egymást, ott látható
a négy szögletépület fülkéjében lévő négy kut
(quattro fontane), melyek méltók arra, hogy Ró-
mának nagy becsü vizgazdagságát képviseljék.
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A hová e négy kuttól a szem eltekint, az utczák
mindenütt vedute-ban végződnek: északról a
„Tirnitá da Monti" obeliszkkel az elő-, s a Pin-
cio-ligettol a háttérben, keletről a monumentális
Pius-kapu, délre atulkevély Máría-ogyház, előtte
szintén obeliszk és nyugatra a Quiritial, a szó ér-
telmében legszebb csoportozattal, a minő nyilvános
helyet csak ékesithet.

A Quirinal-tért a nép „Monté Gavallo"-na,k
nevezé, ama görög márványból faragott nagyszerü
szoborcsoportozatnál fogva, mely két óriási lófé-
kezőts8zilaj paripákat ábrázol, smely alkalmasint
görög szobrász műtereméből került ki. Minden
fejtörés nélkül Castor és Polluxnak nevezhetjük o
lószeliditőket; az egyik Phidiasnak, a másik
Praxitolesnek remeke lenne; s ha e tizenöt százados
szobrok nem is a nevezett szobrászok teremtmé-
nyei, annyi mindenesetre áll, hogy azok, a görög
műremekek legkitünőbb másolatai közé tartoznak.

E két óriási szobormű közt egy piedestalon
vörös gránit obeliszk magaslik föl, mely a szobor-
csoportozattal a legszebb viszonyban áll. íly ösz-
hangzatosság felől azok, kik Münchenben azokat
az obeliszkeket összehalmozák, fogalommal sem
birtak. Az obeliszk előtt szürke gránitból készült
terjedelmes vizmedencze áll, mely a magasra fel-
szökelő vizsugarat fogja föl. Az egész látvány:
szoborcsoportozat, obeliszk, medencze oly feltü-
nően szép öszhangzatot mutat, mikép azt mind
egyetlen művészi kéz teremtményének hinné az
ember, ha nem tudná, mikép a szoborcsoport Kon-
stantin korabeli, a medencze ogykor a Forum díszét
képezé, s az obeliszk csak nemrég került Egyip-
tomból Augusztus császár mauzóleuma elé, eredeti
helyéről csak sok száz év mulva került ide.

a jelenleg mutatkozó szép
tok sikere. ,

A Quirinal-tért paloták veszik körül. Észak
felől, háttal a szoborcsoportnak a „Palássá Ponti-
ficio", mely IX. Pius számos elődjének nyári resi-
dencziájaul s annyi sok pápaválasztásnak szolgált
színhelyéül. ViktorJ Emanuelnek valószinüleg ez
lesz ideiglenes lakhelye. Tizenegy pápa — XIII .
Gergelytől, vagyis a 16-ik század második felétől,
egészen IX. Piusig — építgettek e palotán, azt ki-
szélesitve,gazdagitva, ékesítve. Egységes színezet
e miatt nem is látszik azon s kiválóbb épitészeti
remeknek épen nem lehet e palotát mondani. Da-
czára annak, nagyszerü, büszke s érdekeltséget
gerjesztő épület az, mely egyfelől a halomnak
szolgál koronául, mig másfelől az utcza szinvonal
mélyébe torkollik. Nagyszerü ama roppant, terje-
delmes udvar, melyet három felől támoszlopokon
nyugvó csarnok vesz körül, mig a nogyedik jóniai
homlokzat az óratoronyban végződik, melyről a
madonnának óriási mozaikképe tekint alá.

Az épületbon levő „Sala Reggia" néven
ismert nagyszerü teremre fejedelem büszke lehet.
A „Capella Paolina" alakjára és nagyságára nézve
a Vatikánnak „sixtiná"-jára emlékeztet, s habár a
Michel Angelo nagyszerü alakjai nem szemlélhetők
itt, de nem hiányzik a tizenkét apostol, mely oly
kedvesen emlékeztet Rafaelre. Egy kisebb kápol-
nát itt Quido Reni valóságos művészeti szentélylyé
emelt.

A pápai termek hosszu sora gazdaságra,
fényre, pompára mutat, de minden rikitó fényüzés
nélkül.

Freskók, alap festmények, kitünő márvány-
szobrok, antik mozaikmüvek, s a legszebb gobelin-
•butorzat ékítik a pápák e hajlékát.

És melyik város az a világon, mely falai kö-
zött annyi pompás, terjedelmes kertet rejt mint
Róma — az „örök város"? Ki egyszer a Pineio,
Villa Medicist, Ludovisit, Wolkonskyt, Corsinit
és a Quirinalt szemlélhette, pálmáival, cziprusai-
val, rózsadombjaival, áloéival, babér- és narancs-
ligeteivel, az e látványt soha sem feledheti el.

A Quirinal-kert nem kevesebbet mintegy
olasz mértföldnyi területet foglal el; a halomnak
északi lejtőjét egészen elfoglalva, számos terasse-ot
képezve, száll alább-alább. Erődszerü kőfal keriti
be a palota mögött, ugy hogy csupán a magasabb
fák csucsai kandikálhatnak azon át. És habár.a
franczia kertész ollójának nyoma látszik is a kert
fáin, bokrain, mindazt föllelhetni ott, mi a római
villáknak nélkülözhetlen sajátságait képezik.
Szobrok, szökőkutak, barlangmüvek váltakoznak
a legvirulóbb sétányok mellett. Még egy diszes
kávéház sem hiányzik, hol az itt időzött pápák
rendesen a, delnőknek szoktak audiencziát adni.
Ki tudja, minő látogatásokat fog itt Viktor
Enfánuel, az élvok férfia fogadni ? És a broviter-
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olvasó abbások helyett, mily egészen más alakok
fognak jövőben a kert hűs fái alatt sétálgatni.

A Quirinal palota mint a pápaválasztások
helye még különösebb figyelmet érdemel.

Folyó évi junius havában volt 25 éve, hogy
az utolsó conclave tartatott.

Vajjon hol fogják ezentul a pápákat vá-
lasztani ? U-i-

A világ legnagyobb nyomdája. *)
Az Egyesült-Államok washingtoni nyomdája

ez időben a legnagyobb e nemü intézet az egész
világon.

Régibb időkben az ottani kormány a nyom-
dai szakba vágó munkákat magánvállalkozókra
bizta, kiket a képviselő-testület jelölt ki, köteles-
ségükké tévén, a meghatározott árakon minden e
szakba vágó szükségleteket az állam részére szál-
litani. Azonban ujabban e szükségletek oly nagy
mértékben felszaporodtak, hogy az állam kényte-
len lőn egy saját üzlet felállításáról gondoskodni;
és hogy e tekintetben az oceántuli óriás a költsé-
geket nem kímélte, magától értetődik.

A négy-emeletes, rendkivül világos, tömör
kő-épület, épen nem tünik ki szép stylje, vagy
diszes külsője által. Egész ho3sza 300 láb. A nyomó
helyiség a földszinti rész hosszából körülbelül 270
lábat foglal el. Ez a legtágasabb és legtökélete-
sebb nyomó-helyiség az egész világon. A sajtók
egy széles folyosón két oldalt vannak fölállitva,
igen szép világosságban; számszerint: egyBullock-
féle complett-gép, ••) 28 Adam-féle" sajtó, 14
Hoo-féle hengergép és 13 Gordon-féle és más ki-
sebb accidenz-sajtóból állnak; összesen tehát 54
darab. A Bullock-féle egymaga annyit végez, mint
16 Adam-féle sajtó, és kizárólag a gazdasági je-
lentés nyomására használtatik. E jelentés gazda-
gon illustrált 800 nyolezad-oldalra menő, 225,000
példányban nyomott évkönyvből áll. E sajtókat,
valamint az intézet többi gépezetét is, 2 gőzgép
hajtja, melyek mindössze 50 lóerővel birnak, és a
nyomó-helyiségben vannak elhelyezve. A föld-
szinti rész keleti vége, egy körülbelül 60 négy-
szöglábnyi térség, a nyomott ivek száritására
szolgál, mely fogasokra akasztva, gőz-készület
segélyével szárittatik. Ugyanitt van még 4 viz-
mérnöki sajtó, valamint 2 gőzzel hajtott papirvá-
gógép is. E helyiségből két felhúzó készület,
szintén gőzzel hajtva, megy a felső emeletekbe,
miken a formák és kész nyomtatványok le- os föl
huzatnak.

A tnüsser-télep, hol a sajtók- és egyéb gépek
körül a szükséges igazgatások történnek, a főépü-
let központjától mintegy 60 lábnyira terjod
az udvar felé. Ez osztály rendkivül ügyes gépé-
szek és erőmüvi munkások fölügyelote alatt áll.

A papir-raMár a műszer-teleptől délre fek-
szik, és körülbelül 80 lábnyi területtel bír. Itt
minden, a nyomdában szükségeltető papir átvéte-
tik és használat szorint ismét kiadatik. Az utóbbi
üzletévbon, mely 1870. szeptembor havában végző-
dött, a következő papírmennyiség ment itt ke-
resztül: 30,277 rizma enyvezetlen papir, 32,679
rizma író-papír, 994 rizma levél-papír; összesen
63,950 rizma 418,974 dollár értékben.

A kazán-helyiség a többi épület mellett fekszik,
de azoktól mégis egy kocsi-ut által elválasztva. Van
benne két nagy gőz-kazán, melyek az összes gé-
peket a szükséges erővel ellátják, és azonkivül
télen még valamennyi helyiséget fűtik is. Tő-
szomszédságában van a henger-öntöde, valamint
az istállók az intézet tovai számára, melyek a
nyomda és könyvkötődé termékeit tovaszállitják.
A hengerek öntésével két munkás folytonosan el
van foglalva.

