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SC^MI ALÓLIROTTAK 
a nagy közönség érdekében kedves kötelességünknek 
tartjuk az általunk már több ízben is kitűnő és solidnak 
megismert B ra i lSWel l e r J ánOt -ch ronome te r és 
műórás urnák 25 óv óta fenálló óra üzletét S Z í ^ í í u PII 
(szülővárosában), készséggel és részrehajlatlanul a leg
melegebben ajánlani. Kelt márcziushóban 1872. 
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1. Aczél Károly, H.-M.-Vásárhely. 
Aigner Gy., gyógysz. Világoson. 
Angyal Dénes, Nagy-Váradon. 
Boursy F. őrnagy a 46. sorezr. 

5. Begyáts Lenhárd, leik. Isaszegen. 
Bosnyák Károly, Holdmézesen. 
Csermelényi Iván, ügyv. Szegeden. 
Chován ^sigm., népt. Szarvason. 
Ernyősy L., főgymn. ig. Szegeden. 

10. Fogarasi Gábor, tanár Karczagon. 
Fábián J., leik B.-K.-Szóllősön. 
Dr. Freibeisz Ign., Pesten. 
Gottlieb Vilmos, Kir.-Daróczon. 
Greszl J., tanító N.-Stamorán. 

15. Gál Imre, ref. leik. N-Kerekin. 
Dr. Grünwald József, Pesten. 
Holczer I., urad sz. Szeghalmon. 
Katkits J. , kasznár Dézsánfalván. 
Köhler Andr., ref. tanító Gönczön. 

20. Katona A., fómérn. T 'Kanizsán. 
Kovácsics E., erdész Doroszlón. 
Kalmár Gy., lelkész Horgoson. 
Dr. Klein Fülöp, ügyvéd Pesten. 
Lázár G., m. k. postám. Vernáron. 

25. Dr. Lrw Lipót, főrabbi Szegeden. 

Markó S., jegyző Fok-Szabadin. 
Molnár Lajos tanitó Üj-Kécskán. 
Máltay P , ny. adó-ellen. Szolnokon. 
Neiszer János, leik. Rézbányán. 

80. Paál N., r. k. leik. Sebeshelyen. 
Iíeichmann József, Tisza Lökön. 
Dr. Reinitz Márk., Pesten. 
Rényi József, ügyvéd Técsőn. 
Rapcsák J., jegyző Orosházán 

35. Szalmásy G.. gymn. tanár Karczag. 
Sándor J , építész Sebeshelyen. 
Szabó P , főoktató N.-Kerekin. 
Dr. Singer M., korh. fóorv. Szeged. 
Schlesinger Márk, Malomvizon. 

40. Schulhoff J., száz. Mezőhegyesen. 
Sárfy Szilárd, T.-Egyeken. 
Sohajda János, Sáros-Patakon. 
Schaffer, m. k. postm. H.-Hegyesen. 
Schuller József, keresk. Szabadkán. 

45. Török A., p . ü. titkár Kassán. 
Tamaskovits F., jegyző Vasadon. 
Treszky I., m. k. postáig. Szegeden. 
Tatár Nagy M.,r. tanitó Magy-Itteb. 
Weitzenfeld Illés, ügyvéd Pesten. 

50. Weisz Móricz, órás Pesten. 
Számtalanszor történik, hogy csupán csak előítéletből mel

lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi ; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérő és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

kitűnő i O S a ^ U órákat vásárolni vagy javít tatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és múórásrál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon 
d i s z o k m á n y n y a l lón kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óramüvészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya-
koilati vizsgát eddig még senki által meg nem közelített sikerrel végezte. 

Fr t . 
1 0 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 5 - 1 7 
15—16 
1 6 - 1 8 
20—22 

Férfi-órák. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 

» » aranyszél. ugrói, 
n » dupla tokkal 
» » kristályüveggel 
» horgonyóra 15 rubinnal 
» » dupla tokkal 18-
» angol horgonyóra 15 rubinnal 

kristályüveggel 18,20,22—24 
» ugyanaz dupl. 22, 24, 26 - 28 
» valódi horgony remont. fűiénél 

fölhúzható kristály-üveggel 30, 
82, 35. 

» ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 
Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 

aranyból 15 rubinnal 36, 38, 
46, 50. 

» horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
» horgonyóra kristályüveggel 42, 

45, 55, 65 

Arany horg dr. duplatokk. 62, 65,70. 80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályüveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz duplatokbal 100, 110, 

120, 160. 
Hölgy-órák. 

Ezüst hengeróra 4 rubinnal 1 3 - 1 6 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos,) 

aranyból 
» hengeróra t és 8 rubinnal 25, 

27, 30, 33. 
» ugyanaz dupla födéllel 38, 40, 

45, 48. 
» horgonyóra 15 rub. 42, 45, 48, 50 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

S e r k e n t ő k , órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kívánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kivül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
filhuzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet Körülményes 
leírás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 

| / | évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
* " pedig minden javitás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
E V " Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgál -

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. 0 V Ezüst 
óralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
1 8 - 7 0 frtig, hosszú 35 —100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. (MV~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

|Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat. | 

Yidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcz^ 8. sz. 

ajánlja a t. gazdász urak becses figyelmébe legjobb szerkeze; ü vi
lághírű 

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

Kukoricza-morzsolóit, gép-siéna-gereblyéit és VIDATS-rostáit 
s kitűnő borfajtáit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készitményeit, a Viduts-ekékot utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomatni szabad
nak tartják. 1280 (4-6) 

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

Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitők 

•—:' j j 1269 (11—52) 

New-York, 
140 B r o a d w a y . 

Ingi 

A tolib tekintélyes orvos által ajánlott,: Heckenas t Gusz távná l Pesten megjelent 
* fényes eredményekkel alkalmazásba vett és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

sérvkeuóes kapható: 

altesti sérvek ellen 
S t u r z e n e j t g e r Go t t l i eb - tö l 

Herisauban (Svájcz), 
nemcsak magánál a készítőnél rendelhető 
meg. hanem az alábbirt raktárból is. Az 
«;g> átalában semmi káros anyagokat nem 
foglal magában s meggyógyít még elévült 
aérveket is, — s legtöbb esetben tökéletesen. 

E g y tégely ára 3 ft. 2 0 kr. 
R a k t á r Pes t en : F o r m a * y | f . 

_g\ n;_'> szerésznél. 1273 (4—6) 

Aradi fogságom alatt i r t 

ADATOK 
az 1848—49. évi szabadságharcz, 

különösen 
az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. 

I r ta 
Kásion Impérfalvi Csutak Kálmán 

honvéd ezredes. 
8-rét, fúzve 1 forint 60 krajezár . 

Löwinger A. és Társa 
papir- ^Jíí 

kereskedése 
Pesten, 

hatvani-uteza 6. sz., 
a , . t a n a l ó h o z " 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 

Levélpapírok. 
100 db. névvel dombornyomat 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo

mása i 1 fr,., 1 ft. 20 kr. 
100 db. monogrammal szinnyomattal 

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr . 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
ö » y 100 levél és borítékhoz diszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boríték csöpü papirból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-jegyek 
a la Minute. 

Színes nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom szines karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfénvü papíron 

1 ft. 
100 db. kőnyomatu finom kettósfényii 

vagy bristol papiron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbettikkel két szinben 

3 ft. 75 kr . 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb 

£ V ~ N a « y vá la s t t ék 'mindenfé le 
üzlet i , j e g y z é k ! és máso ló könyvek* 
• en. - Nyomda i m u n k á k megrende 
lem szer in t a lehetó l ego lc sóbb á r a 
kon . — Levélbel i m e g r e n d e l é s e k 
u tánvé t mel le t t te l jes í t te tnek. 

flV* A fennt e lősoro l t mennyi 
-é l teken klvul — kevesebb nem ren
delhető meg. 1284 ( 3 - 4 ) 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású 
p a t k á n y - és egé r 

i r tó sze r . Egy bádog doboz ára 1 ft., 6 
doboz 5 ft. o. é. 

Cs. és kir. szab. gyökere
sen ha tópo loska - i r t ó sze r , 
bútorok számára. Egy üveg 
ára 4 0 kr. 6 üveg 2 ft. o. é. 

Fölülmulhatlan hatású po loska - i r t ó -
szesz , falazat számára. Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre 
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6 
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég
séges egy középnagyságú szobára. 

Spec ia l i t á s , kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-boga r 
(Heimchen) i r t ó -po r . 
1 csomag ára 3 0 kr., 
6 csomagára 1 ft. 5 0 kr. 

Va lód i p e r s a r o v a r po r , 
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Égy nagy 
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára 
2 0 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. 

A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. 

8 W Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek. 

SMf~~ Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete álral a nevezett férgektőli 
megtisztitására kezesség mellett vállal
kozik. 1 2 9 2 ( 1 - 2 4 ) 

9 V " Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir. 
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 

R E I * § B., 
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára A 

férgek gyökeres kiirtására 
Pes ten , b á r o m ko rona -u t eza 9 . sz . 

Kiadó-tulajdonos Heckenas t Gusztáv. - Nyomatott «.jm ..yomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt) . 

Előfizetési fo l té te lek : a V a s á r n a p i Újság és Po l i t i ka i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán V a s á r n a p i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

„fl<F" Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai l jdonsaeokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A ki a külföldi eseményeknek hü meg
figyelője, lehetetlen, hogy észre ne vette 
volna, miszerint az 1868 végén alakult an
gol minisztériumnak, a melynek kormányra 
lépését diadalörömmel üdvözölte Albion s 
vele az egész szabadelvű kontinens, meny
nyire inog az alap lábai alatt. 

Gladstone, a minisztérium elnöke, a libe
rális reformer sok tekintetben nem felelt 
meg a reménynek, melyet bátor föllépéséhez 
a közvélemény kötött. A felekezeti és okta
tásügy körül tanusitott ingadozó magatar
tás s a Gladstone-Granville minisztériumnak 
az Alabama-kérdés tisztázása 
körül tapasztalt eljárása nagy 
elégületlenséget szült. Az Ala-
bama névről nevezett kártala
nítási szerződésben oly homá
lyos, oly zavart Ígéreteket tesz 
Anglia, melyek az amerikaiak 
értelmezési talentumának a 
legtágabb tért nyitják meg. Ez 
csak akkor került napvilágra, 
mikor Amerika kártérítési igé
nyei a genfi bíróság elé ter
jesztettek. Ekkor derült ki, 
hogy Anglia kormánya rá 
hagyta magát szedetni, a mi 
mind a közvéleményben, mind 
a parlamentben feltünöleg rósz 
vért csinált. A liberális több
ség, melyre a kormány támasz
kodott, ingadozni kezdett, s eh
hez járult, hogy a Gladstone-
kabinet némely részletesebb 
kérdésekben ismételve oly ta
pintatlanságot árult el, hogy 
parlamenti pártja lassanként 
mállani kezdett. 

A titkos szavazás kérdésé
nél a kormány elfogadta Lea-
tham módositását, mely szerint 
az oly választó, a ki szavazó je
gyét másnak megmutatja, fog
sággal és birsággal büntettes
sék. Ez sokak előtt tulszigoru 
rendszabálynak tűnt fel, s a 
javaslat a parlamentben egy szavazattal ki
sebbségben maradt és megbukott. — Az adó-
reformbillnél, mely a terhes földadót szabá
lyozni akarta, a kormány a bilinek ellene 
nyilatkozott, s ekkor már száz szavazat
tal maradt kisebbségben. 

G l a d s t o n e . 
A titkos szavazás kérdése a módosított 

Leatham-féle javaslat folytán néhány nap 
múlva újra a parlament elé hozatott. Ekkor 
a kormány újra 28 szavazattal maradt mi
noritásban. 

Ez mind egy hét alatt történt, de miután 
e kérdéseknél nem elvi, hanem speciális te
kintetek képezték a fősúlyt: e három vere
ség még nem vonhatta maga után szükség
kép a kormány bukását. 

Ekkor került elő a Fawcet-féle bili. 
Ennek czélja volt a tiszta tanszabadság be
hozatala a dublini egyetemen s az egyházi 

G L A D S T O N E . 

eskü-formulák eltörlése, a mi mind a szabad
elvűek, mind a radikálisok, mind a confor-
misták, mind a protestáns államegyház esz
méivel telitett konzervativek felfogásának 
megfelelt. Ez magyarázza meg, miért pár
tolta a toryk nagy része is Fawcet indítvá

nyát. Gladstone a bili mellett íratta fel ma
gát, azonban ugy, hogy annak csak első ré
szét pártolja, a másodikat elveti, s az egy
házi esküformulát meg akarja tartani. 

Ebből az a gyanú merült fel, hogy 
Gladstone az ír képviselőknek titkos ígére
teket tett, s ezek által gátoltatik oly javaslat 
keresztül vitetése, mely a liberális párt kö
vetelményeinek megfelel. E gyanút Anglia 
legnagyobb lapja, a „Times" is kimondta. 

A kormány erre kijelenté a parlament
nek, hogy a dublini trinity-college-re vo
natkozó bili elfogadásában nem lát ugyan 

bizalmatlansági szavazatot, de 
elegendő oknak tartja a visz-
szalépésre. — Erre a Fawcet 
javaslata letűnt a parlament 
napirendjéről s a kormány
válságnak egyelőre vége van. 

De a baj azért gyökeresen 
orvosolva nincs, csak lappang 
s akármikor kiüthet, a mikor 
is valószínűleg torykormány 
fogja elfoglalni a jelenlegi mi
nisztérium helyét. 

Gladstone, daczára jelzett 
botlásainak, egyike az ujabb 
idő legnagyobb politikusainak 
s a jelen történetkönyvében 
neve a legkiválóbb lapok egyi
kére lesz följegyezve. Érdemes 
tehát közelebbről ismertetni 
meg olvasóinkat az államférfiú 
egyéniségével. 

Gladstone (William Ewart) 
tisztes polgári család ivadéka. 
1809-ben decz. 26-án született 
Liverpoolban. Atyja egy elő
kelő kereskedő czég főnöke 
nagytehetségű fiát gondos ne
velésben részesité. Az ifjú ta
nulmányait az ottani iskolában 
kezdé meg s az oxfordi egye
temen végezé kitűnő sikerrel. 
Kivált az ó-görög klasszikái 
irodalommal oly előszeretettel 
foglalkozott, hogy már nyil

vános pályája kezdetén Anglia legelső hel-
lenistájának lőn elismerve. 

Tanulmányainak befejezése után hosszabb 
kirándulást tett a kontinensre, s már 1833-
ban, egy évvel az első reformbill elfogadta
tása után, huszonnégy éves korában mint 
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Newark városának képviselője a reformált 
alsóházban foglalt helyet. I t t klaszikai mi-
veltsége, mély itélő tehetsége, melylyel 
gyakorlati kérdések megoldásához szólt, de 
kivált elragadó szónoklata által csakhamar 
magára vonta az egész ház és valamennyi 
politikai párt figyelmét. 

Gladstone konzervativ hajlamú volt, de 
azért korántsem tartozott ama csökönyös 
toryk hadához, kik politikai formuláikat, egy 
kiváltságos és a haladó korszellem igényeit 
megvető párt formuláit, épugy öröklik őseik
től s hagyják utódaikra, mint jószágaikat. -

Sir Róbert Peel, Anglia egyik legna 
gyobb államférfia s a konzervativ párt ak
kori nagyhírű vezére, csakhamar belátta, 
hogy Gíadstonet megnyernie nagy előny 
lenne pártjának, s ezért el is követett min
dent, hogy öt magához köthesse. A két nagy 
szellemnek csak érintkeznie kellett, hogy 
kölcsönösen fölismerje és megértse egymást, 
és Sir Róbert Peel 1834-ki rövid miniszter
sége alatt a még csak 25 éves Gíadstonet 
kincstári lorddá, későbben pedig a gyarma
tok államtitkárává nevezte ki. 

Peel a reformbill által támasztott rop
pant áramlat következtében már 1835-ben 
megbukott, s ezentúl Gladstone is i z ö általa 
vezérelt konzervativ ellenzékhez tartozott. 

Épen ez időtájban támadt az angol egy
házban ama mozgalom, mely kezdeménye
zőjéről dr. Pusey oxfordi tanártól Pusey-is-
mus név alatt lön ismeretes, és mely az angol 
egyházat két felekezetre t. i. a magas egyházra 
(High Church) és az alsó egyházra (Low 
Church) szakasztá. Gladstone két, mély val
lásérzettel irott munkában kelt harczra a 
magas egyház mellett. E két műben már 
akkor lefekteti az alapelveket, mikben az 
ir államegyházat illető azon ujabb tör
vényjavaslata gyökeredzik, mely oly nagy 
ügyeimet keltő reform miinek mutatkozott a 
brit szigetek történetében, hogy az ujabb 
tvekben alig akad párja. Gladstone ös-zinte 
és buzgó protestáns és rendit hetién hive a 
tnagas egyháznak; de nem akarta, hogy az 
egyház s ez által vallás is az állam szolgája 
legyen; valamint másrészről azt sem, hogy 
az egyház a tisztán polgári ügyleteket ke
zelje. Szóval hive volt a „szabad egyház a 
szabad államban1'név alatt ismeretes elvnek 
s ebbeli meggyőződéséi, melyet előbb csak 
sejtetni engedett, csak ujabban fejtette ki 
teljes tisztaságában, midőn támogatva Nagy-
Britannia népeinek roppant többsége által 
az ir protestáns államegyház eltörlését és 
minden államdijazások és alapítványok meg
szüntetését hozta javaslatba. 

Sir Róbert Peelnek 1841-ben sikerült, a 
wigh kormányt, leginkább a keletindiai 
ügyekben elkövetett hibák és a szégyenle
tes affghanistáni hadjárat s az ezekből eredő 
csapások következtében megbuktatni. Lord 
Melbourne, lord John Russel, lord Pal-
merston stb. leléptek és Peel lett megbízva 
az uj kormány megalakításával és vezeté
sével. Ez uj kormánynak Gladstone is tagja 
lön, mint a kereskedelmi hivatal (Board of 
Trade) alelnöke, s e minőségben az ő hiva
tása lön az alsóházban a kormány keres
kedelmi politikáját védeni Gladstone fel
adata annál nehezebb volt, mert Cobden, 
Bright, az Anti-Corn-Lavv-Leaque (a gabna-
törvény elleni szövetség) és a manchesteri 
iskola épen ez időtájban folytaták legeré-
lyesebben a gabnatörvények eltörlése és a 
szabad kereskedés mellett végre is diadal
masan végződött izgatásaikat, a tory-kor-
mány pedig, melynek Gladstone is tagja 
volt, az ősi egyedáruságokkal és a védvám-
rendszer elvével azonosította magát. Keve
sen hitték volna még akkor, hogyGladstone 
és Bright karöltve, együtt kisórendik majd 

23 év múlva a nemeslelkü Cobden tetemeit 
örök nyugalomra, mint főgyászolók. 

Gladstone jobb keze volt Peelnek; s 
1843-ban ö lépett a kereskedelmi ügyek 
élére, s mint e hivatal elnöke. 1845-ben 
azonban lemondott, hivataláról, nem akar
ván a maynoothyi katholikus papnöveldé
nek szánt adományra szavazni, mert hiven a 
müveiben kifejlett nézetekhez, nem helyesli, 
hogy a világi hatalom egyházi intézetek 
számára alapítványokat osztogasson. De még 
ugyanazon év deczember havában a gyar
matok államtitkárává lön kinevezve, csak
hogy az uj választásoknál képviselői székét 
elveszte az alsóházban. Ez volt oka, hogy 
Peel kormányának egyik legragyogóbb szó
noka nem vehetett részt ama nagy és dicső 
politikai harczban, mely Peel politikájának 
forduló pontját képezte, s melyben Cobden 
Richárd, a nagy állambölcs, egyszerű, de 
meggyőző szónoklatától s a tények által már 
rég felismert hatalmától meggyőzetve egy 
tory - kormány és egy nagy többségében 
tory tagokból álló parliament éléről hirdeté 
a kereskedelmi szabadság diadalát, s feimen 
jelenté ki a vallomást, hogy az ész és igaz
ság e nagy diadala nem az ö, hanem Cobden 
Richárd érdeme. Peelnek e remekül terve
zett és remekül kivitt mesterfogása egy 
pillanat alatt szétrobbanta a régi tory-pártot, 
mely ezentúl vezér nélkül kalandozott csö
könyös előítéletei sötétjében, s melynek fel
világosultabb tagjai azután Peel főnöklete 
külön pártot, az u. n. Peelita-pártot képez
ték. Ehhez tartozott Gladstone is. E párt 
később, mint előre látható volt, végkép bele-
olvadott a szabadelvű pártba. 

Peel 1846-ban lelépett a kormányról s 
a lord John Russel által alakitott miniszté
riumnak engedé át helyét. Az uj kormány 
azonban szükségesnek látta a nemzet véle
ményéhez folyamodni, s nemsokára elosz-
latá a parliamentet. Az 1847-ki uj válasz
tások alkalmával Gíadstonet az oxfordi 
egyetem választá meg képviselőjének az alsó
házba. 

Nemsokára uj korszak támadt Gladstone 
életében. 1847-ben támadt fel a már holtnak 
hitt geographiai fogalommá sülyedt olasz 
nemzet. Az uj pápaválasztás hivá uj életre. 
Az egész olasz népet villámszerű fóllelke-
sülés szállta meg, magával ragadván Itália 
fejedelmeit is, a nápolyi király kivételével. 
Az olasz fejedelmek siettek népeiknek al
kotmányt adni, s a népek ezzel egyelőre 
megelégedetteknek látszottak ; Olaszor
szág egysége akkor még ábrándképnek is 
merész volt. De Nápolyban fölemelte fe
jét a reakczió. II. Ferdinánd zsarnoksága 
nem volt közönséges zsarnokság. I t t tehát 
a forradalmi ár sukkal magasabbra há
gott, mint másutt, s a zsarnok kénytelen 
lett a vas kényszerűség alatt meghajolni, s 
népével a békülést, miután mindenki, még 
czinkosai által is elhagyatva érzé magát, 
ine^kisérleni. A nápolyi népnek, a király 
annyi esküszegése után, már az alkotmány 
megigérése sem látszott elégnek. Ekkor a 
kétségbeesett király megemlékezett a nemes
lelkü Poerioról, ki félrevonultan minden 
politikai mozgalomtól csendesen élt hivatá
sának, az ügyvédi pályának. Ez hosszas 
vonakodás után könyörüle; bői megszánta az 
esdeklő királyt, s mint miniszter közvetítő 
lett közte s a nép között, és a király ünne
pélyesen, az isten házában tön nyilvános 
fogadást, hogy az alkotmányt soha nem sérti 
meg s at\ja lesz népének. Az 1848— 49-diki 
események ismerői tudják, mikép tartotta 
meg Ferdinánd esküjét, miután az oroszok 
berohanása Magyarországba és Róma meg-
szállatása a francziák által diadalra segité a 
reakcziót az egész kontinensen. 

Sötét hirek kezdenek terjedni a „Bomba-
király" véres garázdálkodásáról s ama kiszá
mított kegyetlenségekről, mikkel a hitszegő 
király visszafizette Poerio nagy szolgálatait. 
E hirek leirhatlan benyomást tettek Angli
ára s Gladstone, Stanley lord (később lord 
Derby) felhívására, 1850-ben Olaszországba 
utazott. Ez utazás eredménye lön ama neve
zetes levél, melyben oly égő színekkel festé 
a politikai üldözéseket Nápolyban. E levél 
volt Olaszország ujabb feltámadásának első 
riadója, s Palmerston megküldé azt Európa 
valamennyi kormányának. Ekkor lett Glad
stone az elnyomott szabadság legnemesebb 
apostolai közé emelve az egész világ közvé
leménye által. 

Lord Stanley még az évben visszahivá 
Olaszországból, hogy az uj tory-miniszteri-
umban tárczát vállaltasson vele. A kísérlet 
sikertelen volt, mert Gladstone állhatatosan 
ragaszkodott a szabadkereskedés elvéhez, 
inig Stanley, a protectionisták feje, legki
sebb engedményekre sem volt hajlandó. Ez 
volt utolsó érintkezése a tory-párttal. 

Gladstone kétszer volt kincstári kanczel-
lár a szabadelvűek soraiban: 1852 — 1855-ig, 
midőn lord Aberdeen buktával ü is kilépett 
a minisztériumból; másodszor pedig 1859-
ben, a Palmerston e nagy államférfi elhunyta 
után a Russell által alakitott minisztérium
ban 1866-ig. 

A mit azonban e korszakban tett, az a 
legújabb történelemhez tartozik. Anglia 
pénzügyeinek példátlan gyarapodása, a köz
jóllét gyors emelkedése, daczára az amerikai 
háború által okozott gyapotinségnek, az 
angol-franczia kereskedelmi szerződés — 
melyet Cobden kezdeményezett, s melynek 
eshetöleges felmondása körül oly rendkívül 
heves viták folytak közelebb a versaillesi 
nemzetgyűlésen — mind ezek legnagyobb 
részben az ö müvei. 

Békés hajlama és takarékossága az ál
lamháztartásban napról-napra közelebb vo-
nák őt a manchesteri iskolához s meggyő
ződése mindinkább hajlott a nép jogait védő 
férfiak pártjához. E fontos fordulat politikai 
hitvallásában fosztá meg öt az oxfordi egye
tem alsóházi székétől, de ez állitá egyszers
mind a szabadelvű párt élére, a hol még 
Anglia államféríiai között egy sem állott, 
magasabban, legfeljebb oly magasan, mint ő. 

Bánat és vigasz.. 
(Ifj. P. I. emlékére, f Pápán, 1872. febr. 16-kán.) 

Az apa szólt: „Hiába minden! 
Gond, ima, gyógyszer — hasztalan! 
Reményem' igy kell sirba vinnem, 
Fiam, örömem odavan! 
Ki lesz támasza aggkoromnak, 
Ha súlyát nyögve viselem? 
S ha évek és bú sirba nyomnak: 
Ki újitandja meg nevem'?" 

Az anya szólt: „Nem, hogyha szüli, 
Szenved fiáért : z anya; 
De ágyánál virasztva ülni, 
Nap — éj — mig Lssan száll tova, 
S a m'cscsel kialszik az élet: — 
Nagyobb kin ennél, oh, mi van? 
Mért nem lehet meghalnom véled, 
Mert, oh, ki lesz az én fiam?" 

S a testvérek zokogva szólnak: 
,.Test.ér, maradj velünk, ne menj!" 
— De szó rezg ajkán a halónak, 
S láng gyúl a hamvadó szemen. 
„Miért sirattok? — mond szelíden — 
E létet szebbre váltom ám! 
Eltem gyökere itt hű szívben, 
Fenn égbe' virul koronám!" 

K. 
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A k ö n y v e k r ő l . 
(Emeraon Balph után.) 

(Vége.) 

A könyvészet története számos példát 
mutat, mily őrültségig fokozódhatika könyv
szenvedély, ha a könyv iránti jogos hajlam 
egy ritka kiadásra, egy bizonyos példányra 
vagy kéziratra vitetik át. E mánia a jelen 
század kezdetén érte el tetőpontját. Shakes
peare egy saját kezű iratáért 155 arany-gui-
neát adtak. 1812. májusban a Roxburgh 
herczeg könyvtárát árverezték; az árverés 
negyvenkét nap tartott, s a sok ritkaság közt 
volt egy példánya Boccaciónak a Valdorfer-
féle 1471-diki velenczei kiadásban. Az ár
verésen válogatott társaságban jelen volt: 
a devonshirei herczeg, Spencer gróf, Marl-
borough herczeg — akkor még Blandford 
marquis. A kikiáltási ár ötszáz guinée 
volt. „Ezer guinée 1" kiálta Spencer gróf. 
,,Még tíz" tévé hozá a marquis. Oly csend 
volt, hogy ha valaki egy gombostűt leejt, 
meg lehetett volna hallani. Minden szem 
az árverelökre volt függesztve. Majd ma
guk közt váltottak néhány szót, majd két
szersültet rágcsáltak; majd főlebb ígér
tek, de egyike sem mutatott kedvet arra, 
hogy a másiknak engedje a vásárt. A küz
delem tovább folyt, mig egyszer a mar
quis fölkiáltott: „kétezer font!" Spencer 
gróf, mint egy eszélyes tábornok, a vérontás 
és lőpor-pazarlás felesleges voltára gondolt 
s egy negyed óra óta hallgatott, midőn 
Lord Althorp (a fia) mellé lépett, mintha 
fris ládzsát hozna az apjának, hogy azzal 
újra kezdje a viadalt. Az apa és fia halkan 
suttogtak s egyszerre Spencer gróf megszó
lalt: „kétezer kétszázötven font!" Mint 
egy villanyütés futotta át az egész gyüle
kezetet. „Még tíz" tévé hozzá a marquis a 
legnagyobb nyugalommal. Ezzel a csata 
be volt végezve. Az árverési biztos, mielőtt 
a jeladó kalapácsot leütötte volna, egy kis 
szünetet tartott. Fojtott lélekzettel állt a 
hallgatóság, midőn a kalapács lekoppant. Az 
ütés hangja Itália legtávolabbi partjain 
visszhangzott. Meghallatszott Róma, Milánó 
és Velencze könyvtáraiban. Boccacio fölriadt 
ötszáz éves álmából; s Van Praet ur siker
telenül kutatta át a császári könyvtár állvá
nyait ós fülkéit Parisban, hogy ama hires 
Valdorfer-féle Boccacio egy példányára 
akadhasson. 