Az első emeletre érve, előttünk állnak a szo-
dő-termek, a javitnoki és főfelügyelői irodák. A
nyomtatványok három osztályba soroztatnak:
okmányok, törvénykezési éŝ  folyó munkák. A
szedők helyisége a két első számára 219 láb hosszu
és 60 láb ezéles, a folyó munkák számára pedig
75 láb hosszu és 60 láb széles. A regalisok (a
szedő-szekrények állványai) a terem egész hosszán
keresztülfutó folyosó mindkét oldalán vannak
fölállitva. Itt vannak még a lehúzó sajtók, beszo-
ritó-kövek, rámák stb. A nyomdának több mint
600,000 font különböző faju betüje van haszná-
latban. A személyzet áll 1 ügyvezető-, 2 al-ügy ve-

•) Ez érdekes közleményt a „Typographiá"-ból, a
pest-budai könyvnyomdászok önképző egyletének közlö-
nyéből veszszük át. — Szerk.

••) Olyan gép, mely az iv mindkét old»lát egyszerre
nyomja.

zető-, 341 szedő-, számo3 javitnok- és segédsz-e-
mélyzetből.

A töm-öntöde (Stereotypíe) a műszer-telep*
fölött van, a szedő-helyiséggel összokötve. Itt egy
fő- és alfolügyelő, 2 betü-öntő-segéd, és 4 munkás
van elfoglalva. Ök teremtik elő a szükséges leme-
zekot, mi évenként 20,000 dollárnyi pénzértéket
képvisel.

A könyvkötő-műhely, mely az egész harma-
dik emeletet elfoglalja, évenként megnevezhetlen
mennyiségü különféle munkákat készit, köztük
olyanokat is, melyek styl és kivitel tekintetéből a
legkitűnőbbek az egész világon. Személyzete: egy
fő-könyvkötő és két segéd, egy felügyelő a fűzés-
nél, 131 könyvkötő, 17 vonalzó, 103 női munkás,
füzes- és aranyozásra, 16 feladónő a vonalzó gé-
poknél, 7 munkásnő a számozó gépeknél, né-
hány fiu és munkás különféle munkákra, összesen
310 személy. Az ezen osztályban használt gé-
pezet ujonnan lett feltalálva és annyira töké-
letes, hogy se Európa, se Amerika jobbat e
nemben már nem is kivánhat. Van 19 vonalzó-gép
uj berendezésekkel, 8 számozó-gép, 27 kézi sajtó,
3 nagy vágó-gép, papir és fehér könyvek (azaz:
tiszta irókönyvek) motszésére, 5 gép nyomtatvá-
nyok kÖrülnyirására, 6 a könyvhátak készítésére,
eyy fonal-vágó, 3 lemezpapír-vágó-gép, 3dombor-
sajtó, egy lapitó-gép, egy köszörülő- és egy
featék-dörzsölőgép.

A legfelső emsleten történnek a hajtogatások.
Miután a kinyomott ivek szárítva és simítva lettek,
emelő-gép segélyével ide szállíttatnak, és a fűzésre
előkészítve, itt csinosan összehajtatnak. Ez osz-
tályban is van egy felügyelő 2 segéddel, 2 papir-
vágó, 179 hajtogató-nő és 18 napszámos, összesen
202 személy.

A negyedik emelet legkeletibb végén van
egy körülbelől 40 láb területű helyiség, hol az
ugynevezett különleges (specifieirt) nyomda léte-
zik; itt készittetnek a rovatok, reklamácziók és
más hivatalos nyomtatványok. A személyzet egy
al-felügyelő-, két javitnok-, 28 szedő-, egy ta-
noncz és két kézbesítőből áll, az itt lövő gyors-
sajtó segédszemélyzetén kívül. Az itt készitett
munkák értéke több mint 60,000 dollárra megy
évenként.

Miután ezen, a maga nőmében egyetlen inté-
zetnek részletes áttekintését t. olvasóinknak be-
mutattuk, szükségesnek találjuk, annak munkás-
ságáról is néhány adatot közölni. Az egész intézet-
ben összesen több mint 1000 személy van állandóan
elfoglalva, a hivatalosan kinevezett igazgatón
kivül, ki rendesen parlamenti tag szokott lenni,
egészen le a közönséges napszámosig. Az utolsó
évben a munkások dija és bevásárolt anyagok
1.609,859 dollárra (körülbelül 3 millió frt) men-
tek, és ugyanazon idő alatt, több mint 75,000
rizma különféle papir használtatott föl. Az inté-
zet a jelenlegi gazdálkodás mellett az államnak
mintegy fél millió dollárt takarít meg, nem is szá-
mitva az erkölcsi hasznot, mely a nyomdászat és
könyvkötés emelése és nemesbítése által ily módon
eléretik.

A paróka.
Mióta a paróka a kopasz fejek tetején föltünt:

korszerűségét sohasem veszté el, s nálunk is, kü-
lönösen mostanában a hírlapokban többször volt
arról említés. Tudja mindenki, hogy miért. Mi se
maradjunk ol a többiektől, s szenteljünk egy köz-
leményt e divatszerü tárgynak.

Egy angol iró állitja — más tekintélyre nem
hivatkozhatunk, — hogy az első paróka kecske-
bőrből készült, és az Saul király fejét diszité. A
brittish Muzeumban látható egy göndör hajfürtös
álhaj, melyet hihetőleg még Saul korszaka előtt
készitettek.

A fejtetőn diszlő haj az emberi test legtisz-
tességesb része, hogy ugy szóljunk, koronájának
ékessége. A szem fölött is van szőr, mely a lélek
beszédének ad kifejezést, az ajak fölötti bajusz
pedig az értelem kifejezéseit erősiti meg. Néhány
nemzet száműzte abajuszt,de az folyvást követeli
vissza eltiprott jogait. A szakáll oly nagy tiszte-
letet vivott ki magának az első keresztyéneknél,
hogy szokássá vált arra esküdni, s a ki mindemel-
lett is hazudott, alávalónak itéltetett. Még ma is
fenmaradt nálunk magyaroknál is mintegy pél-
dabeszédben: „valakinek szakállára adi i," a mi
annyit tesz, valakit bizalommal s hitellel ajándé-
kozni meg. A régi jó időkben a legtisztelettelje-
sebb üdvözlet abból állott, ha valaki a megtisztelt
egyénnek egy kiszakított hajszálat ajándékozott.
Hajdanta a haj lenyiratása felsőbb tekintély pa-



rancsszavára eszközöltetett, ma pedig mi fizetünk
a borbélyoknak, hogy e diszünktől megmenekül-
jünk. Rövid hajat csak a rabszolgák viseltek, innen
ered talán az a mai is fennálló szokás, hogy a ra-
bok hosszu hajat nem viselhetnek, a mit egyéb-
iránt a tisztaság is eléggé indokol. A hosszu haj
nemes vérből való származást jelölt, a mennyiben
csak a nemeseknek volt szabad hosszu hajat visel-
niök. De már Angliában IL Károly idejében szo-
kásba jött a paróka, s a divat mérge innon gyorsan
terjedt el egész Európában.

X I I . Lajos franczia királynak köztudomás
szerint gyönyörü göndör haja volt, mit azonban
egy betegség következtében teljesen elhullatván,
kénytelen volt parókával helyettesiteni. Engedel-
mes alattvalói rögtön lenyiratták, sőt többen le-
borotváltatták hajókat, s lemondva a fej eme ko-
ronájáról, azért mert urok fejéről a betegség vette
le, helyébe lófarkot s kecskebőrt illesztettek. XIV.
Lajos nagyon jól tudta, hogy a paróka mennyire
elrutitja fejét, s épen azért paróka nélkül csak is
borbélya láthatta őt, még legbizalmasabb embere
sem látta soha kopaszon. Roppant parókája fején
volt, mikor levetkezett, s csak akkor adta azt
át valami apródnak, midőn már megmenekült
kopasz fejét az ágy selyemredőnyei elrejtették a
vizsga szemek elől, s reggelfelé ugyanazon apród
nyujtotta be, ugy hogy mikor a függönyt félre-
húzták, Lajos már parókásan volt látható.

Mikor későbben emberhajból készültek a
parókák, az igénylett anyagot a hullákról szorez-
ték elő. A nagy döghalál idejében a paróka még
divatban volt, s rendki-
vüli borzadályt idézett
elő, mert sokan azt hit-
ték, hogy pestisben el-
halt ember haját hor-
dozva, a borzasztó be-
tegség a haj által reá-
jok ragályoztatik.

De a divatot még a
ragály sem képes fel-
tartóztatni , a paróka
idők folytán mindin-
kább nevekedett hata-
lomban, s óriási suly-
lyal nehézkedett az em-
berek fejére; egy-egy
darab több fontot nyo-
mott, a hátulról koaár-
alaku tartálya volt. Ter-
mészetes aztán, hogy a
divattal e czikk ára is
egyenlépést tartott, s
azon érdemben része-
sült, hogy a tolvajok
figyelmét is magára
vonta, s parókalopó tár-
saság alakult.

Az iró — kitől ada-
tainkat veszszük — egy-
átalában nem rokonszen-
vez a parókával, s attól
ilyformán vesz bucsut: ,,Tűvel, selyemmel, sem
bárminemű szalaggal, s más hajával nem rutitom
el saját fejemet. Ha kihull hajam, hadd logyek ko-
pasz. Mint férfi király vagyok, s ha elveszitem
hajam koronáját, mely most még övezi homloko-
mat, nem igyekezem e veszteséget mások összo-
férczelt hajzatával kárpótolni. Ha valaha fejem
miatt szégyeneinem kellene magamat embertár-
saimtól, nem hamis hajjal fedném azt be, hanem
elrejtőzném tőlök."
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teheneket, s ott maradnak késő őszig. A szabad-
ban naponként kétszer fejnok, s arra alkalmas
dézsákban és szekérben viszik a tejet azon tejes
pinczébe, melynek belsejét képünk hiven tárja elő.