De térjünk vissza a könyvek osztályozásá
hoz. Van még egy osztálya a könyveknek, 
mely mai napság szükségesebb mint valaha, 
mert a világ áramlata más irányba sodor, 
s ez oldalon szárazon hagy: értem a képze
let müveit. A helyes bölcsészet egyenlő 
igazságot kell hogy szolgáltasson a képzelet 
és érzelem, az értelem és akarat egyenjogú 
erőinek. Az emberek mindig visszaesnek 
koldus szokásukba, hogy mindazt, a mi szá
mok formuláira nem vonható, megvetéssel 
taszítsák el maguktól. Szónokaink s Író
ink is e lelkiszegénységben vergődnek s nem 
fordulnak sem a képzelethez, e nagy ébresztő 
erőhöz, sem a morálhoz, a géniusz és az er
kölcsi ember e teremtöihez. De ha szónok 
és költő ez éhenkórász párthoz szegődnek 
is: a megvetett tehetségek megmaradnak 
azért. Emberi természetünk jelvényeket 
követel. A gyermek mesét kér s a legszára
zabb is megragadja képzeletét s eszméktől 
és színektől ragyogónak tetszik. Az ifjú 
egy költemény után eseng. A férfi regényt 
kér, azaz: engedelmet arra, hogy néhány 
óráig költő lehessen s ugy festhesse a dol
gokat a mint lenniök kellene. A tömeg szín
házba tódul s illusiót keres, melybe magát 
ringathassa. Mily felséges egek nyílnak 

engedjük át magunkat. Szükségünk van 
istenalakokra, hitregékre; szárnyat szer
zünk s varázsvesszőt a teremtő erőnek, mely 
bennünk megkötözve s gúzsbaszoritva szu
nyád, s a lángolóbb természetüeket bűnbe 
vagy őrültségbe taszítja, ha szellenyüt nem 
talál magának. Ama nagy művészetek nél
kül, melyek szép-érzékünkhez szólanak, az 
ember nyomorult, meztelen, didergő terem
tés marad. Ezek adnak rá melegítő s ékítő 
ruhát. Mig a társadalom hideg, kimért s 
számító hangja halálra éhezteti a képzele
tet, a megsértett természet ott keres kárpót
lást s táplálékot, a hol talál. S a költészet 
és a regény épen az a szabados gyönyör, 
melyet a képzelet talál magának. Az élet 
nyűgeiből Byron, Scott,Disraeli, Sand, Bal
zac, Dickens és Thakeray müveihez menek
szik az ember, kinek egyoldalú s tehát 
elhanyagolt nevelése hécagait a kölcsön
könyvtár és a színház intézményei egészí
tik ki. 

A képzelet bizonyos röpkeséget s má
mort ad a léleknek. Varázs-sípja van, 
melylyel testi alkatunk minden parányát 
oly tánezba sodorja, a minőt a planéták jár
nak. S ha egyszer fölszabadultak, s az 
egész ember e zenétől ittasulva, lendületet 
kapott, soha többé előbbi állásukba egé
szen vissza nem esnek. De mi a képzelet? 
csak egyik karja, vagy fegyvere a belső erő
nek, csak előfutárja azg értelemnek. S oly 
könyvek, melyek az élet, a vilá, korunk s 
szokásaink, véleményeink s az események 
kimért pedantságát bizonyos szabadsággal 
tárgyalják, s a közkeletű slendriánt eldobva, 
a valódi ész és erkölcs törvényeihez tartva 
magukat, oly merészséggel támadják meg, 
minőt álmainkban szoktunk igénybe venni: 
ily könyvek saját akaratunk lábára állíta
nak s .képesekké tesznek arra, hogy eredeti 
ítéletet alkossunk magunknak kötelessé
geinkről és uj eszméket ébresztenek bennünk 
a jövőre. 

Sand George Consuelója s egyéb jege
nyei nagy lépés a mindig egyformán vég
ződő régi regénytől, mely előttök divott; 
de még ezek is mily messze állanak az élet
től s annak rugóitól és erkölcseitől. Az élet 
némán fekszik előttünk s még eddig nem 
talált igazán tolmácsoló nyelvre. A regények 
a valódi élethez ugy állanak, mint a divat
képek bábfigurái a hü és kifejező arczké-
pekhez. De lesz idő, mikor a regény meg 
fogja találni az utat szivünkhöz és házi éle-
tünkhez, s nem fog örökké csak a külsősé
gek regénye maradni. De azt hiszem, most 
sincs nagy hatás nélkül. A mennyi regényt 
a fiatal emberek s leányok olvasnak, lehe
tetlen hogy ne hasson reájok s a köznapi 
életnek némi eszményi méltóságot ne köl
csönözzön. A fiatalok igyekeznek eltanulni 
regényhőseik nemes magatartását; s mint 
a szinész mondja Consuelóban, hogy a her-
czegek tő lök, a deszkákról tanulták a kegy
teljes modort, melyet alattvalóik iránt, 
uradalmaikban, annyi sikerrel játszanak, a 
képzelet müveinek ilyes hatását én is nem 
egyszer vettem észre. S ha látjuk, hogy az 
emberek szenvedélyeikben, szerelmeikben 
és versengéseikben sokszor milyen neinte-
lenül viselik magukat, sajnálnunk kell, 
hogy nem olvasnak még több regényt, hogy 
abból finomságot, nemeslelküséget s mél
tóságot tanulnának. 

Mostanában szokásba jött regényekben 
tárgyalni a legkomolyabb kérdéseket. Mi 
egyéb szerzettoly nagy népszerűséget „Jane 
Eyre"-nak, mint az, hogy egy életbe vágó 
kérdés van benne (igy vagy ugy) megoldva. 
A kérdést, mely abban, egy bűnös házasságra 
vonatkozólag fel van állítva, a pártokhoz 

dani. Parancsoló egyéniségek azt fogják 
felelni reá, a mit Rochester lord, a kivételt 
törvényerőre emelvén s a világot kivétellé 
törpitvén le. A csekélyebb bátorságú, vagy 
is törpébb egyéniségek ugy fognak felelni 
rá, mint a regény hősnője, a mennyiben a 
sorsnak, a társadalmi szokásnak, a férfiak 
és nők uralkodó cselekvésmódjának aláveti 
magát. 

Regényolvasásunk nagyrészt a siker 
iránti előszeretet. Bámuljuk a pompás par
kokat, magas születésű szépségeket, s a tár
sadalmi és parlamenti hódolatokat. De ezek 
kétkedőkké is tesznek, a mennyiben a tár
sadalmi állásnak, a gazdagságnak és sze
rencsének fölényt tulajdonítani szoktatnak. 

Jól emlékszem még gyermekkorom!)'!, 
hogy néhány vizsga fiu fölfedezte, hogy a 
narancsok, melyek egy díszkertben a na
rancs-fa ágain fűggöttek, czérnával vannak 
az ágakra kötözve. Félek, hogy a szerencse 
és siker, melyet a regényírók festenek, szin
tén csak ilyen forma. A természet bír oly 
varázsszerrel, mely az embert képessé te
szi szerencséje élvezetére, midőn azt saját 
jelleme gyümölcséül adja neki. A regényíró 
pedig összekeveri itt ezt a jellemet, ott azt 
a szerencsét, s alakjaira kötözi azokat, csak 
hogy olvasói képzeletét kielégítő megoldás 
sal csiklandozhassa, vagy tragikai csapás 
sal rázhassa meg. S igy az egész csak szem
fényvesztés; merő erőszakolt mesterkéltség, 
nem életmüves fejlesztés. A feltalálásban 
roppant szegények. A leány szép volt s az 
ifjú bele szeretett: ennyit tudnak. Pénz és 
gyilkosság; vagy annak elhitetése egy sze
relmessel, hogy kedvese mással váltott 
jegyet, — ezek a mindenütt használt rugók ; 
uj nevek, de mindig a régi férfi- és nő-jelle
mek. Ezért hiába minden igyekezetünk egy 
darabot megragadni e kezeinken átfolyó 
álompénzböl. Ezer eszme ébred bennük 
ragyogó szivárványok látszanak átivezni 
az eget, — de a nélkül teszszük le a köny
vet, hogy csak egy sugár is megmaradt 
volna alkonyra. S e szenvedély a regényes
ség iránt s e'csalódás várakozásunkban, 
bizonyítják, mily benső szükség nekünk a 
valódi költészet fölemelő hatása; oly költé
szeté, mely nappal és éjjel, a csillagokban 
és a hegyek közt, az emberi kötelességek- s 
viszonyokban saját eszméink mását mutassa 
s jelentse ki, mint a jó könyv épen azt a 
hatást teszi ránk, melyet a természet szem
lélete. 

Ha korunk meddő lángelmékben: ama 
nagy szellemek könyveinél kell kárpótlást 
keresnünk, kiket éltetöbb légkör teljessége 
vett körül. Minden jó mesében, minden 
hitregében, minden vallásos korszak elbe
széléseiben megvan ez a képzeletdús elem. 
A görög hitregék, a perzsa történet (Fir-
dúzi királykönyve), a skandinávok ifjabb 
Eddája, a Cid-krónikák, Dante költeménye, 
Shakespeare drámája, Milton Paradicsoma, 
sőt prózája is, valamint a Bacoé, korunk
ban Göthe irásai — mind ily éltető léget 
fuvallnak ránk, s boldog reménynyel s ma
gas elhatározásokkal ihletik az embert. 

Kifogytam a térből; s pedig jobb lett 
volna el se kezdenem, mintsem a könyvek 
egy osztályát mellőzzem, a legjobbikát va
lamennyi közt: a bibliákat, vagy minden 
nép szentirásait, melyek az illető nép szem
lélődésének és tapasztalatainak végeredmé
nyeit foglalják magukba. A héber s görög 
írásokon kívül, melyek a keresztyénség 
bibliáját foglalják magukban, ilyenek még: 
a perzsák Devatirja s a Zoroaszter könyvei; 
a Védák s a Menü törvényei; a hinduk 
Vishna-Puranája; a Buddhisták könyvei; a 
Konfuczius és Menczius bölcsesége. S ezek-

meg előttünk, ha a zene teljes hullámainak ' képest, mindig különbözöleg fogják megöl- i hez járulnak még ama fél-kanoni tekintélyt 
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nyert könyvek, melyek e szentirások járu
lékai, mert nemzetök legmagasb érzelmeit 
s reményeit fejezik ki. Ilyenek a Hermes 
Trismegistus, mely a régi egyptomi kor
szak maradványaként szerepel; az Epictet 
mondatai; a hinduk Vishnu-Satmája; a 
Szaádi Gulisztánja; Kempis Tamás könyve 
a Krisztus követéséről s a Pascal Eszméi. 

Mind e könyvek a közlelkiismeret mél
tóságteljes kifejezései s üdvösebbek min
dennapi használatunkra, mint a folyó évi 
naptár vagy a mai hirlap. De csak ma
gunkba vonulva, s hogy ugy szóljak, meg
hajlott térddel kell őket olvasni. Szavaikat 
nemcsak szájjal és füllel kell közvetitni, 
hanem arczunk lángolásában s szivünk 
dobbanásában is. Bizalmas barátság kellene, 
hogy adja és elfogadja; magány és idő ér
lelje; hősöknek kellene, hogy elmélyedjenek 
abba s valósítsák meg intelmeiket. Nemcsak, 
papirlapokra irt betűkben kellene, hogy 
megörökíttessenek, hanem élő jegyekkel, 
melyek minden nyelven s az élet minden 
viszonyához szólanak. Falevélen és fakéreg 

rósz könyv: bizony elég sok a jó és hasznos 
is. az emberi élet rövidségéhez képest. Az 
ember megkísérthetné: egy részöket helyet
tesek által olvasni el; csak jó helyetteseket 
találhassunk; s tanulni őszintén akaró fia
tal emberek vegyék intésül a munka-felosz
tás elvét, mely a tudományos társulatok s 
akadémiák szakok szerinti mulkálkodásá-
ban is érvényesítve van. Mint ezekben min
denik osztály bizonyos szakot vesz vizsgá
lódás és mivelés alá, — ugy az egyes tudós 
is, olyanokkal, kikben megbizhatik, irodalmi 
társaságba állhatna, melyben mindenik tag 
egy vagy több munkát vállalna magára, 
azt tanulmányozná s egészen magáévá tenné 
— s akkor a többinek számot adna róla, 
ugy a mint az ő rá hatott s lelkében él. 
Mindenik az aranyszemeket, a miket szede
getett, szeméttől és salaktól megtisztítva, 
öntené a többi elébe s akkor kinek-kinek 
módjában lesz eldönteni, vájjon ez vagy 
ama könyv szintoly nélkülözhetlen-e reá 
nézve is ? Szász Károly. 

várost a zsidók alapították mindjárt a babyloni 
fogság után ; mig mások Herkulesnek vagy épen 
Tubainak, a Kain fiának tulajdonítják alapítását, 
ki, a mint mondják, az özönvíz után 143 évvel 
(sokan még a napot is tudni akarják!) jónak látta 
ide települni. A monda szerint, neve „Toledoth" 
héber szóból származott, mely némelyek szerint 
„városok anyját", mig mások szerint „ős nemzet
ségek városát" jelent. Egyébaránt akár helyes e 
származtatás, akár nem, annyi bizonyos, hogy e 
város időszámításunk előtt több mint 200 évvel 
már létezett; legalább a történetírás akkor már 
emlékezik róla egy ostrom következtében, mely 
Toledot a rómaiak hatalmába juttatá. A római 
emlékek, melyeknek romjai most is látszanak, és jó 
hirü fegyverei eléggé elárulják nagy jelentőségét 
e korban. De a város fénykora és hatalma tető
pontját későbben, a góthok és arabok uralkodása 
idejében érte el. A góthok Toledot „királyi város"-
nak nevezték s királyaik vetélkedtek kedvencz szók
városuk szépítésében, és gazdagításában annyira, 
hogy mikor az arabok elfoglalták, megmérhetetlen 
zsákmányra találtak benne. A kincsek között, 
melyek a győzők hatalmába estek, s melyekről a 
krónika-irók igazán meseszerű jegyzékeket hagy
tak hátra, ott szerepelt a Salamon hires táblája is 
és a góth királyok 25 pompás koronája tömör 
aranyból. 