E pincze berendezése igen czélszerü. A nagy
és szép tér finoman kövezett: Északi részén magas
ablakok láthatók, keleti s déli részén kisebb nyi-
lasok vannak, ez utóbbiakban vékony deszkahen-
gerek saját tengelyeik körül a léghuzam követ-
keztében folyvást forognak ; a meleg lég fakémé-
nyeken keresztül száll el a pinczéből. A tej
lefölözésére a szolgálók egy gereblye alaku esz-
közt használnak; a tejet pedig ugy eresztik le,
hogy az edény egyik oldalát csiga segélyével
emelik föl. — A sajt készitése módját közelebbről
fogjuk olvasóinkkal megismertetni.
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Egyveleg.
** (A mormon vallás pusztulása.) Legujabb

utahi hirek közelinek és elkerülhetlennek jelzik
Brigham Young egyházának buktát, a Pacific-
vasut bevégzése folytán. A mormon szentek egy
része Brigham Young despotismusa ellen nyilat-
kozott, miért a sóstói nyájból kizárattak; a Pacific-
vasut egyszersmind számos idegennel hozta őket
érintkezésbe, és e két ok öszhatásának következése
az, hogy a mormonok leányai szivesebben lesznek
azon nem mormonok nejei, kik egy feleséggel is
beérik, a férfiak pedig lemondanak hitökről és
visszatérnek a „romlott" világba. Az egész intéz-

ö y kliense a
zsebéből ki-

Egy óriási tejes pincze.
Az utazók, kiknek alkalmuk volt Európa

északi részét beutazni, lelkesedve beszélnek a ter-
mészet szépségeiről, különösen Skandináviát eme-
lik ki, mely rendkivül gazdag tájképeinek válto-
zatosságában. De van ám itt még oly érdekes,
sajátság i8, mit az utleirások még nem igen hoztak
említésbe, 8 lapunknak különösen gazdászattal
foglalkozó közönségét érdekelni fogja.

Kopenhágából Roeskilden és Schlagelsén
keresztül a vonat a Walby-féle urodalom mel-
lett robog el. E birtokon a legérdekesb példány-
gazdászatot találhatni. A Walby majort a tanyai
házak sokasága miatt falunak vélnők, mellette
pompás angol kerttel diszitett park terül el. Hogy
a majorság mily terjedelmes, megítélhetik olvasó-
ink már onnan is, miszerint rendesen 400 nemes-
fajta tehén talál itt gazdag legelőt, s havonként
legalább 30—40 hizott disznót hajtat be az uraság
a vásárra. Tavasz kezdetén legelőre hajtják a

Tejes pincze a Walby-urodalomban.

meny a népesség szaporodtával arányban, foko-
zatosan meg fog szünni. Nehány év mulva róluk
az emlékezetnek nem fog szólni egyéb, mint Ward
Artemus epigrammja: „Vallások egyedüli, de ne-
jeik sokszorosak."

** (A világnak legnagyobb ágyuja.) Kápolnai
„Katonai Közlönyéében olvassuk, hogy Angliá-
ban Woolwichban a közelebbi napokban oly ágyú-
val tettek kisérletet, mely előtt a Krupp-féle
óriás-löveg is eltörpül. A lövedék, melyet hasz-
nálnak hozzá, 700 fontot nyom s tovahajitásához
130 font lőpor szükségeltetik, tehát a legnagyobb
mennyiség, melyet valaha lőfegyver igénybe vett.
A 700 fontos lövet egy másodpercz alatt 1370
lábnyira röpült, s midőn fölpattant, 33 lábnyi
mélyen hatolt be a földbe. A berlini „Mii. Ztg"
ugy vélekedik, hogy ez emberiségboldogitó mű-
szernek „Isten áldása" lesz a neve.

** {A tömjén valódi hazája.) A biblia —
Ezechiel kivételével — déli Arabiát mondj a a töm-
jén hazájának. Wrede azonban arról tudósít, hogy
ez országban, melyet beutazott, tömjén nem is te-
rem. Szerinte a tömjén valódi hazája Afrika keleti
partján az egyenlítő és 14° ész. sz. közt fekszik,
honnan aztán az arabok áruba bocsátják.

** (Hány léghajó szállt föl a porosz ostromzár
alatt Párisból?) Erre nézve Tissandier statisztikai
kimutatást közöl, mely szerint 1870. szept. 23-ától
1871. jan. 28-ig 64 léghajót bocsátottak föl Páris-
ból 9000 kilogramm sürgönynyel, 3 millió levéllel,
91 utassal és 354 posta-galambbal. — Öt léghajó
esett a németek kezébe: a „Bretagne" Verdunban,
a „Galilée" Chartresban, a „Daguerre" Ferriéres-

ben, a „Ville-de-Páris" Wetzlárban (Poroszor-
szág), a „Chanzy" Rottembergben (Bajorország).
A „ Jacquard" és a „Richard-Wallace" a tengerbe
vesztek. A „Ville-d'Orleans''Norvégiában szállt le.

** (Páris járdái, mint tüzelőanyag.) A hadjárat
alatt Párisban a tüzelő anyagok nagy szükség
támadt, s eltekintve a boulognei erdőcske kivá-
gott gyönyörü fáitól, sajátságos tüzelőszert fedez-
tek föl. Tudva levő dolog, hogy Párisban az
utczajárdák kövezetét földszurok (asphalt) he-
lyettesiti. Az összes járdák térfogata 555,550
köbölet foglal magában; melynek azonban fele a
földszurokhoz kevert homokra vonandó le. A
földszurok fúvás vagyis élesztés nélkül nem igen
ég; de ezen is segitettek. Le Troost oly kályhákat
készitett, melyekben a földszurok kitünőleg ég. S
márl870.évi novemberben e kályhák használatba
vétettek. Jelenleg arról gondoskodnak, mint le-
hetne az asphaltot tüzelőszer gyanánt fölhasz-
nálni.

** (A dohány első bevitele Erdélybe.) A do-
hányt Erdélybe a törökök hozták, kik azt 1576-
ban Báthory fejedelemnek adták ajándékba. De a
dohányzást és a tubákolást csak a 17. század köze-
pén kapták fel s 1670-ben a dohány bevitelét le-
foglalás terhe alatt akarták megszüntetni. A do-
hányzás egy országos törvény által a nemeseknél
50 frt, a nem nemeseknél pedig 6 frtnyi birsággal
büntettetett. De hasztalanul; mert már a 18. szá-
zadban a szokásnak ellenállhatlan folyama az
előbbi rendeleteket mind felforgatta.

** (Végzetteljes törvényszéki védelem.) Ameri-
kában történt: Mr. Val-
landigham ügyvéd és
kongresszusi tag mint
védő szerepelt egy pör-
ben, a melyben véden-
cze szándékos ölesről
vádoltatott. Vallandig-
ham mindenképen azt
bizonyitgatta, hogy az
öles véletlenül történt,
azáltal, hö:
revolvert
rántotta, a sárkány a
ruhában fennakadt s a
lövés eldördült. Hogy
állítását bebizonyitsa,
elővett egy a? asztalon
fekvő revolvert, a zse-
bébe dugta s hirtelenül
kirántotta. A töltött re-
volver csakugyan el-
sült, s a szerencsétlen
védő testébe furódott.
A lelkiismeretes védő
bebizonyitotta ugyan
állitása helyességét, de
e bebizonyítás életébe
került.

** (A pápának szóló
jóslat.) Kómában azt be-
szélik, hogyLuigiaTaigi

ismert jósnő egyszer azt jövendölte volna, hogy a
mostani pápa uralkodása 27 évig fog tartani. Mikor
ezt IX. Piusnak irásban benyújtották, e szavakban
tört ki: „Questo e troppol" (Ez sok!) s tollával
keresztül huzta az egész számítást. Most azonban,
midőn 25 éves jubilaeumát ünnepié, visszaemléke-
zett e történetre s ujra helyreállittatá az eredeti
kézirat vonásait.

** (Eredeti sírfelirat.) New-London County-
ban van egy temető s abban öt sirhalom egy
csoportban. A sirköveken a következő siriratok
olvashatók : az egyiken : „Első nőm", a másikon:
„második nőm", a harmadikon: „harmadik nőm",
a negyediken: „negyedik nőm", végre az ötödiken
mely középütt fokszik, ez áll: „a mi férjünk."

«,% (New- Yorkban) jún. 10-kén roppant nép-
tömeg jelenlétében leplezték le MorseB. tanárnak,
az amerikai távirászat atyjának, bronz-szobrát.
Massachusets kormányzója: Claffin leplezte le a
szobrot, sBryant, Amerika jelenleg élő legnagyobb
költője tartotta a fölavató beszédet. New-York
kormányzója: Hoffmann elnökölt az ünnepélyen,
s New-York polgármestere: Quakey vette át a
szobrot a város nevében. Morse tanár, ki jelenleg
már 80 éves , az Académie of Music termében fo-
gadtatisztelőit, honnan azEgyesült- Allamok összes
távirdai állomásaihoz Morse ily tartalmu táviratot
intézett: „Üdvözlet és köszönet az egész világ
távirati testületeinek. Dicsőség legyen istennek a
magasban, béke a földön, s megelégedés az embe-
rek közt!" Morse tanár a távíró-asztal mellett
ült, s roppant taps mellett sajátkezüleg irta alá a
táviratot. . ___ !
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Irodalom és művészet
•* (Arany János) nöm pihenteti költői tol-

lat; most Aristophanesből fordit egy vígjátékot.
Erről a közönség csak véletlenül értesült. Ugyanis
a Kisfaludy-társaság felkérte koszorus költőnket,
hogy Veress Ignácz Aristophanes fordításait meg-
birálja, azonban Arany János erre nem vállal-
kozott, kijelentvén, hogy maga is e görög költő
egy pár müvének fordításával foglalkozik.