Az Alkantara-hid 

hártyáján olvasom őket; a tengeröböl hul
lámaiban kisérem mozdulatukat; a madár 
röptében s a féreg gyürüzésében megismer
hetők ; férfiak és nők mosolyában, szempil
lantásaiban, pirulásában ott vannak. A 
missionarius, sivatagokon és óczeánokon 
á t , Szibériába, Japánba és Timbuktuba 
viszi magával; de ott veszi észre, hogy gyor
sabban utaznak, mint ő, s megérkezésekor 
már ott várnak rá és üdvözlik. Épen vonzó 
erejök vitte öt oda, s ha ott nem találná, 
hiába is fáradt volna. Van-e geografiájok 
ez eszméknek? Ázsiai-, őskori eredetüeknek 
nevezzük őket. De ez csak optikai csalódás. 
A természet mindig hasonló volt s marad 
magához; a szem és fúl ugyanaz ma s itt, 
mint volt évezredek előtt egy másik vilácr. 
részben vagy akár egy m a 8 i k planétán. 
Csakhogy a lélek ez imái csak egyenként és 
nagy időközökben kelnek szárnyra s évez
red kell, mig egy biblia létrejö. 

íme, néhány azok közül a könyvek kö-
attl, melyeket a régi és későbbi századok 
ránk hagytak, s melyek jól megfizetik az 
olvasásukra fordított időt. Ha tömérdek a 

Toledoban. 

Toledo. 
A legújabban kitört karlista mozgalmak ismét 

Spanyolországra, Európának e folytonosan lá
zongó Mexikó-jára terelték az újságolvasó-világ 
figyelmét. Földrészünk e talán legszebb és legér
dekesebb országa, ugy látszik, bajosan tudná meg
telepíteni rózsa- és narancs-berkei között az örök 
békét. Pedig mennyi szüksége volna rá ! 

A szép ibériai félszigetnek számtalan régi és 
szebbnél-szebb fekvésű városai között alig van 
régibb és regényesebb fekvésű az ős emlékekben 
gazdag Toledonál. A Tajo vadul tova csör
tető hullámait egy szűk hegyszoroson hömpö-
lyögteti keresztül, meredeken ég felé törekvő 
sziklafalak között, s e jókora nagy folyó három 
oldalról öleli át azt a sziklatetőt, melyre Toledo 
épitve van. A folyón két hid vezet keresztül, a 
Szt.-Márton és Alkantara. Első tekintetre Toledo 
távlati képe oly meglepő, oly elragadó, hogy mi
kor az idegen utazó a nagyszerű kapu-boltozaton 
át a hidra lép, minden perczben mintegy lebü-
völve áll meg egy-egy uj kilátás előtt, s azt sem 
tudja hirtelenében, hogy melyik tündéries tájrész
letet bámulja meg előbb. 

Atalános hiedelem Toledóról, hogy dicsősége 
nagy részét főleg régiségének köszönheti, mert va
lódi eredetével a történelem búvárai máig sincse
nek tisztában. Vannak, a kik azt állítják, hogy e 

Santa-Cruz korház 

Toledo a középkorban leginkább fegy vereirő 
s különösen finom kardvasairól volt világhírű, és 
fölvirágzását is e jövedelmező iparágnak köszön-
heté. Ez idő tájban Toledo bámulatos fényre, jó
létre és gazdagságra tett szert. Most, mintha ki
halt volna az egész város. Jelenleg alig van 15,000 
lakosa, mig a középkorban hat annyinál is több 
volt. Ez természetesen abban az időben volt igy, 
a mikor még Toledo Spanyolország egyik legszebb 
és legazdagabb városa, a királyoknak, Ó-Kasztilia 
nemességének s kevély souverain grandjainak 
székhelye, szóval az akkori Spanyolország köz
pontja vala. I I . Fülöp király halálos csapást mért 
az ős városra, mikor székhelyét Madridba tette át. 
Vele minden élet, minden fény az uj fővárosba 
költözött s Toledo élőhalott múzeuma lőn a spa
nyol birodalom egykori nagyságának. Most valami 
komor, gyászoló hangulat ömlik el az egész város 
felett és e sötét vonás még feltűnőbbé válik azál
tal, hogy Toledoban a papság sokkal inkább elő
térben áll, mint az országnak bármelyik más vá
rosában. 

Pedig Toledo már csak egykori nagyszerű 
múltjáért is jobb sorsot érdemelne. A városba, 
miként emlitettük,aSzt.-Márton- és Alkantara-hid 
vezet. Az utóbbit, mely egyik rajzunkon látható, 
miként neve is mutatja (Al-Kantarah, arabul 
hidat jelent), az arabok építették, Toledonak 
és a szép Spanyolországnak oly sok más épitészeti 
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remekével együtt. A folyam itt keskenyebb és 
igy könnyebben sikerülhetett azt a mauroknak 
egyetlen merész ivvel áthidalni. A hidnak egy 
másik jóval kisebb ive már nem áll a vízben. E 
hid és a Szent-Márton-hidja kétségtelenül Toledo 
legérdekesebb és legjelentékenyebb műemlékei 
közé tartozik, s mint az arab és keresztyén műépí
tészet valódi képviselői, megérdemlik a figyelmet. 

Toledoban legnagyobb diadalt mégis a góth 
építészet ünnepelt; a főtemplom a burgoszi és 
szevillai mellett Spanyolországban a legszebb. A 
többi nevezetesebb épületek között, legelőször is a 
nagy Santa-Cruz kórház tűnik az idegen látogató 
szemébe, és nem is ok nélkül, mert a roppant épü
let homlokzata és lépcsője mindenkit bámulatra 
képes ragadni. E jótékony intézetet Mendoza bi-
bornok alapította, ki arra roppant összegeket áldo
zott. Nem sok építészeti emlékre találunk Spanyol
országban, sőt Európa többi részében sem, amelyen 
a renaissance kőfaragói a követ és márványt annyi 
finomsággal és műgonddal metszették volna ki; a 
Portada (főkapu) a kőfaragás 
valóságos drágagyöngye. A 
Santa-Cruz kórház, mely „Hos
pitál de los Ninos" név alatt 
is ismerétes, mivel kezdetben 
a talált gyermekeknek szolgált 
menhelyül, ma már elveszte 
eredeti rendeltetését, mert né
hány év előtt katonai növeldét 
csináltak belőle. 

A mint Toledo utczáiba 
léptünk, egyszersmind az arab 
és ó-kasztiliai nagyság és di
csőség csarnokát léptük át. E 
város nemcsak egyesek Ízlése, 
hanem egyátalában a helyes 
műizlés atalános szabályai sze
rint is legérdekesebb Spanyol
országban. A maur élet és tör
ténelem kedvelőjének csak egy 
sétát kell tennie a város ut-
czáin; a tornyokban, kapuk
ban, házakban és templomok
ban, melyek egykor mind me
csetek voltak, szóval minde
nütt a nagy miveltségü és 
szellemdús arab nemzet száza
dokig tartott uralma lép elébe 
megtestesülve. A keresztyén 
középkori nagyszerűség tisz
telője itt gazdag zsákmányra 
lel és szive-lelke (szerint örül
het, midőn látja, hogy az arab 
műveltség romjain miként épité 
fel a magasabb európai polgá-
rosultság a maga műemlékeit. 

P e s t i k é p e k . 
A Batthyány-sziget . 

Pestnek egyetlen kirándu
lási helye a városliget. A mi 
még ezenfelül volna, az Orczy-
kert, abban invalidusok, beteg 
katonák tanyáznak, a többi pe
dig, mint Rákos, Palota, Gö
döllő, azok már sokkal mesz-
szebb feküsznek, semhogy 
Pesthez tartozóknak tokintet
hessenek. 

A városliget tehát, az a kis zöld telep, mely 
Pest száraz épület halmaza és a Bakos-mező aszú 
síkja között terül, az egyetlen üdülő hely, hova a 
tikkasztó melegtől még menekülni lphet. Azonban 
ez is csak májusban, mert a többi'hónapokban már 
a kocsizok és lova/olók által fölvert por vas
tagon belepi a fák leveleit, s nem mondhatjuk 
többé: „menjünk ki a zöldbe", legfeljebb aU 
mondhatjuk: menjünk ki a fakóba! 

A városligetnek egyik legkedvesebb helye a 
Batthyány-család által ajándékozott sziget, melyet 
még ma is sokan drót-szigetnek neveznek. Egy 
kis kerek föld oz a ligeti tó közepén, mintegy 
folytatása a pávaszigetnek. Gyönyörű kilátás 
terül ennek déli részéről, a messze terülő, fák
kal szegélyezett tó felett, melyen sajkák, csol-
nakok, sandolinok tarka csoportja eviczkél, el 
egészen a távol kékes ködében úszó budai he
gyekig. 

E kis sziget szokott lenni a legnépesebb 
ntja a ligetnek. Megfordul azon mindenki, a 

a városerdőbe kirándul, elegáns öltözetű 

un hölgyek, szemüveges dandyk, nyalka jogászok, 
jókedvű mesterlegények, — e g y szóval Pest né
pességeinek minden, de minden osztálya tarka cso
portokban képviselve van azon. 

A sziget közepén kioszk van felállítva, mely
ben mindennemű hűsítők, kávéházi italok, hideg 
étkek várnak az üdülni váró közönségre. Képünk 
e csoportokból közöl egy részletet. Két nő és egy 
gavallér ül egy kerek asztal mellett s a borotvált 
arczu pinczér ritka művészettel egyensulyoztatja 
fölöttük a megrendelt husitokét. A liget vándor-
kertecskéi, a virágárus leányok egyike nyájas 
mosolylyal kínálja virágcsokrait mellettük. A hát
térben a süni vendégsereg körvonalai s a zenekar 
láthatók, mely utóbbinak számára ízletes emelvény 
van felállítva. 

A környöskörül elterülő tó vize hűsitőleg 
hat a levegőre, ugy hogy a legforróbb nyári dél
után is üde szellőt érzesz lengeni arezod körül a 
fák árnyékában. 

Vidéki atyámfia, ha Pestet moglátog.itod, a 

A Batthányi szigeten (a pesti városligetben). 

városligetet s abban a Batthyány-szigetet, melyre 
ízletesen épült fahid vezet, meglátogatni el ne 
mulaszd. 

Egy magyarországi adalék Hauser 
Gáspár történetéhez. 

Olvasóink bizonyára emlékezni fognak még 
arra a rendkívüli élettörténetre, melyet Hauser 
Gáspár felirat alatt a „Vasárnapi Újság" f. évi 
8-ik és 9-ik számában közöltünk. 

A ki ez élettörténetet figyelemmel végig ol
vasta, lehetetten, hogy lelke mélyéig meg ne ren
dült legyen a felett a homályba burkolt kérdőjel 
felett, mely Hauser Gáspár név alatt foglalkoz
tatta az egész czivilizált Európát, s melyre a mai 
napig sem érkezett meg a minden kételyt elosz
lató felelet. 

Nem akarjuk ismételni, a mi ott elmondatott, 
csak halálára vonatkozólag, mely szintoly rejtély 
maradt, mint egész élete, akarunk még észrevételt 

tenni egy levél folytán, mely e napokban kezünk
höz érkezett. 

Az idézett életrajz végén ugyanis az a gya-
nitás nyer kifejezést, hogy Hauser Gáspár ön
gyilkos volt, 8 valamint egész élete nem volt 
egyéb egy csodával határos művészettel folytatott 
állandó tettetésnél: ugy állítólagos meggyilkol
tatása ismeretlen kéz által sem más, mint az 
öngyilkosság elburkolása. 

E gyanitást czáfolja a következő levél, me
lyet egész terjedelmében közölni érdekesnek 
látunk. 

A levél igy szól: 
Felső Zsoleza, ápril végén 1872. 

Tisztelt szerkesztőség! 
A „Vas. Újság" f. évi febr. 28. ós márcz. 5-én 

megjelent számaiban olvastam a Hauser Gáspár 
történetét. Én a 1833 — 36. óvekben Ansbachban 
voltam szolgálatban, mint a kir. udvari kertész 
fősegédje s abban a helyzetben vagyok, hogy ez 

eseményről néhány szót én is 
elmondhatok. 

Deczember volt és szom
bati nap. De nem 1832-ben, 
mert, mint bizonyitványaimból 
kiderül, én csak 1833. augusz
tus havában jöttem oda, s Hau
ser Gáspárt már jóval elébb is
mertem meggyilkoltatása előtt. 
E szerint csak 1834 vagy 
1835-ben lehetett, mikor én a 
mondott napon az udvari kert 
nagy üvegházában foglalkoz
tam s a cserepekben ápolt nö
vényeket öntözgettem. Ret
tentő rut idő volt, szakadt az 
eső, nagy pelyhekben hulló 
hóval vegyest; a szél üvöltve 
fütyölt, — egy szóval, olyan 
idő volt, a melyről azt szokás 
mondani, hogy ilyenkor a ku
tyát sem való kihajtani. 

A mint ott foglalkozom, 
egyszer csak hallom, hogy em
beri léptek haladnak el az 
üvegház mellett. Föltekintet
tem, hogy megláthassam, kinek 
lehet kedve ily időben a sétára, 
e egy nagy, magas embert lát
tam a ház mellett elmenni, 
sötét köpenybe burkolva, s 
egyenesen azon az utón ha
ladni, mely az Utz-emlék felé 
vezet. Azon helytől, a hol ak
kor álltam, ez emlékkő alig 
volt száz lépésnyire. 

Nem ügyeltem többé ez 
emberre s tovább öntözgetém 
virágaimat. Azonban alig né
hány másodpercz múlva újra 
lépteket hallék, s midőn föl
tekintek, Hauser Gáspárt lát
tam köpönyegébe takaródzva 
elhaladni s ugyancsak az Utz-
emlék felé tartani. 

Csak épen annyi idő múlt 
el, a mennyi arra volt szüksé
ges, hogy a nagy üvegháztól 
ez emlékkőig eljuthasson az 
ember, — a mint egyszerre egy 
fájdalmas felkiáltást hallok. 
Mi lárma lehet ez ? gondolám 
magamban s lábujjhegyre áll

tam, hogy jobban kiláthassak. E pillanatban láttam 
Hausert, a mint az emlékkőtől sebesen visszafelé, 
az üvegház mellett gyors szaladással elfutott. A 
másik embert nem láttam többé. 