** (Pályázati eredmény.) A „Nefelejts" szer-
kesztősége által novellára kitüzött 40 darab
aranyra beérkezett pályamüveket nem igen dicsé-
rik a birálók s leginkább azt rójják meg, hogy az
irályszépségre, a nyelv költői kezelésére egyik
pályázó sem törekedett. Több hiánya van a pálya-
nyertes műnek is, de lélektanilag biztos kézzel
van fejlesztve az esemény. A nyertes mű czime,
melyeta „Nefelejts" már közöl is: „A ki nem
akar regényhesnő lenni," szerzője pedig Nagy
László (uj név), ki e szerint figyelmet keltett
maga iránt a beazélyirás terén.

** (A természettudományi társulat) választ-
mánya a következő pályázat-hirdetést teszi közzé:
„Készíttessék a megírandó népszerü mező-gazda-
sági vegytannak részletes tervezete és adassék elő
egyszersmind az is, hogy szerző mily forrásokat
vél a munka megírásánál legczélszerübben hasz-
nálhatni. Kivántatik továbbá, hogy a megbiza-
tásra pályázók a megírandó népszerü mező-
gazdasági vegytan egy általuk megválasztandó
fejezetét rendszeresen kidolgozva mellékeljék.'4 Az
idegen kézzel irt, jelmondattal jegyzett pályamű,
a szerző nevét rejtő, ugyanazon jelmondattal ellá-
tott lepecsételt levél kiséretében legkésőbb 1871.
nov. 30-áig a társulat titkári hivatalába küldendő.
Az igényeknek megfelelő pályamű szerzője meg-
bizatik a népszerü mező-gazdasági vegytan meg-
írásával, melynek tiszteletdija 2000 ft. A különben
jónak talált tervezetek pedig a társulat közlönyé-
ben fognak közzététetni és mint eredeti czikkek
dijaztatni.

** („Csokonai emlény") czimü albumra hirdet
előfizetést Debreczen ből Hamar László. A mű a
Csokonai-szobor leleplezésére jelenik meg. Tartal-
mát képezik: Csokonaira vonatkozó történelmi váz-
latok, széptani czikkek, beszélyek és költemények.
Ezenkivül három kép is lesz benne: Csokonai
szobra, Csokonai szülőháza és síremléke. A12—14
ivre terjedő kötőt előfizetési ára 2 frt, díszpél-
dányban 4 frt. Az előfizetési pénzek szorző neve
alatt a „Debreczen" szerkesztőségébe intézendők.

** („Az angol nyelv levél szerinti önoktatásá'1-
ból) megjelent a II. rész első füzete. Irója Pse-
nyeczky-Nagy Sándor most a franczia nyelv levél
szerinti önoktatásának köny vére hirdet előfizetést,
mely szintén füzetenként fog megjelenni. Egy-egy
füzet előfizetési áru 25 kr., bolti ára 30 kr. lesz.
Előfizethetni szerzőnél (Debreczen, piacz, Farkas-
ház.)

** (A tornatanitás a néptanodákban") czimü
műre Szauter Antal reáltanodái igazgató és Am-
brus Lajos gymn. tanár előfizetési felhivást bo-
csátottak ki. A 70 ábrával ellátott mű előfizetési
ára 1 frt 30, bolti ára 1 frt 80 kr. A pénz Pécsre
Szauter Antal reáltanodái igazgatóhoz intézendő.

** (Egy uj röpirat) jelent meg „Egy pár po-
litikai rögeszménk" czimmel. — Tartalma, mely-
nek czélja „nevetségessé tenni a 48-ki törvények-
hez való-csökönös ragaszkodásunkat" — megér-
demel annyit, és csakis annyit, hogy ennyiben
fölemlitessék. Ára különben 40 kr.

-— Sz. J. (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.)
A „V. U.« 5., 6., 8., ll., 15., 20. és 24. számában
közöltek óta még a következő, ez évben megindult
hirlapokat kell fölemlítenünk:

A Népiskola. (Pest.) A „Tanodái Lapok"-ból és „Nép-
iskolai Lapok"-ból egyesült népnevelésügyi hetilap. Laptu-
lajdonosok : Lonkay Antal és dr. Zafféry Károly. Kiadja
Lonkay Antal Hunyady Mátyás irod. s könyvnyomda inté-
zete. Fel. szerk. dr. Zafl'éry Károly. Megjelenik hetenként
egyszer 4-drét egy iven. Előf. ára: egész évre 4 frt., félévre
2 frt., negyedévre 1 frt. (Keletkezett júl. 6-án.)

Magyar Gazda- (Pest.) Mezőgazdasági hetilap. Felelős
szerkesztő és kiadó tulajdonos Vuchetich Endre. Megjelen
minden csütörtökön 4-drét egy iven. Előf.jára: félévre 2 frt.,
negyedévre 1 frt. (Az elsö 8 szám a „Magyar Család"-hoz
mellékeltetett, a 9-dik számtól kezdve júl. 6 óta mint külön
lap jelen meg.)

Angol és Franczia NyeMapolc. (Pest.) Kiadó tulajdo-
nos és felelős szerk. Bauer M. Lőrincz tr. Kiadó és fömun-
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katárs Dúshegyi Márton. Megjelen minden csütörtökön i
4-drét féliven. Elóf. ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. 50 !
kr., negyedévre 2 frt. (Keletkezett júl. 13-án.)

Biharmegyei Közlöny. (Nagyvárad.) Társadalmi, szép-
irodalmi, ismeretterjesztő, kereskedelmi és gazdászati na-
pilap. Kiadó tulajdonos Pauker Dániel. Szerkesztik többen.
A szerkesztésért felelős dr. Báttaszéki Lajos. Megjelen va-
sárnap és ünneputáni napokat kivéve naponként kis ivrét
egy iven. Előf. ára: egész évre 10 frt., félévre 5 frt., ne-
gyedévre 2 frt. 50 kr., egy hóra 1 frt. (Keletkezett júl. l-jén.)

Kalocsai Lapok. (Kalocsa.) Heti közlöny a gazdászat,
ipar; kereskedelem, társasélet és szépirodalom köréből. Lap-
tulajdonos Vörös Sándor. Fel. szerk. Hang Ferencz. Meg-
jelen hetenként vasárnap 4-drét féliven. Előf. ára: egész
évre 6 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt. 50 kr. (Keletke-
zett júl. 2-án.)

Katholikus Lelkipásttor. (Esztergom.) Szerkeszti és
kiadja Zádori János. Megjelen minden két hónapban 6 íves
füzetekben Előf. ára 3 frt. (Keletkezett jan. hó végén.)

Megszünt lapok:
Magyar Phönix. (Pest.) Megszünt április hóban.
Magyar Család. (Pest.) Megszünt a 8-dik számmal

jún. végén.
Tanodái Lapok. (Pest) Megszünt jún. végén s lett be-

lőle „Népiskola."
Népiskolai Lapok. (Szatmár.) Megszünt junius végén s

s beolvadt a „Népiskoládba.

Közintéssetek, egyletek.
** (A történelmi társulat) mult héten tartá

utolsó ülését, a nyári szünidő előtt. A titkár
jelenté, hogy a zempléni kirándulásra huszon-
négy tag jelentkezett, munkás szakerők. Ez
alkalommal Pauler Gyula tett jelentést a Szlav-
niczai Sándor-féle okmánytár első kötetéről,
melyben 116 levél van (a legrégibb 1624-ből),
többnyire gazdaságra s a jászkunokra vonatko-
zók. Rómer Flóris bírálva jelenté be, hogy Ma-
tusek Antal „Győrváros monographiája, noha
nem kielégitő munka, de sok érdekes van benne.
Azután Henszlmann Imre tett jelentést Magyar-
ország czimeréről, a mint azt a bizonyság összeál-
litandónak tervezi. Heszlmann egy terjedelmes
monographiát irt erről, de még nem kész vele,
mert nincsenek adatai a dalmat és az erdélyi czi-
merről. Különben egyelőre bemutatja a rajzot:
három angyal tartja az egész paizsalaku czimert,
melynek fölső részében a dalmát-szlavon, alsó ré-
szében az erdélyi s közepett a magyar czimer fog-
lalnak helyet; legközépütt pedig van a fiumei
czimer. Történeti szempontból fölhozza Henszl-
mann, hogy a czimer legrégibb oleme a kettős ke-
reszt; ez már III . Béla alatt előfordult a pénze-
ken. Ezután jött a ballagó oroszlán, a mely most
már nem látható. A pólyák eredetét nem birta
kikutatni. Most azt inditványozza, hogy a ki-
veszett oroszlánt árnyrajzban a pólyákra kellene
illeszteni. Mind a tagok, mind a kisszámu közön-
ség nagy figyelemmel kisérték H. előadását, a
mely véget érvén, egy kis vita fejlődött ki. Thaly-
nak kifogása van a fiumei czimer elhelyezése iránt.
Furcsa egy czimer is ez! két fiatal sas összenőve
egy fölborított edényen vannak letelepedve. Na-
gyon emlékeztet az előttünk annyira kedves —
kétfejü sasra. Nagy Iván az angyalok ellen tesz
kifogást. Hanem ezt már nem engedi Henszlmann.
Megmutatta azt ő az országy ülésen s tetszett min-
denkinek. Az országgyülés által a magyar czimer
ügyében kiküldött bizottság, melynek előadója
épen Henszlmann, az ülések megnyíltával a ház
elé terjeszti munkálatát.