It t meg kell jegyeznem, hogy a kert főbejá
ratával szemben a másik oldalon szinte kijárás 
van, mely a szabad mezőre vezet. Errefelé a gyil
kos egész kényelmesen kimehetett, a nélkül, hogy 
valaki feltartóztathatta, vagy csak észre is vehette 
volna. 

Én, el levén foglalva, mi roszat sem gyaní
tottam, s csak mikor már egészen sötétedni kez
dett, hagytam el az üvegházat, haza térendő. A 
kert főbejáratán azonban nagy embertömeg tolult 
befelé, zajosan kiabálva, köztük néhány ismerősöm. 
Kérdem: mi történt, mi baj esett, hogy az embe
rek ugy szaladnak? „Hauser Gáspárt agyonszúr 
ták, a gyilkost keressük" — ez lett a felelet. 

Az ördögbe, gondolám magamban, hogy is 
nem jutott ez eszembe mindjárt akkor, mikor a 
kiáltást haliam? Tán megtudhattam volna vala
mit. Most már késő, mert azóta valami két óra 
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Erre a grifmadár leeresztette a hátáról majdnem 
a tenger szinéig, ugy hogy kevés hija volt, hogy 
a vizén nem úszott ; arra megint a szárnya alá rán
tot ta és kérdez te : Megijedtél e most nagyon? - i . 
Hogy megijedtem-e? Ha kétfelé vágtak volna, 
akkor se folyt volna a vérem. — Megijedtem ám 
én is, mikor másodszor lőttek felém, azt mondta a 
grifmadár, s Miskát a vállára emelte t s szállt har
madszor is ég felé, aztán kérdezte: Nagynak látod-e 
most a tenger t? — Nem én, csak akkorának, mint 
egy orsópereszlén, azt mondta Miska és reszketett. 
Akkor a grif onnan megint lee j te t te , ugy hogy 
már a fél oldala a vizbe ért. De aztán megint a 
szárnya alá dugta, fölszállt és vi t te a tengerpart
j á r a ; ott mindenféle finom étel volt. Egyél , pi
henj, szállj meg; de ne igyál , akár milyen szomjas 
vagy! — Mivelhogy éhes volt-és mindenféle nya
lánkságot látot t maga előtt, mi a d j á r neki esett az 
ételnek és kezdte enni. Eve t t , eddegélt , há t tgy-
szerre csak megszomjazott. Olyan szép, pompás 
forrás volt ott közelibe, hogy eszibe se jutot t a 
grifmadár intése, hanem leereszkedett a forrás 
szélihez inni. E r r e a vasmacska belekapaszkodott 
a szakállába és tépte , tépte, a meddig az egész 
szakállát ki nem tépte. Akkor E rde i Miska futás
nak eredt, de a vasmacska u t á n i . F u t o t t , futott 
nyomába egyre ; Erde i Miska egy kovács műhe
lyébe menekül t , és a kovács becsukta az ajtót. A ' 
vasmacska várt az ajtó előtt. — A kovács fog egy 
nagy vasdarabot, azt megtüzesíti, aztán azt mondja 
az ott kinn valónak: Tá t sd el a szádat, hunyd be 
a szemed, hadd dobjam bele ezt az embert a tor
kodba ! — A mint :iz el tátotta a száját, a másik 
egyszerre beledobta a tüzes vasdarabot a torkába: 
nem leskelődött az aztán többet, kiadta a páráját 
abba a helybe. í g y aztán megszabadult Miska a 
veszedelemből és ment haza. 

Na, az a sz iklagyáré , meg a horgászó gazdag 
emberek voltak ot t ; de a lány nem igen akart 
hozzájuk menni, a mig föl nem húzzák azt az ijat, 
a melyik Erdei Miskától maradt ott a többi jószág 
között. A mint Erde i Miska oda é r t , a gazdag 
emberek meg nem ismerték, de megismerte a 
leány és oda adta neki az ijat, hogy hozza föl. 
Ki is feszitette ő az ijat egyszeribe, aztán lőtt 
és azt monda a horgászónak: Ered j , hozdd el azt 
a n> i l a t ! — Kifeszítette másodszor, lőtt megint, 
azután mondta a sziklagyurónak: Eredj hozdd el 
azt a nyilat! Azok elmentek, oda vannak máig is. 
Miska pedig elvette a leányt , aztán együt t éltek. 
— Edd ig volt. 

(Eredetiből) Steiner Zsigmond. 

telhetet t el s a gyilkosnak elég ideje lehetett el
menekülni. 

Szükségesnek látom megjegyezni, hogy én 
nem tudom, mi mindent nem mondott Hauser 
Gáspár megszuratása után, mert nem hal lo t tam; 
hanem annyit bizonyosan tudok, hogy Hauser 
nem ment az artézi kúthoz, i t t találkozandó az 
idegen emberrel , hanem jöt t a város felől, a főbe
járaton át, a legközelebbi, majdnem egyenesen 
vezető utón az Utz-emlék felé. Tudom, hogy nem 
kellett az ismeretlen embert sokáig keresnie, mert 
alig hogy az emlékkőhöz érkezett, már hallottam 
a k iá l tás t s mindjárt reá lá t tam, a mint visszafelé 
futott . Ez mi; d oly gyorsan tör tént egymás után, 
hogy meg vagyok győződve, miszerint Hausernek 
nem lehetett szándéka öngyilkosnak lenni, hanem 
csakugyan más által öletett meg. 

Fájdalom, én vagyok az egyetlen, a ki e meg
győződéiben van , mert azon emiitett délután 
kívülem egy lélek sem volt a kertben, sem nap
számos, sem sétáló, 3 maga a főkertész benn volt 
házában, mely jó távol esik az Utz-emléktől. \ 

A mit i t t elmondtam, azt annak idejében az 
ansbachi törvényszék előtt esküvel erősitém meg 
s megerősíthetem ma is. 

Csodálatos, hogy a szegény Hauser Gáspárról 
annyi ravaszságot tesznek fel, hogy a világot éve
kig bírta orránál fogva vezetni, arról a Hauserről, 
a kit ugyanazok, kik ezt felteszik, a köves Pfalzból 
származtatnak, a hol a lakosoknak annyi eszök 
sincs, mint monelják, hogy egy darab húst vagy 
valami más jó falatot ízletesnek tudjanak találni. 
S végül öngyilkossággal rekesztetik be a komé
diát, állitólag azért, mert a katonakötelezettség 
alól kivonta magát, vagy mert valami más nagy 
vétket követett el. 

Hiszen az a szegény Gáspár egy oly apró, 
hitvány emberke vol t /hogy tiszta képzelődés lett 
volna.tőle azt hinni, hogy belőle még tán katonát 
is lehetne csinálni, s hogy valaha valami egyéb 
bűnt követett volna el, arról soha nem hallott 
senki. 

Jó l ment dolga, vigan élhetett , mint a madár 
a kendermag között, minden házba, a hova csak 
aka"rt, szabad bejárata volt s én magam is gyakran 
láttam őtStichauer akkori kormányelnök házánál, 
hol a virágos asztalokat kellé gondoznom, — a mint 
annak felnőtt leányaival sakkot játszott . 

Némely házba sohse ment el s némelyekkel 
nem szívesen társalgott , valószinüleg, hogy tola
kodó kérdezősködéseknek k i ne tegye magát . 
Nem csoda tehát, ha voltak ellenségei is. Ezek 
tehát azt mondták róla, hogy csaló, de soha sem 
mit rábizonyítani nem tudtak . Ezekhez tartozott 
egy Láng nevű lovag, a ki Hauser meggyilkolta
tása után kihirdeté , hogy a ki bebizonyítja, mi
szerint Hause r nem gazember, — azt ő átalános 
örökösévé fogadja. S mikor aztán a lovag ur nem 
sokára meghal t , kiderült , hogy hagyatékát több 
adósság terhel i , mint a mennyit ér. 

Még csak egy dolgot akarok fölemlíteni. 
Hauser meggyilkoltatására következő tavaszszal, 
Siebold akkori főkertész és én azon a helyen, hol 
Hause r meggyilkoltatott, egy kis emléket állítot
tunk ötsze vágott kövekből. Ez az emlék az eges? 
nyáron keresztül, minden héten néhányszor fris 
virágokkal volt megkoszorúzva, a nélkül, hogy 
valamikor nyomára akadha t tunk volna, hogy e 
kegyelet kitől ereel? Je le , hogy Hauser szeretett 
és szerettetett. Innen magyarázható meg, miért 
volt Hauser utófelé gondolkozó és szórakozott. 
Az ilyesmi más fiatal emberrel is megesik. 

Tisztelet te l maradtam 
Friedrich György, kertész. 

E levél mindenesetre érdekes adatokat tar
talmaz a rejtélyes emberre vonatkozólag, 3 miután 
ez előadás igen nagy valószínűséggel czáfolja 
meg a Hauser öngyilkosságáról szóló föltevést: 
érdemesnek látjuk reá fölhívni azon, különösen 
német lapok figyelmét, melyek a Hauser-históriá-
val tüzetesebben foglalkoztak. 

Mikko Metsolainen.*) 
(Finn népmese.) 

(Vége.) 

O t t ült a királyleány sirva, ölibe a bá rány : 
vá r t ák a sárkányt. Miska oda ment a leányhoz 
Keress , leányka, a fejembe, aztán ha el találok 
szunnyadni , hát szólíts, mikor a sárkány kiszáll a 
tengerből és el akar vinni! — A leány ölibe vette 

• ) Mikko Metsolainen = Erdei Miska. 

a legénynek a fejét és kezdett benne keresni; do a 
mint lá t ta , hogy a tenger mozdul , fölkeltette az 
alvót: Jön már a háromfejű sárkány, száll a méreg 
mind a három szájából! — Erde i Miska fölkelt a 
leány térdiről, elejbe ment a sárkánynak és azt 
mondta: Nézdd csak, te sárkány, hogyan ég a 
házad !— Mikor a sárkány arra fordult , hogy 
nézze, hát ő elvágta mind a három fejét. — í g y 
hát a leány megszabadult a sárkánytól, köszönetet 
mondott szabadítójának, és ment vissza a várba. 
Nagy volt ott az öröm, hogy hát élve került haza 
az öregebbik leány; Erde i Miska pedig ment vissza 
az anyja házához. 

Le t t más nap. Erde i Miska ment ki az ud
varra, megint hallott s i rás t , ugy mint előtte való 
nap. Fölkötöt te a kardját, indult a hang irá
nyába és a tenger part jára ért. Ot t ült a leány, 
báránynyal az ölibe és megint sirt. Oda ment 
hozzá Miska : Keress, leányka, a fejembe; ha kikél 
a sárkány, akkor szólits. — A leány megörü l t : 
i.-zeii ez az a tegnapi ember! Leül t , kereset t a 
fejébe, és Miska elszunnyadt a térdin. Egyszer 
csak látja a leány, hogy hánykódik a viz; meg-meg 
k iá l t : M á r jön ! E r d e i Miska talpra ugrot t , elejbe 
ment a sárkánynak, az mondta: — Nézzed csak, 
hogy hentereg a fejed a vizén, mint a nap ! — 
E r r e a sárkány, a kinek hat feje volt a vállán, 
visszafordult a tenger felé: azalatt Miska minél a 
hat fejét elvágta. Megint visszakerült a leány 
szülei v á r á b a , nagy öröm lett o t tan ; de Erde i 
Miska haza sietett . 

J ö t t a harmad nap. Erde i Miska az udvarra 
ment mosdani, hát megint hal lot t kivülről külö
nös hangokat ; ment az anyjához kérdeni : H o g y 
van az, hogy fél ország nevet, a másik meg s i r? 
— Most meg nagyobb, kilenczfejü sárkány jön a 
király leányért, mondta az anyja; kétszer v i t ték 
már szegényt leányt a tenger partjára, de valami 
erő megmente t te ; most végre elérheti a veszede
lem! — Al ighogy Erde i Miska meghallotta anyja 
beszédét, ment megint kardostól a par t ra és kér te 
a l eány t , keressen a fejibe. A leány megint 
megörült , mert megismerte előbbeni szabaditóját, 
mindjárt beleegyezett a legény kérésébe s kezdet t 
keresgélni a fejébe. Erdei Miskát megint elaltatta 
az ölébe, de nemsokára látta, hogy jön a sárkány, 
há t fölkeltette, hogy: Már jön! Akkor a legény 
fölugrott fektéből, ment a sárkány elébe s rákiál 
to t t : — Nézd, mekkora fenevad jön utánad, fölfal 
téged! — Na, a mint a sárkány arra fordult, E r 
dei Miska menten lenyeste mind a kilencz fejét s 
véget vetett életének. Nojszen megörült ennek a 
királyleány, jó keelvében rányomta gyűrűjét a le
gény homlokára, hogy megismerje, aztán sietett a 
várba. Erdei Miska ment vissza anyjához. 

A király kezdte tudakolni, ki ölte meg a sár-1 
kányokat , mert hogy fele országát, meg leányát 
adja annak, a ki megmentette. Ven elégséget adott 
a várába, eljött oda bolelog, boldogtalan, (de a k i t 
kerestek, az nem volt o t t ) . Végre aztán kihirdet te 
a király, hogy valamennyi népség haladjon el az 
ő szeme lát tára egy kapu alatt, összegyűl t megint 
a népség, mentek sorjába a kapuból, de az ember 
még nem mutatkozott . A király már megharagu
dott leányára, mert nem volt már há t ra csak a 
söpredéke, hogy: hát miféle az a te szabaditód! 
Mer t Erdei Miska utolsónak maradt . Egyszer az
tán ő is odaért a kapuba, akkor a herczegasszony 
a nyakába akaszkodott , összecsókolta és azt 
mondta: I t t van az én megmentőm! — Na, én 
tenekeel más jutalmat nem adhatok, mint ezt a 
leányomat! — szólt a király örömében és köszön
töt te Miskát. Azonban Miskának ez esze ágába 
se volt; azt mondta, ő ebbe az országba nem bol
dogul, hanem segítsék, hogy haza jusson. Na, azt 
mondta a király, te oda máskép el nem jutsz, 
csak ha grifmadárnak ülsz föl a hátára. 