** (Az orvosok és természetvizsgálók idei nagy-
gyűlésére) a meghívás Atzél Péter elnök, Poór
Imre alelnök s a két titkár aláirásával megjelent.
A gyülés Aradon lesz. Aug. 25 — 27-én a beira-
tások történnek; 27-én este az ismerkedési estély;
28-án a megnyitó gyülés; 29. és30-án szakülések;
31-én kirándulás Radna, Lippa és Világosra; szept,
l-jén szakülések; 2-án zárülés-, 3-án kirándulás
Piski, Petrozsény, Vajda-Hunyad és Déva vidén
kére. A tagok, a kik részt venni kivánnak (höl-
gyek is), a hat forintnyi tagdijat aug. 15-ig D»ri-
nyi János főorvoshoz (Arad, főtér l l . sz.) vagy
Sztupa György gyógyszerészhez (Pest, szénatéri
gyógytár) sziveskedjenek beküldeni. Ezért aztán
a résztvevők sok kedvezményben részesülnek,
többi közt feleáron utaznak, stb.

** (A „Corvina" könyvkiadó-társulat) f. hó
11-én tartá közgyülését: Szabó Rikhárd igazgatói
jelentéséből az tünt ki, hogy sok részvényes van
hátralékban, s a kiadványok kelendősége nem oly
nagy, hogy e társulat virágozhatnék. A közgyü-

lésen a társulat emelésére egy nyomda vételét s e
végett a részvények teljes befizetését indítványoz-
ták. A többség azonban nem akart uj terhet
elválalni, hanem Ráth Károly inditványa szerint:
tizfrtos részletfizetést irnak ki, s uj közgyülést tar-
tanak az alapszabály némely pontjának megvál-
toztatása, ogy uj társulati közlöny meginditása s a
javasolt nyomda ügyében.

** (A pesti egyetemi jogáse-segélyegylef) pénz-
tárának Pauler miniszter 100 ftot ajándékozott.

Balesetek, elemi csapások.
** (Megrendítő eset) történt e hó 6-án a Tisza-

Dob mellett horgonyzó „Ipar" nevü kis gőzös
fedélzetén. Déltájban volt s az egész legénység a
fedélzeten, a hajótisztek pedig kabinjeikben. A
hajó előfedélzetén ült egy matróz, valóságos her-
kulesi alak, s épen ebédjét költötte el, mit fiatal
felesége hozott, aki szakácsné volta hajón. Fiatal
házasok levén, evés közben elkezdtek egymással
enyelegni, s az enyelgés annyira ment, hogy az
óriás erejü ember megragadta nejét s kitárta a
hajó korlátján, tréfából azzal fenyegetvén, hogy a
vizbe ejti. A menyecske oly nagyon bizott férje
erejében, hogy még a viz felett lógva is folyton
nevetett, kaczagott s vidoran kapaszkodott férje
nyakába. De a mint a levegőben eviczkélt, lábával
felnyita a korlátot, mire mindketten elvesztvén az
egyensulyt, belebuktak a Tiszába. A vizben ép
azon helyen a hova beestek, mély örvény kanyarg
s a matróz, bár kitünő uszó volt, át levén ölelve,
nem birta magát terhével a viz fölött tartani a
mindketten elmerültek. Rögtön segélyökre siettek
ugyan a hajósok, halászok csáklyákkal, rudakkal,
de bizony nem birták őket kimenteni, sőt még
hulláikra sem tudtak ráakadni.

3*,,, (Karczag közelében) e hó 10-kén éjjel a
Pestről jövő személyvonat a vasuti töltésen heverő
tizenhat darab hizott ökörbe ütközött; a mozdony
a sinekről kivettetett, több mint 300 utas a sza-
bad ég alatt hált, egy megsérült; 12 ökör a szó
teljes értelmében összemorzsolódott.

„% (Életveszélyes hid.) Nagy-Károlybó] irják
az „Ű. Ll."-nak: Szatmár- és Közép-Szolnokme-
gyék utai kétségkivül versenyeznek hazánk leg-
roszabb utaival, de a hidak roszasága talán felül-
múl minden képzelhetőt, mit a következő eset
tanusit: A dobi vendéglős, kinek három gyermeke
Király-Daróezon jár iskolába, Dobról, hol a gyer-
mekek a szülői háznál mulattak, kocsin vissza-
küldte gyermekeit Király-Daróczra. Midőn a kocsi
a magas, korlátnélküli király-daróczi hidra ért, a
lovak egyike félrelépett, a kocsi a keskeny hídról
lebillent s magával vitte a mélységbe a lovakat, a
kocsist s a gyermekeket. A kocsis s a gyermekek
belefultak a, vizbe, a lovak kimenekültek. A kocsis
hulláját még az nap megtalálták, a gyermekekét
csak másnap.

** (Pesti kaland.) Egy temesvári városi ta-
nácsnoknak fia, ki tanulmányai folytatására a fő-
városban tartózkodik, a napokban egy vendéglő-
ben több szerbeknek látszó egyénnel vacsoráit,
kik nagy figyelemmel nézték. Vacsora végeztével
a Dunapartra ment s nöm vette észre, hogy az
egyének, kik vele vacsoráltak, követik. A mint
egy sötét helyre értek, az őt követő egyének meg-
előzték s az egyik oly hatalmas ökölcsapást mért
a fiatal ember gyomrára, hogy ez elájult. Erre a
vizbe dobták, hol magához tért s uszni kezdett.
Nehány halász kimenté. A fiatal ember elment a
városkapitánysághoz, de itt valószinüleg azt gon-
dolták, hogy az egész dolog csak rögeszme, mire
nézve néhány hóval ezelőtt történt hasonló eset
adott okot, s bevitették a fiatal embert a Rókus-
kórházba orvosi észlelés végett. Négy napig tar-
tották ott a fiatal embert, mig sikerült egy levelet
juttatni atyjához Temesvárra, ki M . . . . ügyvé-
det megbízta, hogy fiát kimentse a kórházból, &
mi azóta már meg is történt.

Mi ujság ?
** (Honvédzászló-szentelés.) Az észak-torontáli

13-dik számu honvédzászlóalj e hó 9-kén tartá
zászlószentelési ünnepélyét Zsombolyán. A zászló-
anya gr. Csekonics Jánosné volt. A fölavatás után
a lobogót, melynek fölirata: ,, a honszeretet mar
győzelem", Szuper honvédőrnagy adta átazászló-



aljnak. A zászlóanya diszebédet adott, este fényes
tánczvigal om volt.

** (A pesti hotdevard.) A főváros kőrútjait
még az idén megkezdik létesíteni. A váczi-, ország-
és mészáros-uti 1325 öl hosszúságú öv-uton, moly
a váczi-uti vasuti indóháztól az alsó Dunáig ter-
jed, a folyó évet bele nem számitva, három év alatt
akarják elkészíteni. Itt nem történnek kisajátítá-
sok, legfölebb a muzeum rácsozatát viszik kissé
belebb. A munkálatok állanak: fák ültetéséből,
egész uj modoru kövezetből, a gázcsövek, közuti
vágányok, csatornák elhelyezéséből. Csak platán,
vadgesztenye és jegenye-fákat ültetnek, 6—10
éveseket. Az őszszel ezt el akarják végezni.

** (Egy pohár vis.) A margit-szigeti meleg
források ivóvizének jövedelmet József főherczeg
a magyar gazdasszonyok árvaleány-intézetének
ajándékozd, s most a kis árvák mérik ott a vizet.
Minap egy ismeretlen ur kért belőle, s mikor el-
ment, az ámuló kis leány kezében egy 50 frtos
bankjegyet hagyott. A kis leány utána futott az ur-
nak s azt hivén, hogy tévedett, előmutatá a nagy
bankót s vissza akarta adni. Az ur mosolyogva vá-
laszolt: „Tudom", s azzal eltávozott.

** (A Tegetthoff emlékéré) történt aláirásokról
a hivatalos lap közzétette az első jegyzéket, mely
7320 frtnyi összeget mutat fel. Többek közt gr.
Andrássy Gyula, b. Wodianer Mór, b. Sina Si-
mon, gr. Zichy Ödön 1000—1000 ftot adakoztak
e czélra.

** (Két magyar tanuló franczia fogságban.)
Egy párisi magánlevélből az „Eli." arról értesül,
hogy a magyar születésü GyÖröJc György, ki Pá-
risban egy mérnök-iskola hallgatója volt, fogság-
ban van, s talán már valamelyik franczia gyar-
matba szállíttatott. Egy rátukmált idegen név alatt
fogták el, s igy teljesen ártatlanul szenved. Az
osztrák-magyar követség lépései sikertelenek vol-
tak, miután a fogolycsapatok egymásután gyorsan
helyeztettek át, s Győrök már Brestben volt egy
„Aube" nevü hajón, mielőtt a katonai ható-
ság megtalálta volna. Kivüle egy másik magyar
is a foglyok közt van: Sztrókay nevü, kinek rajz-
ónnal irt levélkéje eljutott a követséghez. Jogi
tanulmányokkal foglalkozott Párisban. Á tudósitó
olvárja, hogy a külügyminiszterium kiszabaditá-
suk iránt mög fogja tenni a kellő lépéseket.