Erdei Miska haza kívánkozott , rá is állott 
mindjárt a tanácsra, és a király meghagyta a grif
madárnak szállítsa őtet a hazájába. Epén az a 
grifmadár volt, a ki rájárt az apja irtoványára és 
a kit neki meg kel let t volna lőnie. A mint Miska 
fölült a há tára , a grif menten szárnyra kelt és 
szállt, szállt egyre ég felé, ott azt kérdezte: Nagy
nak látszik-e még a tenger? — Nem látszik belőle 
ceak akkora, mint egy malomkő, szólt Miska. Ak
kor a grifmadár leejtette őtet, leeresztette egész a 
t enger szinéig, de aztán megint kirántot ta s azt 
kérdez te : Megijedtél-e? Bizony megijedtem, felelt 
Miska, ha kétfelé vágtak volna, se folyt volna vé
rem. En is megijedtem ám, mikor zabirtványou 
félém lőttél, aztán az oldalom mellett ment el a 
nyil , szólott a grifmadár. Fölvet te a hátára , aztán 
még magasabbra szállt és kérdezte: Nagynak lá
tod-e most a tenger t? — Nem látszik több, csak 
akkora, mint egy malomkő lyuka, szólott Miska. 

Egy magyar tengerész naplójából. 
11. 

Az Atlanti-Oczeánból a Spanyolországot Afri
kától elválasztó gibral tár i szoroson keresztül egy 
igen sebes folyam jő a Földközi- tengerre , mely 
folyam előbbre haladva sokat veszt erejéből, mig 
végre egészen megsemmisül . Azonban 200 tengeri 
mértföld távolságra, tehát Andalusia Gata foka 
körül még annyira érezhető, miszerint oly hajók, 
melyek az Oczeánba igyekezvén, s/élcsend alkal
mával ezen vizeken talál tatnak, naponként 10 —15 
mértfold há t rány t szenvednek. I t t rejlik azon kér
dés megoldása is, hogy miért látható olykor nagy 
számú vitorlás hajó Andalusia délkeleti partjai 
közelében. Mer t mindazon hajók, melyek Gibral
tárnál szélcsendet kapnak, vagy kedvező keleti 
szelők nyugotiba megy át,*) a folyam árjától né
hány nap alatt Gata fok ( G a t a = m a c s k a ) alá sodor
tatnak s it t találkoznak mindazon hajókkal, me
lyek 2—3 hónappal későbben emeltek horgonyt. 

I l y kénytelen összejövetelek alkalmával meg
történik, hogy két — ugyanazon nemzethez tar
tozó hajó is találkozik, a mikor mindkét fél hátsó 
árboczára (sul picco della randa) fölrepülnek a 
lobogók s üdvözölve egymást, kérdezősködnek a 
lefolyt utazás alatti idők milyenségéről — az ily 
nemű tengeri társalgás fentartására készitott zász
lócskákkal. Személyes közlekedés egyik hajóról a 

*) A Gibraltár szorosnál uralkodó szelek: keleti és 
nyugoti; mas szél ott igen ritka, vagy ha van is, csakis né
hány draig tartó, mert azonnal keleti vagy nyugati szélbe 
megy át, a mit Spanyolország és Afrika földrajzi fekvései 
okozhatnak. Nagyon ri tka vitorlás mehet ki Gibraltárból 
nyugoti széllel; némely angol vagy amerikai élesmetszet" 
klipper igen, ez is csupán addig, mig a szél mérsékelt ; mi
helyt pedig e romboló elem megerősödik, a felső vitorlákat 
be kell húzni, a mikor a hajó nem képes oly gyorsaság ki
fejtésére, hogy szél és folyammal daczolva előre úszhas
son, és ilyenkor nemcsak a leghíresebb klipper, de még 
magas tengeri gőzös (high water-s steaiuboat) is visz-
szaveretik. 
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másikra, nem szokott gyakran előfordulni, miután 
minden tengeri állam törvényei szigorúan til t ják: 
8 csak is mielőn viz- vagy kétszersülthiányban 
szenved ogy hajó népe, engedhető meg neki egy 
más — közei levő vitorlásra menni az illető élelmi 
szerek megvétele véget t ; mely esemény különben 
a hajó-könyvbe nem vezettetik be, nem akarván 
az egészséges kikötőből jövő hajó 15—20 napot 
vesztegleni. 

Nincs tengeri hatalom, mely oly szigorúan 
büntetné az egészségügyi törvények áthágóját, 
mint Spanyolország, és mindennek daczára nem 
létezik tenger-part i nép, mely annyira űzné — 
a Gibra l tár körül vitorlázó hajókkal a csempésze
tet, mint a spanyol. Nevezetesen, fölhasználva a 
szélcsendet, midőn minden vitorlás hajó mozdu
latlanul áll : egy kis vitorlával ellátott habcsol-
nakra ülnek 12—14-en s kieveznek 3, sokszor 6 
mértfölet távolságra is, a zöldséget rég nem látott 
hajók közé; természetesen halászat ürügye alatt , 
pedig 2—3 tonna képességű bárkájuk — az év
szakok szerint — gyümölcscsel, borral vagy zöld
séggel van megterhelve, és ha közeleeltökre a hajó 
semmi ellenszegülést nem mutat , akkor csolnakuk 
kötelét annak egyik külső vas-gyűrűjére fűzve, 
addig eldicsérnek egy romlásnak indult narancsot 
vagv czitromot, mig azt igen jó árért az illető ha
jón nem hagyhat ják. 

Ugyanazon ut folytatásakor—melyet az előbbi 
napló-töredékben emli ték , — hajónk kedvező 
széltől hajtatva, május 6-án annyira megközelité 
Spanyolország keleti partjait, miként esti szürkü
letkor Andalusia 8 —10 ezer láb magas hegyeit 
már jól ki lehetett venni, s a bekövetkező reggel 
Ga ta foknál ébredénk tél. Teljes szélcsend uralg
ván, rövid időn nagy számú — sokféle nemzetet 
képviselő hajók érkezének láthatárunkba, melyek 
a széltelen vidékü tengeren tehetetlenek levén, k i 
voltak téve a nem mindenütt egyenlő gyorsa
ságú tengeri folyam szeszélyeinek, mely mint 
kormánytalan, úszó fadarabokat, ugy a gőzgép 
nélküli vitorlás hajókat is egybe sodra. Ilyen al
kalmat peelig a spanyol tengeri dug-árusok igen 
tol tudnak használni; nevezett napon is több, a 
nyílt tengerre igyekező csolnakokat veheténk ki a 
távolban, melyek mind az Almeria-öböl apróbb ki
kötőiből indul tak ki. A tíz evezőre készített bár
kák nagy erővel hajtatván, nem sok idomulva már 
•1 hajók között elszéledten lehete őket látni. Egyike 
ezen bárkáknak felénk ta r to t t s már távolról — 
jelek által — tudni ohajtá, vajon elfogadható-e ? 
Itrenlő választ nyervén, gyorsan ha jónk mellett 
termett ; t imonier-jük sapkáját levéve köszönté a 
kapi tányt , következő erőteljesen hangoztatott sza
vakkal : „Buenos dias Sennor Cap. mira, io tiongo 
de todos, quiere V. a lgo?" , közben legényei föl
szedve a fedélzetdeszkákat, megtöltenék egy nem 
igen öblös kézi kosarat fonnyadt zöld babbal, s 
azt a hajó födélzetére helyezek. 

E csempészetet üző halászok leginkább nap 
barnította, szabálytalan arczu, különben jó erővel 
bíró parti lakosok, dolgozni restek, s csupán a 
veszélyes nyíl t tengeren űzött kereskeelésből él
nek; a kalandos életet nagyon kedvelik és annyira 
bátrak, hogy.sokszor nagyobb viharok alkalmával 
is lehet őket látni habcsolnakjaikban, a mint a vész
szel küzdve sirályokként hányat ta tnak a magasra 
feltóduló habok hátán. Néha merészek a tolvaj-
iásig, sőt a mint sok rósz időt látott tengerészek 
beszélik, gyakran kalózságra is képesek; mivel — 
szerintök — megtörtént már nem egyszer, hogy 
kisebb hajót megtámadva, népét megkötözék s 
minden elvihető tárgyat bárkákra raktak. I lynemű 
kenyérkeresetöket leginkább Gibral tár körül 
szeretik folytatni, mivel az ottani angol kormány 
befogatásukra legkisebb lépést sem tesz, hanem 
hideg vérrel nézi a szeme előtt véghezvitt csem
pészetet ; de a spanyol kormány olykor hadiha
jókat küld ki csupán ezek halászása végett, 8 ha 
t i l tott kereskedésük közben meglepi őket, elfogva 
lánczon szállittatja a barcelonai börtönökre. 

Faragó Ödön. 

Apróságok és különösségek az angol 
életből. 

II. Törvényszék. 
(Folytatás.) 

A bogrács pör. Lei thben a követ-választások 
alkalmával az egyik pár t bizottmánya kölcsön 
kérte a bográcsot, a melyben vizet melegítsen a 
tochy-hoz (ezukros melegvizes pálinka.) A válasz
t á s megtörtént , a pár t megbukott , s a bográcsot 

lyukasan adta vissza a tulajdonosnak. Ez bepö
rölte őket, s a bíróságnak könnyű volt ítélni e 
kérdésben, hogy t. i. megvolt-e a lyuk a bogrács 
fenekén az átadáskor is. Természetes, hogy a tu
lajdonos kárpótoltatott . 

Érdekes eset egy jury törvényszéken. A biró 
oda kiált a közönség közé: „I t t van-e Will iam 
King ?" E g y tisztességesen öltözött ember kiáltja, 
hogy: „ I t t vagyok." „Vezesséteka vádlottak pad
jába . " Az ember panaszkodik, hogv itt valami 
tévedés van, de azért csak beültetik. Akkor a biró 
fölteszi neki a szokásos első kérdést : „Elismeri-e 
ön, hogy vétkes vagy nem?" A szegény ember még 
jobban megijed s szinte dadogva mondja: „de 
kérem, tévedés van a dologban . . ! " „Majd kisül, 
van-e vagy nincs", — rivalt rá a biró — „hanem 
először a kérdésre feleljen!" A megzaklatott ha
landó aztán ezen második kérdésre kivallja, hogy 
ő egyik esküdt, s helyre bocsátják a közönség 
rettenetes kaczaja közt. 

A kétnejü orvosnövendék azzal vádolva állott 
a ju ry előtt, hogy nemrég összekelt egy kisasz-
szonynyal Bostonban, holott első neje még él. Az 
ifjú 33 éves; ez előtt mintegy 7—8 évvel megismer
kedet t Dublinban egy ballettánczosnővel, ki akkor 
16 éves volt; azt elcsábitá, s mikor már két gyer
mekük volt, feleségül vette. Együ t t éltek vagy 
hat esztendeig, a mikor az orvosnövendék megis
merkedik egy leányzóval s egyszer csak eltűnik a 
háztól. A félesége keresteti mindenfelé, s végre 
nagy keresés után megtalálja mint férjét az isme
rős kisasszonynak. A férfi maga védte magát a 
törvényszék előtt, s hosszasan bizonyitgatá, hogy 
első házassága nem volt igazi házasság, s igy tör
vénytelen. Mindamellett a jury annak érvényes
sége mellett nyilatkozott. 

A másik törvényszék egy úrinő elolgában 
itélt, ki kétférjüséggel volt vátlolva. Az egyik egy 
franczia nyelvmester, ez volt az első, a kit aztán 
elhagyott , elválás nélkül. Másik férje volt ogy 
katonatiszt, a ki meg őt hagyta el. Egész regény 
három sorban. 

Ugyancsak a ju ry előtt állt egy jól öltözött 
lady, ki nem nagy időköz alatt négy férjjel eskü
dött meg és élt egy darabig különböző helyeken, 
a nélkül hogy a négy közül egyiktől is törvénye
sen elvált volna. A negyediken aztán rajta csípték. 
A lapok azt mondják, hogy az asszony elég jól 
néz ki. 

Az 1 shilling (50 krajezár) áru asszony. Egy 
28 éves asszony ott csavargott a templom környéke 
körü l ; a rendőr észrevette és bekísérte. Másnap 
jelentkezik egy ember, s kéri, ho=ry ereszszék el 
azt az asszonyt, ha elmegy ő velő. S egyszersmind 
a következő vallomásban beszéli el anő történetét. 
Az a nő vele lakott már 1864 óta, mint a ház 
gonelviselője. E g y korcsmában találkoztak először, 
s ott szólította föl, hogy lakjék vele. Az asszony, 
ki különben is azt mondta az embernek, hogy közel 
van az éhenhaláshoz: ráá l l t . Tizenhat hétig laktak 
együtt , a mikor előjött az asszony férje, s köve
telte a mi az övé. Azonban addig s addig, hogy a 
nő uj gazelájával kiegyezett, miszerint ott hagyja 
nála az asszonyt, ha egy shilinget ad érte. Az 
alku megtörtént, s a shillinget megit ták közösen. 
Azóta a nő állandóan nála lakott, azonban néha 
holmi képzelődő betegségben szenved, s ugy ke
rül t el most is aháztól. Kérdezzék meg tőle, hogy 
akar-e vele menni? Az asszony azt felelte rá, hogy 
akar, s kieresztették. 

A londoni törvényszékelőtt egy szerencsétlen 
„boszorkányozó" nőszemély állt, ki 4—5 pennyért 
a zsidó leányoknak kártyát vetett. Vádlója egy 
szabó volt, kit azzal biztatott, hogy annak a fiatal 
kisasszonynak a szivét, a kit ő szeret, de a ki őt 
nem szereti, felé forditja. A bolond szabó maga 
kereste föl, maga biztatta neki a büvölésnek, s 
apránként oda adogatott neki 16 shilinget és egy 
arany gyűrűt , de azért a márvány-kedves sziv<: 
nem fordult. Akkor •• ztán feladta a varázslót. 

III . S t a t i s z t i k a 

Ujabb időben igen nevezetessé lett fegyver a 
szónokok, államférfiak és gondolkodók kezéb n. 
Számok, a melyek a maguk igénytelen rövidségük
ben a nemzetek miveltségi és erkölcsi állapotát 
beszélik el; a melyek nélkül som a népet ismerni, 
sem kormányozni ma már nem lehet; a melyeknek 
két számból álló tétele hatalmasabb és meggyő
zőbb a legfényesebb szónoklatnál. Lássunk ezekből 
is néhányat. 

Nagy termékenység emberekben. 1868 második 
negyedében Angliában és Walesben élve született 
202,892 gye rek ; ebből 2230 eaik egy napra s egy 
gyerek minden másfél perezre. Anglia 40 megy. j e 

közül 14-ben két annyi a szülöttek száma, mint a 
halottaké. E s y másik számítás szerint Nagy-Br i 
tanniában naponként mintegy 5 gyermek születik 
az u. n. „veszélyes osztályok" szaporítására, s ez 
az osztály, mindent összeszámítva, (csak az ello
pott tárgyak e;rtékét nem), évenként 100 millió 
forintjába kerül az államnak. 

Öngyilkossági statisztika. Az öngyilkosok száma 
1865-ben Skócziában volt 133 ; Angliában 1392 
(népességi számarány 3 : 2 1 ) . Tehát Skócziában 
minden 23,579 lélekre esik egy ; s ezen arányban 
minden 2 skót öngyilkosra 3 esik Angliában. 

A pauperismus Angliában és Walesben. Az 
állam gyámolitására szorultak száma 1857-bon igy 
állt. Az összes népesség száma Angliában ós Wa
lesben 21.429,508. Er re a számra esik középszámi-
tással 137,310 egy helyen lakó és 7lJ4,236 kóborló 
szegény. 1868-ban a különböző szegények és lunati-
kus csavargók összes száma volt: 1.640,000. 1861-
től 67-ig a népesség növekedett 7 százalékkal, a az 
<gy helyen lakó szegények ,száma !l százalékkal. 
Azonban e növekedés aránytalan része a fővárosra 
esik, maga a vidék nem mutatván fel szegényedést, 
Ebből látható, hogy a szegények rettenetes tábora 
közel másfél millió főből áll, s a múlt évben töb
bet költöttek rájuk 70 millió forintnál, a melyből 
mindenik lakosra fejőnként esik 3 forint 26 kraj-
czír. Magának a fővárosnak (London) népessége 
az 1861-iki számlálás szerint 2.803,989; a szegé
nyek száma volt 122, t ó t ; a rájuk forditott költ
ség 11.753,630 forint. A fővárosban minden 90 la
kosra esik egv állandóan ott lakó szegény (kit az 
államnak kell t irtani vagy segélyezni), mig a v i l i 
ken csak 156-ra egy. 

Bűnügyi statisztika Skócziában. A legutóbbi 
kimutatás szerint a gonosztevők száma apádéban 
van, mig a lunatikusoké növekvőben. A börtönök, 
tébolydák, szegény-ápoldák és javitó-iskolák egy 
mezőn, egymásra hatva működnek, s a humanitás 
terjedését bizonyítja az, ha nem küldenek minden 
büntevőt a fogházba, hanem igen gyakran (s kü
lönösen a fiatalokat) javító iakolábi, sokszor pedig 
a tóbolydába, mint a hol jogosabban is van szá
mukra hely. A tébolydák lakóinak összes száma 
Skócziában 1867. jan. 1-én 6762 (mig 1858-ban 
csak 3965) volt mintegy 3 milliónyi népességben. 
Azok közül 35^4 nő ; 3178 férfi. A betegség köz
vetlen okai részint az érzés és lelki tehetségek 
tulfeszitése, részint és főként pedig physiKai elbe-
tegesedés. Közvetettebb oka a mértékletlenség; 
az ország legkitűnőbb orvosainak összhangzó Íte
lete szerint a megtébolyodás egy harmaelának oka 
az iszákosság. Valamelyik tébolydában az épen 
ott le vő 300 beteg közül 145 részeges szülők gyer
meke. Feltűnő a tébolydaknál az is, hogy a nők 
minden osztályból nagyobb számban vannak, mint 
a férfiak. Azonban ennek oka nemcsak a két nem 
közti különbségben, s a női idegrendszer nagyobb 
gyengeségében rejlik, hanem abban is, hogy sok
kal több vagyoni nyomorúságban levő nő van, 
mint férfi. Azl8(>l- ik i census szer.nt a férfiak 
száma a nőkéhez ugy viszonylik, mint 100 a I l i 
hez, s ugyanakkor a féríi-szegények száma a nő-
szegényekéhez mint 100 a 281-hez. 

(Vége követk.) 

A San-Lazaro-temető Havannában. 
(Kuba szigetén.) 

Hogy Spanyolország mennyire nem tudta 
megbecsülni és helyesen kormányozni külvilág-
részbeli s főleg amerikai gyarmatai t , arra elég 
bizonyságot nyújthat ama körülmény, hogy jelen
leg, az egy Kuba kivételével, majd minden kü l -
birtokát elveszt- tte. A még birtokában levő ázsiai 
é? afrik ii apró szigetek mindössze sem érnt-k föl e 
szép szigettartománynyal, az „Antil lák gyöngyé"-
vel. De ha eeldig követett kormányzási rendszerét 
meg nem változtatja, ugy maholn >p Kubáról is le 
kellond mondania. A lázongási hajlam és az el
szakadási vágy itt is évek óta lapp.ing már, sőt 
nem ritkán nyilt fölkelésben tört utat magának. 
A kubaiak méltó elkeseredését nem csekély mér
tékben fokozta a múlt év novemberében történt 
szomorú esemény is. 

Előre k 11 bocsátanunk, hogy a tehetősb osz
tályok legnagyobb része mindig rokonszenvezett 
a fölkelőkkel, mig a spanyol kormány a szegé
nyebb társadalmi rétegek között toborzott híveket 
magának. Az utóbbiakból szemeltetnek ki a kubai 
önkéntesek, s épen ők voltak azok, a kik a mind
jár t elbeszélendő szomorujátékban a főszerepet 
játszották. 
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1871. nov. 25-én egy csapat orvosnövendék a 
havannai orvosi egyetemből a San-Lazaro-teme-
tőbe, a város főtemetkezési helyére vonult, hol 
Castanon és Guzman a loyalista (kormány-) párt
nak két hőse nyugszik. I t t elkezdettek vidáman 
játszadozni és szaladgálni s valószínűleg csupán 
fiatalkori pajkosságból, kissé megrongálták az 
emiitett két hős sirját, kik a kubai fölkelés ellen
zésében oly kiváló részt vettek. Másnap a temető 
felügyelője határozott váddal állott elé ellenökben 
a városi hatóságnál. Crespo tábornok, Havanna 
kormányzója parancsára be is fogták mindnyáját, 
de miután egy katonai törvényszék őket tömege
sen kihallgatta, minden büntetés nélkül szabad 
lábra helyeztettek. 

Ezzel tehát az egész dolog szépen véget ért 
volna, de most meg az önkéntesek kezdettek zúgo
lódni, s az ifjak példás megfenyitését követelték. 
Crespo tábornok jónak látta engedni s beleegye
zett, hogy a tanulókat egy uj haditörvényszék 
előtt, melynek nagy többsége épen az önkéntesek 
főbb tisztjeiből állott, ismét kihallgassák. Most 
már C3ak kettőt mentettek föl; harminczegyet 
hosszas ideig tartó és gályákon töltendő szigorú 
kényszermunkára, nyolczat pedig halálra Ítéltek, a 
kiket aztán a Plaza de la Puertán nyilvánosan főbe is 
lőttek. A szerencsétlen áldozatok életkora 15—19 
közt változott. Az ilyen véres visszatorlásokat 
épen a heves vérű kubai települők nem egy köny-
nyen tudják elfeledni, és bizonyára meg fogják ra
gadni a legelső alkalmat, mely a gyűlölt anyaor
szág szigorú jármának lerázhatására kinálkozik. 

Kajzunk a havannai San-La-
zaro temetőt mutatja, melyben az 
emiitett sirok állítólagos megszent-
ségtelenitése történt. A kubai spa
nyol temetők lényegesen külön
böznek az európaiaktól. A halot
takat nem a földbe temetik, ha
nem szilárd kőfalakba épített szá
raz fülkékbe szokták elhelyezni 
deszka-állványokra sorban egymás 
mellé s egymás fölébe. A holttes
teket a legsajátságosabb alakú ko
porsókban állítják be a fülkékbe, 
melyeknek nyílását sima kőlapok 
zárják el és ezeken az elhunytnak 
neve, állása stb. olvasható. E kő
táblákat néhol üveglemezek védik 
s ezek és a kőlapok között lámpák, 
virágok, keresztek, immortellek 
stb. vannak elhelyezve. Ámbár az 
egész városban az a hír volt el
terjedve, hogy a szerencsétlen 
tanulók az üveglemezt széttörték, 
a fülkéket fölnyitották s a holt
testeket is megcsonkitották volna, 
mégis csak annyi derült ki a si
rok megvizsgálása után, hogy az 
üvegre, hihetőleg gyűrűbe foglalt 
gyémánttal, néhány karczolás volt 
vonva. S. L. 

ang. mfld hosszú. — A világ legnagyobb völgye 
a Mississippi-völgy, mely 500,000 ang. mfld ter
jedelmű s egyszersmind a földkerekségének leg
termékenyebb vidékei közé tartozik. — A legna
gyobb tó a világon a Félső-tó (Laké Superior) —-
a Kaspi-tót s a még nem eléggé ismert afrikai 
nagy tavakat ide nem értve. A Felső-tó valóságos 
tenger, mert 430 mfld hosszú s néhol 1000 láb 
mély. — A világ legnagyobb vaspályája még ed
dig a Csöndes-tengeri vaspálya, mely 3000 ang. mfld-
nél hosszabb. — A legnagyobb természetes hid a 
világon a Cedar-Creeken (Czedrus-folyón)keresztül 
vivősziklahid Virginiában. E hid egyoly sziklavölgy 
felett visz át, mely 80 láb széles és 250 láb mély s 
ott alant csörtet el a gyors futásu hegyi folyócska. 
— A legnagyobb nyersvas-tömeg a világon az úgy
nevezett vashegy (Irón Mountaín) Missouriban; 
350 láb magas és kerülete két mérföld. — Végre 
a világ legnagyobbszerü kőszéntelepe szintén Ame
rikában, Pennsylvaniában található, melynek bá
nyái évenként több millió tonna kőszenet szolgál
tatnak és kim erithetet leneknek látszanak. Ide 
számithatnók még a hires pennsylvaniai petróleum
forrásókat is, de a melyek most már még sem áll
nak oly nagy hirben, mint akkor, a mikor fölfe
dezték s oly nagy humbugot csináltak velők. 

** {Egy élsülyedt város.) Mindanar szigeten 
(a Philippineknek Suzon után legnagyobbikán) 
Costa- Cato város földrengés következtében eltűnt. 
Múlt évi decz. 8-kán este 6 órakor Costa-Cato 
még szép virágzó város volt, és 20 perez múlva 
már csak romok jelölték helyét. Egy rövid tar-

San-Lazaro temető Havannában (Kuba szigetén). 

Egyveleg. 
•/. {Házassági kedv járványok után.) Egy régi 

statisztikában azon különös feljegyzést találjuk, 
hogy nagyobb járványos betegségek után az élet
kedv az embereknél még növekedett, s igen sok 
házasság köttetett. így például 1679-ben a dü
höngő pestis után Bécsben csak a sz. István tem
plomban egy napon 95 pár esküdött mog, Ulmban 
1635-ben a pestis után, mely ugyanitt 15,000 éle
tet oltott ki, egy vasárnapi nap 60 eljegyzés hir
dettetett ki és a következő évben 579 menyegző 
tartatott 17,000 lakos mellett Eilenburgban 
(Szászországban) 1687-ben pestisben 4480 ember 
halt meg, két harmada a lakosoknak; a következő 
évben mégis 238 pár esküdött, egyszer pedig eoy 
órában 17 pár. Zürichben (midőn pestisben 7000 
ember halt meg) 1612-ben ,672 házasság köttetett 
mintegy 12,00ü lakosnál. Érdekes lenne, ha egy 
oly modern statisztikát csinálnának, melyből meg
tudnók: hány házasság köttetett szerelemből és 
hány erőszakból vagy pénzkérdésből? 

© {Amerikai csodák.) A legnagyobb vízesés 
a világon a Niagara-mhatag, hol a magasabban 
fekvő nagy tavak oly nagy folyót képeznek, mely 
3 negyed angol mfld széles és itt két roppant víz
tömegben ömlik alá a sziklákon, melyek 170 láb 
magasak. — A világ legnagyobb barlangja kétség
telenül a Mammuth-barlang Kentuckybau. hol egy 
földalatti folyón egéaz utazást lehet tenni, s a ha
bokból szemtelen halakat lehet fogni. — A föld 
leghatalmasabb folyója a Mississippi, m e ly 410O 

tamu, de rendkívül heves földrengés, minőket ed
dig még a Philippineken sem ismertek, néhány 
perez alatt mindent elpusztított, a mi évek hosszú 
során létre jött. A pusztulást megelőző földalatti 
moraj, az összeomló templomok és a házak százai
nak ropogása, az emelkedő és a tenger hullámai
ként nyiló föld iszonyú robaja, és azon szomorú 
bizonyosság, hogy a menekülés lehetetlen, mert a 
város deltán épült, leirhatlan rémülettel tölte el a 
lakosokat. A szabad mező, a fák voltak a szeren
csétlenek első menhelyei. Kevés idő múlva iszonyú 
zápor kezdett esni, erős villámcsapások kiséreté-
ben. Az éj nagy aggodalom között múlt el. Éjfél 
felé végre elállott az eső, s az egész lakosság el
ment a romokhoz. Másnap ismétlődtek a földren
gések. Ily körülmények között legjobbnak tartot
ták, a lakosságot az által megmenteni, hogy hajóra 
szállították. A szakadatlan rengések miatt attól 
tartanak, hogy a földalatti gázok csak az ottani 
számos tűzhányók egyikén át fognak utat tör
hetni maguknak. 

** {Állatsereglet árverése.) A hires Womb-
well-féle állatsereglet Edinburgban elárvereztetett. 
Az állatsereglet 1805-ben alapíttatott az elhunyt 
Wombwell György által, és közelebb Fairgrave 
birtokában volt. A nagyszámú vevők közt sok 
külföldi zoológiai kert és állatsereglet képvis' lője 
volt jelen. Az állatsereglet árverése közel 3000 
font sterlingre megy fel, s némely állatok pompás 
áron keltek el. így a sereglet legkitűnőbb pél
dányát, egy kitanult elefántot, a manchesteri 
zoológiai kert képviselője 680 font sterlingen vett 

meg. Egy „Hannibál" nevű oroszlánt a bristoli 
zoológiai társaság 277 font sterlingen vett meg, 
más két oroszlán pedig 140 font, egy nőstény orosz
lán 85 font sterlingen kelt el. Egy bengáiiai tig
rist Jamrach ur Londonból 155 fton és egy jeges
medvét a párisi Jardin de Plantes részére 40 fon
ton vettek meg. Egy 5—6' magas nőstény elefánt 
145 fonton kelt el. Olcsón keltek el a papagályok 
majmok, a kigyók körül két boa constrictor stb. 