** {A váczi sajtó-fogházat) a kormány, mely
most e házért 1300 frt évi bért fizet, meg akarja
venni. A vételár 18 ezer frt s ezt a fogházban le-
tartóztatott egyik hirlapiró a ,,M.U."-hoz intézett
levélben nagyon sokalja. A „P. Napló" Jrre meg-
jegyzi: Magunk is helyesebbnek tartanok, ha a
sajtó-fogház megfelelő felügyelet alatt Pesten
állittatnék fel, miután a legtöbb lap Pesten jelen
meg, s ha valakit kereseti helyétől távolabb vidé-
ken zárnak el, ezzel a büntetés némileg sulyosbit-
tatik.

** (Öngyilkosságok.) A Károly-kaszárnya har-
madik emolotéről szerdán egy Mollinary-ezredbeli
százados veté le magát a kövezetre, s még élve
ugyan, de minden remény nélkül vitték a kaszár-
nyába: mint mondják: egy nővel történt villon-
gás folytán, s annak jelenlétében ugrott ki az
ablakon. — A Duna közepén egy fiatal ember ki-
ugrott csónakjából s a vizbe ölte magát; a csónak-
ban Heine tői egy kötetet, arczképet, melyre Gru-
biczki Andor neve volt irva, s egy másik női
arczképet „Es ist eine alté Geschichte" fóltrással
találtak.

**„ (Szerelmi tragédia.) Pesten az egyetemmel
szemközt levő Klenovits-féle házban Fischer
Gusztáv ezukrász-segéd szerdán reggel egy hat-
csövü revolverrel kétszer rá lőtt Szmerszky
György ottani házmesterre. Az első lövés nem
talált, a másodikkal azonban megsebzé a kiszomolt
áldozat karját. Ezután önmaga ellen forditá a
fegyvert, s veszélyes, de nem halálos sebet ejtett
mellén. Gyilkos és öngyilkossági merényletének
oka az, hogy a házmester leányával szerelmi vi-
szonyban állván, az apa ugy akart véget vetni o
viszonynak, hogy a leányt bécsi rokonaihoz küldte.
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E miatt dühödtről a fiatal ember, ki most kórház-
ban van, honnan felgyógyulása után törvényszék
elébe fogják állítatni.

** (Gyilkosság néhány ssem gyümölcs miatt.)
Szegedről irják: „Mult vasárnap este Gera
Mátyás, egy 19 éves legény Viday v. főügyészi
alsóváros tanyájáról, hol szolgálatban volt, elin-
dult befelé a városba, hol másnap a feketén nap-
számi munkát volt végzendő. A szerencsétlen azon-
ban nem ért ide, mert utközben meggyilkoltatott.
Csak kedden délután találták föl holttestét. Ő.
F. tanyai gazda szőlőjében: feje hátulról, valószi-
nüleg ásóval, szétvágva. Az eset, mint gyanítják,
ugy történhetett, hogy a fiu utközben Ő. F. szőlő-
jében lépett, meggyet szedegetett az egyik fáról; a
gazda pedig, ki rettentő dühös volt már rég az
ilyen apró tolvajokra, hihetőleg lesben állott s ok-
talan dühében agyonütötte. Az eset ^valóban mé-
lyen szomoritó, annálinkább, mert Ő. F. 80 éves
öreg ember. — Az öreg azonnal befogatott s most
vizsgálat alatt áll."

«,*„ (A budai kórházban) mult héten egy fiatal
legény jelentkezett, mutatva gyomortáján egy lő-
sebet, melyet — mint mondá — egy vigyázatlan
vadász ejtett rajta. Budai születés lévén, fölvették.
Másnap a Krisztina-városból egy portás megy a
kapitánysághoz, jelentve, hogy az ő házát rövid
idő alatt négyszer törték föl, ennélfogva ajtaján
egy pisztolyt ugy alkalmazott, hogy az a betörőt
megló'jje, a mint hogy — a vérnyomok tanusága
szerint — közelebb meg is lőhetett egyet. Kide-
rült aztán, hogy ez a megsebzett betörő nem más,
mint a kórházi beteg, névszerint Oberle, hirhedt
tolvaj, ki majdan a kórházból a fogházba fog me-
nottetni.

** (A monyorói vadaskert Aradban) megér-
demli az emlitést. Tulajdonosa Urbán Gyula 1841-
ben alapitotta, s elejtettek benne eddig 1500 dám-
vadat és 2400 vad disznót. Nagysága 300 hold, s
van benne jelenleg 60 dámvad, 57 vad disznó stb.

** (Főnyeremény.) Özvegy Francz N., egy
hivatalnok özvegye Temesvárott, nyerte meg leg-
ujabban a bécsi hitelsorsjegyek 200,000 frtos fő-
nyereményét. A sorsjegyet 6 év előtt elhunyt
fivérétől kapta ajándékba.

t (Halálozások.) A nafagyar akadémia egyik
legrégibb tagja: a 81 éves Árvay Gergely pre-
montrei kanonok, e hó 7-én hunyt el Budán.
1790-ben Vujtán, Fehérmegyében született; 1825
óta számos czikke, költeménye cs műfordítása
jelent meg lapokban és folyóiratokban. 1834-ben
választák meg akadémiai tagnak. Két műfordítása :
Voltaire „Tancred"-je s Moliére „Nők iskolája"
egykor az akadémia szinműtárában jelent meg. A
budai irgalmasok zárdájából temették el a budai
sírkertbe.—Ifj-gr. Andrássy György, gr. Andrássy
György királyi főpohárnok mesternek 26 éves
fia, jún. hó 4-én Madeira szigetén meghalt.
Holttestét Madeirából hazaszállítják a kraszna-
horkai ősvárba. — Tur-Terebesről irják: Csatlós
László, 1848 előtt ügyvéd, 1848—40-ben M.-Szi-
get városának polgármestere, később több évig
Ugocsamegye föszolgabirája, mult hó 25-én halt
meg Forgolány községben, 53 éves korában. —

| Imrey Ignácz közbecsülésben állott néptanitó, ki
35 éven keresztül működött a népnevelés terén,
Váczon elhunyt.

Szerkesztői mondanivaló.
— Tisza-Füred. M. B. Mindkét régi irat érdekes ada-

lék. Közöljük, s hasonlókat másszor is szivesen fogadunk.
— Arad. V. J. Az igért közleményekre számitunk; a

kivánt kéziratot küldjük.
— Laczhaza. Ifj. Sz. V. A régi pénzeket beadtuk a

nemzeti muzeum régiségtárába.
— - iV-Varad. A Tisza Lajos életrajzának kiegészité-

sére küldött adatok nem tartalmaznak semmi lényegest s
igy bátran mellőzhetjük.

— Ploest. Sz. J. A tudósitás — tévedésből — későre ke-
rült kezünkhöz, s igy csak jövö számunkban foglalhat helyet.

— Becs. F. A kép megjött; közlésével nem fogunk
í késni. !

—- A „Vasárnapi Ujság'- 1870. Il-ik félévi folyama
li kemény kötésben eladó Heiter János urnál (Steyer, 112. sz.)
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SAKKJÁTÉK.
607-ik sz. f. — Groves György-tői.

(Londonban.)
(Pályadíjjal koszoruzott feladvány.)

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 601-ik számu feladvány megfejtése.
(Brtino Jánostól Hnevsinben.)

Világos.
1. Be2—e5 . .
2. Beö-aöf
3. b4—b5 matt.

Sötét.
Bh8—f8:
Fc7—a5:

1 d6—e5:
2. b l - b 5 t Ka6—aö
3. Vfl-a3 matt.

1 f6-e5:
2. Vf8 - f5 tetszés szer.
3. V ad mattot v. gyalog.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Haratzliban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jásskiséren: Galambos István és László. —
Czegléden : Galambos Károly. — Karasagon: Kacsó Lajos.
— Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.

Elöfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságok

1871. évi júl.—decz. folyamára,
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti
képpel illusztrálva s ..Országgyülési Beszédtár"-ral s

más egyéb rendkivüli mellékletekkel bővítve.)

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:

Félévre (julius—deczember) 6 ft. — kr.
Csupán Vasárnapi Ujság:

Félévre (julius—deczember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (julius—deczember) . . . . . . 2 » 5 0 »

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

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

HETI-N APTÁ
Hónapi-és

hetilap
Katholikus PS protestáns

naptar

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Julius
A 7 Megált, ÖD. A 6 Fausus
Zoroard András Zobor
Arnold, Kamilla Rozina
Paul Vincze 'Arzén,Aurel.

| Illés pr., Jer. j Illyés
'Daniel pr., Julia Dániel
; Mária Magdoln. Mária Magd.

Hold változásai

Görög-orosz
naptar

Júl . (ó)
4 V I Kr. Andr.
5 Athanáz
6 Mat. Tamás
7 Prokóp
8 Pongrácz
9 45 vértanu

10 Euphemia

Izraeliták
napfara

Thamuz
27
28
29

1 Ab. Hos.
2
3
4 8. Házon

N a p
hossza kél nyüg,

f. p.

113 25
114 22
115 20
116 17
117 14
118 ll
119 9

ó. 6. p,

52
52
51
49
49

7 48:
7 47

Elsö negyed 25-én 7 óra 7 perczkor reggel.

H o l d

hossza I kél I nyüg.

f. P-
99 12
111 14
123 24
135 38
148 18
161 81
174 5

ó.
2

a
3
5
6
8
9

P-
54
41
30
45
52
1
12

ó.
7
8
8
9
9
10
10

P
16
0
38
12
40
3
26

TARTALOM.
Dr. Flór Ferencz (arczkép). — Ugy vagyok én. . . —

A nagyravágyó vendég (vége). — A bucsújárások és magyar
népünk, III. — Az Alpok között (két képpel). — A sár-
bogárd-tinódi ref. templom (képpel). — Pesti életképek
(képpel). — A bolgár nép babonái (vége). — A Quirinal.
— A világ legnagyobb nyomdája, — A paróka. — Egy
óriási tejes pincze (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Iro-
dalom és művészet. Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Szerkesztői mondanivaló.

T ^ M f t é k - ~ Heti-naptár.
1 Felelőt KerketEtő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.is.)

H I R D E T É S E K .

FÜRST JÓZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja:
jíVVUVUUVVVVUUVVUVVVUUUVUVVVUWUVUUVm/VVUVVUVVVVUl/UVUVVUUSi
g A gyógysszeres §

| folyékony vastartalmú ezukort, f
^nnnnni\f\nns\nnnnnirih!\nni\nni\r\nr\i\nnnnn

! > Gyomorfájdalmak ellen.

dr. Hager jobbított rendszere után készitve,
mint legczélszerübb készítmény

Á Grastrophan,
mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,

azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek. | különösen: az emésztőszervek bántalma-
Használati utasitás:

a) Felüdülés eseteiben nehéz betegségek ntán, hol láz következtében a
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.

b) A vér vastartalmának kevesblté§ére, a vér és nedvek veszteségei
ntán, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségü vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.

c) A vérszegénység által az idegszervekben föltételezett ingerlé-
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkivüli befolyást gyakorol.

d) A tápanyagok változása betegségeiben, a tápanyagok, görvély,ang.
betegség (Rhachitis) tüdőgumó, esúz, köszvény, suly s vizkórok gyülemlése
eseteiben.

e) A nemihatágkor betegségeiben: magömlés, tebetlenség, utótakár a
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A sápadság s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

g) Következetes állapotú váltólázakban.
h) A bnjakór ntángyógyitására.
i) Bizonyos idegállapotokban: u. m. vidatáncz, nehérkór, méhgörcs,

félfejfájás, ájulásokrai hajlam, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vér-
szegénység által idéztetnek elé.

k) A tápanyagok szerfeletti elkülönítése ellen, izzadtság, had-ár s
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára 1 ft. 20 kr., kisebb üvegé 60 kr.

zásanal, u. m. gyomor megterhelés,megrom-
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége-
tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.

1 üveg ára 70 kr.

| Fagydaganat ellen. §
^nnnnnnnnnnnannnnixnnnnnnnnnmxníJ

A vascerat,
meSgy<5gyitja tökélletesen rövid idő aiatt.

1 skatulya ára 40 kr.

y
Fris sebeket, égetéseket

| s zúzásokat |
VSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

gyorsan meggyógyítja a

vasszappan folyadék,
s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
hiányoznia. — 1 üveg ára 1 ft., fél üvegé 50 kr.

ehinaszájviz
és

chinafogpor.
A ehinaszájviz megerősiti ezenfelül a

fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
hűvösségét kölcsönöz.

1 üveg chinaszajvfz 60 kr.
1 skatulya chinafogpor 30 »

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érezkupakok, tokok
stb. az „.Ajpotlielac.© SBXIXXL w e i s s e n EÍIÍ«©1 i n T*r&s txxxx JE*o£rlcs 1O71-H" czéget ma-
gukon hordják-e, — hogy ha ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani. 1048 (7—34)

PCSt6Jl * Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

/íivvuiuuvi/uuuia/uuuviuvus\
| Mellbetegségeknél I
^AAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAÍ?

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést eltávolít, legyen az
ujonkeiefkezett vagy idillt, s általa a
tüdő további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 20 kr.

5 Szép fehér fogakat |
i?AAAAAAAAAAAAAAAA/lAAAAAAAAAAAA2f

Szép fehér fogakat
idéz elé a

1109 (1)Császári királyi szabadalmaiéit

biztositó-társaság* f| ffOcsterr. Phönix"
BÉCSBEN.

Számadás-zárlat az 1870. igazgatási évre.
B e v é t e l e k :

Dij-átvitel az utolsó számadási évből, le nem járt biztosításokra
Visszaállított tartalék leszámítolva nem volt károkért, a vissz-biztositás-részletek levonásával .
108,438 megkötött biztositás után o. é. frt 458.654,702 összértékben, tüz-, tükörüveg-, tengeri, folyami, szárazföld, szállitási- és jégkárokra minden

ellentételek és megsemmisítések levonása után, díjbevétel- és illetékkel együtt •
Kamatok és kamatjövedelmek . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . .

o. é. frt 1.617,607.90
o. é. frt 140,928.92

o. é. frt 2.643,629.92
o. é. frt 43,228.15

R i a d á 8 o k :
o. 6. frt 4.445,394.89

Kár-fizetésekért a nyomtatott lajstrom szerint 5283 fél részére a folyó számadási évben .
Mentési költségek, jutalmazások és összes szabályozási költségek -

o. é. frt 2.048,411.60
" o. é. frt 31,846.58

e b b ö l o. é. frt 2.080,258.18
a visszbiztositásokbóli pótléknak kevesblete o, é. frt 918,646.26

e h h e z j á r u l m é g o. é. frt 1.161,611.92
a visszaállított kártartalék, a visszbiztositásokból folyó pótlékok levonása után . . . . . . 0 , e\ frt 214,064.76 o. é. frt 1.375,676.68
Biztositási dijakért ' : , . ' u\ ' • ~ '• • T • • °-é- f r t 934,538.22
Üzérdijak, havi fizetések, utazási költségek, nyomtatási költségek, és összes igazgatási kiadások, házbérrel és más visszatérésekkel együtt o. é. frt 442,166.79
A le nem járt biztositások visszaállított dijtartalékaiért o. é. frt 1.626,172.66
600,000 frt'o. é. 5%-os kamatoztatása 3«/«-al befizetett 200 részvény után
Felül-osztalék 2000 részvényre 15 frtjával o. é
Átvitel a tőke-tartalékalapra . . • • • • • • . . • • • • . . . .
A nyugdíjalaphoz • • • • .

. o. é. frt

. o. é. frt
. o. é. frt
. o. é. frt

30,000.—
80,000.—

5,785.32
1,105.22

o. é. frt 4.445,394.89 4.445,394.89
Bécs, 1871. január 1-én.

Az igazgató-tanács.
E l n ö k : J^M\ e l n ö k :

Salm-Reifferscheid Hugo őrgróf. Mallman József lovag.
I g a z g a t ó t a n á c s o s o k :

báro Herring Ernő János, Hflffel Nándor, Wiesenbergi nemes Klein Ferencz, Seebe Ottó, báró Snttner,
Gundacker Károly, Schfiler Frigyes Gynla.

I g a z g a t ó : L á t t á k ^ a s z á m v i z s g á l ó k : "*.

Heim Keresztély. Herzmansky Bernát; dr. Weiss Adolf, Manner Alajos.
**
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A i. cz. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól beren-

dezett és mindenkor friaa árukkal ellátott

füszerkereskedését
a „babér-koszomhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szük-
séges pénzösszeg megküldése mellett.

Járnia) Ármin,
Pesten. 2 szerecsen-utcza ll. szára.

Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12 —15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szálláa- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van.

1093 (6-12)

Walser Ferencz
gép- és tűzoltó-szerek gyára,

bnrnns;- és erez-öntödéje
Pestien, a király-utcza végén, a polg. lövöl
elével szemben — ajánlja ft t. közönségnek
mindennemü tüzoltó- és kerti fpc»keniloit,
szivattyúit és kut-esövrit; Talammt uj
szerkezetit öntöző-eszköztit s mindenféle
csöveit és tüzoltó készületeit 13

1036 (10—20)

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák :

délátán 2-től 4-iii.
Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet

(ezelött vaczi-ot 24-ik szám.)

' ERNST Lu.
homaopath-orvos és szülész.

1045(14-00)

Heckenast Gusztav könyvkiadd-hivatalá
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

HONVÉDVILAG.
Szerkesztik

KUNSÁttl és POTEMKIN.
Két vastag kütetben.

Színezett képes borítékban ára a két kötet-
nek 2 ft.

és a magyar emigratio török földön.
Irta SZŐLLŐSY FERENCZ.

Függelék: Útirajzok.
Ára 1 ft. 20 kr.

3°|0 csász, török-kormányi sorsjegyek 400 frankjával,
5°|o császári osztrák 1860-diki államsorsjegyek,
melyeknek legközelebbi huzása egyidejüleg folyó évi augusztus 1-én történik, el-

adatnak általam 28 havi részletfizetés mellett 10 forintjával.
A császári török sorsjegyeknek évenként hat huzása van 600,000; 300,000;

25,000 stb. frank nyereménynyel, — s a legkisebb nyeremény, melylyel minden sors-
jegy okvetlen ki fog huzatni 400 frankot ?ffcyis aranyban 200 o. é. forintot tesz ki.

Minden, a részletfizetések tartama alMk sorszámmal kihuzott 1860-iki ötöd-
rész sorsjegy, az illető tulajdonosnak 350 ftUfcjjsszeggel biztosittatik általam, tehát
70 forinttal többel, mint az összes részletfizeS^B>— mind a két sorsjegyre kitesznek.

ÜPF"" A megrendeléseket illetőleg, kérd^BL első részlet beküldését postai
utalvány által eszközölni. ^ ^ n 1106(2—2)

ftészletlevelek, mindennemü sorsjegyekre"'^
£ J ^ - ígérvények, a jnlius I5-én történendő Salm és Waldstein, valamint

az angusítas 15-én végbemenő Clary és 186(Mki sorsjegyek húzására 3 frtjával
nálam minden egyes huzásia - megszerezhetők.

ADLER L., pénzváltó
háza Pesten. Dorottya utcza a ..IJIOJ d*"^pületben.

Köszvény, csúz s idegfájdalmak ellen. I

Kopal A.-féle kiiszvényllioa.
Biztos gyógyszer még azon kőszvényben szenvedőknél is, kik abban

évek hosszusorán át szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső
szerek által nem gyógyíthatók. 1108 (1—3) :

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,
a csúzos, ideges s köszvényes fájdalmak minden nemei ellen.

Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megkö-
zelitőleg is biztos eredményekre lehetne számitani, nem mutathat fel. Már
eddig is oly sikeres gyógyitások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudo-
mány pecsétjével lehetne megerősiteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok
kivonatban, valamint hirlapi czikkek s arról tanuskodó orvosi vélemények ezen
szerhez csatolvák, s levélbeli kívánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Fő- és szétküldési raktár Mauer-lben Bécs mellett,
mely czég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető.

Óvás.
Szakadatlanul I

( érkeznek be hoz-
zám panaszok az
iránt, hogy köszvény szereim előbbeni fóraktáraimban, Bécsben,
a legügyetlenebb módon utánkészittetnek, s egész hatásnélküli
szerek, melyek még a valódiak főalkatrészeit sem foglalják

magukban s egészen hasonló csomagolásban adatnak el, — kinyilatkoztatom
ezennel, hogy védmarkom és sajátkezem aláirásával ellátott kösz vényszerem,
mostantól fogva Bécsben, csakis a következö czégeknél lészen kapható, u. m.:
Moll A. unter den Tuchlauben, dr. Girtler J., Freiung, GrohsA., Wahringer-
strasse. Rudolf-lóimban: Gartner L. és Pesten: Törők Jozsef, Prágá-
ban: Fürst J. uraknál, s a birodalom minden nagyobb városaiban.

Egy csomag thea ára 50 kr.(kétcsomagnál kevesebb nem rendelhető meg).
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr. Pakolás és bélyegdij 10 kr.
UBT" Kórházak, ápoló-intézetek és szegények házai, a szétküldő raktár

részéről, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék leengedésben részesittetnek.

linile balsaiiiiqae
(balzsamos-olaj),

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

1 üveg ára 2 ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for
(kutya- lapdacsok.)

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a

> fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-
óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-
s rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
8SF" Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél

Gloggnlcaban. 1056 (5—6)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
és minden hiteles könyvárusnál kapható :

HÖLGYEK TITKÁRA,
vagyis

legujabb levelezö-kftnyv nők számára,
minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle tár-
sasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levél-
írás szabályait illetőleg, emlékkönyvbe való válogatott versekkel. Második

kiadás. (220 lap, 8-rét) keményen kötve 1 ft. •

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi Hot

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

egcégekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 1102(9-13)

Függelékkel a bajakóri ragályíásról
és Pr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbíztosb óv-
szeréréi,

» férő és n6i ivarsserek boncstani ábráival.
Ara: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
>; ián vétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik sr.ámv

saját házában.

KILIÁN FRIGYES
m. k. egyetemi könyvárusnál, Pesten,
váczi-utcza Drasche-féle házban, meg-

jelent:

Statlstikai adatok
a magyar korona területén levő

vasuti és hajózási vállalatok üz-
leteredmónyei os fejlődéséről.

I. folyam. 1871.
Kiadja a magy. kir. közmunka és köz-

lekedési miniszterium.
Ára 1 frt.

Vasuti okmánytár.
Kiadja a magy. kir. közmunka és köz-

lekedési miniszterium.
Elsó füzet.

Tartalmazza: a m. k. államvasutak és
cs. kir. szab. osztrák államvaspálya-

társaság okmányait.
1107 Ara % Irt. (1)

KiadfWulajdonos Heckenast Gusztáv. : íívomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizennyolczadik évfolyam

Elöfizetés feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Sel évre 2 ft. 50 kr.

„T d i j a k, a Va8„rnap. tij*. ft
tSbb«öriigtatásii&l csak 7 krajczárt* számittatik. - Kiadó-hivatalunk
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa ntán 30 krajcaár.

hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos,

„Az északamerikai utazó" — e néven
volt ismeretes e férfiu, kinek a kolozsvári
temetőben majdnem harmincz év óta por-
ladó alakját ez arczképpel és életrajzzal
ismét fölelevenitjük. Minden egyéb czim
vagy közelebbi jelzés helyett ez egyszerü.
szavak „északamerikai utazó" állanak neve
után az emlékoszlopon is, mely a gróf
Kendeffy Ádám diszes siremléke közelében
a mondott temető legmagasabb pontján,
nyugvó helyét jelöli. Helyesen. Bölöni Far-
kas Sándor életének fö eseménye, tulajdon-
képi fénypontja északamerikai
utazása s ez utazásáról irott
könyve volt. Nem mintha külső
eseményekben egyébiránt sze-
gény élete s férfiúi és hazafiui
jelleme ez egy fényponthoz
méltatlan lett volna különben.
De az ö korában, mely a jelen
század első felébe esett, még
ritka esemény volt, hogy ma-
gyar ember a föld tulsó olda-
lát megutazza; s irodalmunk
és átalában közéletünk akkori
állapotában a B. Farkas Sán-
dor könyve, abban letett ta-
pasztalatainak, észleleteinek s
egész felfogásának összege va-
lódi esemény volt. Ma már
alig tudnók megszámlálni azon
hazánkfiait, kik Washington
szabad földjét látták, kivált
mióta egy nagy vihar hazai
életünk terebély fájának leve-
leitől sokakat sodort a tenge-
ren tulra is. De Farkas Sándor
„Északamerikai Utazása" ma is
becsesés az irodalom ez ágában
nem sokaktól felül mult ter-
mék, s eszméi, melyeket majd
negyven évvel ezelőtt tett pa-
pirra, ma is becsületére szol-
gálnának bármelyik emelke-
dett lelkü publiczistánknak.
Csoda-e, hogy megjelenésekor
átalános feltünést okozott, az egyszerü iró
nevét ifjak és aggok, nők és férfiak lelkese-
déssel emlegették, a még zsenge éveit élő
tudós társaság 200 aranyos nagy jutalmá-
val tüntette ki (melyet azonban a szerény
és önzetlen férfiu visszaajándékozott, s igy

B ö l ö n i F a r k a s S á n d o r .
(1795—1842.)

az akadémia nagyszerü alapitói sorába lé-
pett szelleme nemes termékével).

Elégszer van alkalmunk a jelenkor ese-
ményeinek fölszinére emelkedő s a pillanat
érdekeltségét többé kevésbbé méltán le-
bilincselő férfiakat vezetni olvasóink elé.
Hadd emlékezzünk közbe-közbe egy már jó-
formán letünt korszak s a tevékenység te-
réről lelépő nemzedék jeleseiről is — s hogy
azok közt Bölöni Farkas Sándor megér-
demli, hogy emlegettessék, arról meg va-
gyunk győződve.

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR.

1795 végén született (napja tudva nincs,
de decz. 14-én kereszteltetett) Bölönben, a
székelyföld Miklósvár-székében. Atyja Zsig-
mond középvagyonu nemes székely volt;
egyik őse a kurucz világban szerepelt. Uni-
táriusok voltak, s a fiu e puritán felekezet

kolozsvári főiskolájában 10 éves korában
kezdte a gymnaziumi tanulmányokat, s
ugyanott végezte tiz év alatt a bölcsészeti
és theologiai tanfolyamokat is, 1815-ben
pedig jogi tanfolyamra lépett a kolozsvári
királyi jogakadémiában.

Első irói kisérletei már e korra esnek;
s azokkal, a figyelmét mindenre kiterjesztő,
mindenütt buzdító Kazinczy Ferencz szemét
is magára vonta, ki az ifjut Wesselényi Mik-
lósnak, az apának ajánlotta, s ez öt fia, az
apjánál is nagyobb Miklós mellé adta társul,

hogy együtt menjenek jog-
gyakorlatra a marosvásárhelyi
kir. táblához. A két ifju közt a
szellemrokonság meleg barát-
sága fejlett ki s kölcsönösen
hatottak egymás értelmi és
erkölcsi fejlődésére, méltók
egymáshoz mind végig.

Szegény legény létére élet-
pályát kellé választania. Ügy-
véd lenninem akarván, először
a királyi testőrségre vetette
szemét; a fiatal irót a Besse-
nyey és Barcsay példája von-
zotta. De gyönge egészsége —
s talán más körülmények is —
nem engedek valósulni szán-
dékát s ő a közhivatali pá-
lyára lépvén, 1817-ben az er-
délyi királyi kormányszék tisz-
teletbeli jegyzői közé esküdt
föl; egy év mulva a fogalmi
szakba lépett át s oly gyorsan
emelkedett, hogy négy évi fá-
radhatlan szorgalmú szolgálat
után egészen egy 40 p. kros
napidijas irnokságig felvitte!
— Ilyen volt akkor a hivatali
pálya hazánkban s kivált Er-
délyben. E pálya nem kecseg-
tetvén reménynyel — ismét

'," ' a testőrségre gondolt, Bécsbe
ment, a katonai törvények ta-
nulmányozására adta magát,

majd az udvari kanczelláriára vetődött,
dolgozva erőszakadtáig mindenütt, s ujabb
négy év mulva 1825-ben, végre rendszere-
sitett hivatalra, 250 forintos ötödik fizetési
osztályu irnokságra neveztetett ki. Hivatali
pályáján alig talált egyebet mellöztetésnél.

30-ik szám.

Pest, julius 23-án 1871.