** {Az unitáriusok száma a magyar korona 
tartományaiban.) Azl870-iki népszámlálás adatai 
szerint unitárius van: Magyarországon 788; Er
délyben 53,539; Horváth-Szlavonországban 91, a 
határőrvidéken 29 ; ezenkívül honvéd 103, r. ka
tona 281, s igy összesen 54,822. Legtöbb unitárus 
van Udvarhelyszéken (22,619), legkevesebb (1—1) 
Kassán, Beregben, Borsodban, Sz.-Fehérvárt,|Gö-
mörben, Eperjesen, Szathmár-Németiben, Szepes-
ben, Gölniczbányán, Tolnában, Vasban, Kőszegen, 
Veszprémmegyében, Széken, Beszterczevidékén, 
Ujegyház-székben, Varasdmegyében, Varasdon 
és Verőczében. — Kolozsvárott 1058 unitárius él. 

** {Oktatásügy Németországban.) Németor
szágban kerek számban 60,000 néptanoda van, 
melyekben 6 millió gyermek nyer oktatást. Min
den 1000 emberre körülbelül 150 iskolás gyermek 
esik. Ez átlagos számot meghaladja Braun-
schweig, Szászország, Oldenburg és Thüringia (ott 
1000 lakosra 175 tanuló esik); ellenben Mecklen-
burg (1000 lakosra 120 tanuló), Bajorország (1000 
lakosra 106 tanuló) nem éri el. Van azonfelül 
Németországban 123 gymnázium, 483 reáltanoda 

és magasb polgári tanoda. Ez inté
zetekben az összes tanulók száma 
177,378. Németországban van to
vábbá 20 egyetem, 1624 tanár és 
15,557 tanulóval; ez utóbbiakból 
Berlin, München és Lipcse egyen
ként 1000-nél többet számlál. 
Műegyetem 10 van. A tanárok 
száma 660, tanulóké 4428. 

== {Nevelési statisztika Olaszor
szágból.) Az angol lapok irják, 
hogy az olasz tanügyminiszterhez 
beküldött hivatalos jelentések sze
rint Olaszország 25 millió lakosa 
közül 17 millió nem tud sem írni, 
sem olvasni, s két millió le tudja 
ugyan irni a nevét, de oly gépiesen, 
hogy voltaképen azt se tudja, mit 
cselekszik; szóval a nevelés még 
roszabb lábon áll, mint Spanyolor
szágban. Szomorú képe a papi 
gazdálkodásnak azon a földön, 
mely egykor a tudomány és művé
szetek világra-szóló gazdag kertje 
volt. Hát nálunk? A legutóbb 
gyűjtött statisztikai adatok sze
rint, Magyarországban s Erdélyben 
együttvéve, olvasni és irni tud 
3.593,475 lakos; és sem olvasni, 
sem irni nem tud 6.069,888. Tehát 
az olvasni és irni nem tudók száma 
szinte kétannyi mint amazoké. Ha 
oly roszul mint az olaszok, elég 

Ta nézve, hogy mindent elkövessünk az 
átalánositása körül. Ez az ága a sta-
18 nem állunk 

roszul 
iskoláztatás 
tisztikának a legfontosabb a népek életében, s ha 
itt levernek bennünket, le vagyunk verve a va-
gyonosodásban, miveltségben, szabadságban: egy 
szóval mindabban, a mi egy népet nagygyá és 
boldoggá tesz. 

•/• {Egy kelet-indiai királynő mint irónő.) Ke
let-Indiában a bhopali királynő Begum, mint irónő 
lépett fel a világ előtt. Egy kelet-indiai újságban 
a női-nevelésről czikket irt, mely nemcsak jól van 
írva, hanem helyes gondolkozásról is tanúskodik. 
A fejedelemnő kora reggeltől déli 12 óráig per
zsául és angolul tanul, ekkor ebédel, s aztán két 
órát alszik; délután pedig a kormányzási ügyekkel 
foglalkozik. Az estét varrással és hímzéssel tölti, 
közben különös történeteket mond el, s előadását 
nagyon dicsérik. 

•/• {Élsülyedt hajók száma.) Ez év márczius 
havában 239 vitorlás hajó veszett el. Ezek közül 
95 angol, 19 franczia, 59 amerikai, 26 német, 4 
görög, 11 olasz, 6 hollandi, 6 norvég, 4 dán, 1 
svéd, 1 portugáll, 2 osztrák, 2 spanyol, 3 orosz és 
1 belga. E számhoz tartozik még tizenöt vitor
lás hajó, melyek hir nélkül tűntek el, tehát embe
reikkel és a teherrel együtt elsülyedtek. A gőz
hajók közül 25 szenvedett hajótörést, egy pedig 
mindenestől együtt élsülyedt. 
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T A R H A Z. 
Irodalom és művészet. 

** {Somssich Púi képviselőházi elnök három 
végjelentésé) az 1869—72-iki országgyűlés éven-
kinti működéséről megjelent. A harmadik évi 
végjelentés utána zárbeszéd is advi van, melyben 
mintegy összesitve felsoroltatik a képviselőház
nak összes munkálkodása a lefolyt három év alatt. 
Ajánljuk azoknak, kik rendszeres áttekintést óhaj
tanak bírni parlamentünk működéséről. Ara a fü
zetnek, mely Aigner kiadásában jelent meg, 50 kr. 

** {Szabó Károly) derék történettudósunk ismét 
egy értékes kötetet szolgáltat történetirodalmunk
nak. Czime: „Székely oklevéltár." Kiadta a ma
gyar történelmi társulat kolozsvári bizottsága. A 
megjelent első kötet 1211-től 1519 évig terjedő 
okleveleket tartalmaz, a tudós szerkesztő fölvilá-
gositó jegyzeteivel. Ez érdekes kötet után több is 
következik s a szerkesztő reményli, hogy több, 
eddig zárva tartott székely családi levéltárakból 
is közölhet érdekes okleveleket. — Valóban ideje 
már, hogy községeink és előkelő családaink min
denfelé kövessék azok példáját, kik már eddig is 
megnyitották történettudósaink előtt irattáraikat, 
s ez által a holt tőkéket, az elrejtett hagyományo
kat a közjóra szolgáló forgalomba hozni segitették. 

** {„A nemzeti sxinház könyvtára"-ból) P/eií-
fer F . kiadásában ismét nyolez füzet jelent meg, a 
következő tartalommal: XXX-ik füzet: „A visz-
szatorlás, vagy Pro és Contra." Dramolet 1 fel
vonásban. Ir ta Feuillet O., ford. Eisenstein. — 
X X X I . f.: „Romeo és Júlia " Nagy opera 5 fel
vonásban. Irta Barbier és Carré, ford. Ormai J., 
zenéjét szerz. Gounod. X X X I I . f.: „A betyár
kendője, népszinmü 4 szakaszban, irta Abonyi L., 
X X X I I I . f.: „A párbaj." Dráma 5 felv., irta 
Ferrari Pál, olaszból ford. Csepregi L. X X X I V . 
f.: ,,A váróteremben", vígjáték 1 felvonásban, irta 
Müller H. X X X V . f.: „A jó hazafiak." Vígjáték 
4 felvonásban, irta Toldy István. XXVI . f.: „ör
dög Róbert." Regényes dalmű 5 fölvonásban. 
Seribe és Idarigue után ford. Asztalos K. Zenéjét 
szerz. Meyerbeer X X X V I I . f.: „A váróterem
ben", dramolet 1 felvonásban, irta Ábrányi E. — 
Ára egy-egy füzetnek 40 kr. 

** {Pfeiffer Ferdinánd kiadásában) megjelen
tek: „Szerelmi perpatvarok." Regény, irta báró 
Bibra Ernő 3 kötetben, ára 3 ft. — „Tolla Fe-
raldi." Regény, irta About E., fordította Farkas 
Albert, ára 1 frt. — „A pusztai herczegleány." 
Regény Mariittói 3 kötetben, 3 frt. E három regény 
a külföldi szépirodalomnak kiválóbb termékei közé 
tartozik, s nemes irányuknál fogva különösen csi-
ládi olvasmányul ajánlhatók. — „Párisi titkai.'' 
Regény, irta Sue Jenő. I-ső kötet; ára minden 
kötetnek 80 kr. — Továbbá: „A csődtörvénykezés 
Magyarországban és Erdélyben." Összehasonlitó-
lag s együttesen tárgyalva és a vonatkozó felsőbb 
rendeletek, főtörvény széki döntvények-és iromány
példákkal ellátva. Irta Herczeg Mihály. Ára 2 frt 
80 kr. — „A községi közigazgatás, vagyonkezelés 
és számodások kézikönyve." Irta Till Antal (a 
szerző sajátja.) Ára 2 frt 50 kr. — „Országgyű
lési törvények" 1871-ik folyam I I I . füzet X L I V 
—LXVIII . czikk. Zsebkiadásban. Ára 1 frt. Az 
egész évfolyam egy kötetbe fűzve 2 ft 60 kr, dísz-
kötésben 3 ft 60 kr. 

** {Lauffer Vilmos kiadásából) három kül
földi munka megkezdett forditásának ujabb 
köteteit vettük. Ezek: Sue „Párisi titkok" ez. 
regényének I I . és I l l i k kötete; Born „I I . Iza
be l lá jából a XH-ik, Weber „Á pápaság törté-
neté"-b5l a VHI-ik kötet; ára mindenik kötetnek 
80 kr. 

** {Az „Erdészeti Lapok") idei évfolyamából 
eddig négy füzetet vettünk; az utóbbi (ápril havi) 
füzet következő nagyobb közleményeket tartalmaz: 
„A bácskai kincstári erdőkről." „Az anyagok 
vándorlásáról a növényekben." „Erdőkibérelés-e 
vagy faeladás." E derék szakfolyóirat évi előfize
tési ára 5 frt. 

— Sz. J . {Magyar hírlapirodalom 1872-ben.) 
A „V. U." 5., 6., 12., 15. és 16-dik számában kö
zöltek óta még a következő ez évben megindult 
hírlapokat kell fölemlitenünk: 

Vildgkiálitási Közlöny. (Pest ) A bécsi világkiállítási 
c m . magyar bizottmány végrehajtó bizottságának megbí
zásából kiadja Steinaoker Ödön kiállítási titkár és felelős 

g-szerk. Elóf. ára: az év végéig 4 frt., jul 1-jéig 2 frt. (Mc 
jelent az 1-ső szám kis 4-edrét 3 ivén április 15-én.) 

Tanügyi Lapok. (Szeged.) Az alföldi Unité-egylet 
szakközlönye.Kiadja: az „Alföldi tanitó-egylet." Fel. szerk. 
Nagy János. A szerkesztő-bizottság tagjai: Ferenczi János, 
Sziklay Ferencz, Vass Mátyás és Weisz Gábor. Megjelenik 
minden hó 1-ső és 15-én, kis 4-edrét egy ivén szines bori
tokban. Elóf. ára: öt hóra 1 frt. (Keletkezett április 10-én.) 

Békét. (Gyula.) Vegyes tartalmú hetilap. Kiadó-tulajd. 
és fel. szerk. Dobay János. Megjelenik minden vasárnap 
ivrét egy ivén. Elóf. ára: kilencz hóra 3 frt., hat hóra 2 frt., 
három hóra 1 frt. (Keletkezett április 7-én.) 

Abauj-Kauai Közlöny. (Kassa.) Ismeretterjesztő, tár
sadalmi és gazdászati hetilap. Felelős szerk. és kiadó-tulitj-
dos Szerényi Ede. Nyomatott a „Pannónia" könyvnyomdá
jában. Megjelenik minden szerdán 4-edrét feliven. Elóf. 
ára: egész évre 6 frt., félévre 3 ft., negyedévre 1 ft. 50 kr. 
(Keletkezett április 24-én.) 

Közintézetek, egyletek. 
** {A magyar tud. akadémia) ápr. 29-ki ösz-

szes ülésén Szabó Imre szombathelyi püspök s az 
akadémia tiszt, tagja tartott emlékbeszédet Bit-
nicz Lajos (1790—1873) fölött, ki mint püspök 
hunyt el, s életében mint tanár igen sokáig műkö
dött, és kivált a magyar nyelvet terjesztette kör
nyezetében. Irodalmi működése rószint a nyelvé
szet, részint a mathematika és régiség körébe 
vágott. Az akadémia már megalakulásakor tagul 
választotta, később pedig tiszteletbeli tagja lett. 
(Bitnicz életrajzát, elhunytakor, lapunk is kö
zölte 1871. évi 31. számában.) Az emlékbeszéd után 
Arany János főtitkár jelenté, hogy az akadémia 
közgyűlése máj. 22—2 6-án következő renddel megy 
végbe: 22-énosztályértekezletek; 23. és 24-én d. u. 
5 órakor nagy-gyűlések; 25-én déli 12 órakor 
igazgató-tanácsi ülés; 26-án d. e. 10 órakor köz
ülés a díszteremben. — Ezután az akadémia el
fogadta a statisztikai bizottság azon javaslatát, 
hogy e bizottság alakittassék át „közgazdasági és 
statisztikai bizottsággá," s egy állandó nemzetgaz
dasági folyóiratot indítson meg, 4—5 íves havi 
füzetekben. Mióta ugyanis az országos statisztikai 
hivatal föl van állítva, e bizottság működése e 
téren többé nem annyira szükséges, mint 1867 
előtt volt; ellenben egy oly nemzetgazdasági fo
lyóirat, mely a külföld nemzetgazdasági irodalmát 
az országgyűlés és a kormány közgazdasági tevé
kenységét s egyátalán a közgazdasági kérdések 
tisztázását tűzné ki föladatul, sokkal hasznosabb 
szolgálatot tehetne mind a tudományok terjedésére, 
mind a közönség irányában. — A vallás- és közok
tatási m. kir. miniszter tudatja, hogy a lőcsei 
templom helyreállítására 5000 irtot utalványozott. 
Végül a titkár bejelenté, hogy Kubay Miksa rima
szombati volt birtokos 3000 irtot hagyott végren-
deletileg az akadémiának. 

** {Az orsz. képzőművészeti társulat) ápril 
havi tárlatából 26 darab kisebb-nagyobb festmény 
kelt el 1125 frt értékben. Belépti dijak után 115 
frt volt a jövedelem, a látogatók száma pedig 432. 
Győrött az od ivaló nőegyletek védnöksége mellett 
a napokban a társulat fioktárlata nyilik meg. 

Egyház és iskola. 
** {A kolozsvári egyetem), mint egyik kolozs

vári lap biztos forrásból értesül, f. évi október 
hóban fog megnyittatni. A minisztertanács már 
meghozta az erre vonatkozó határozatot, és elvál
lalja érte a felelősséget az országgyűlés előtt. 
Körülbelül 40 tanár fog kineveztetni. A jogi és 
az orvosi kar előlegesen jelenlegi helyiségeikben 
maridnak; a bölcsészeti kara kormányzósági épü-
letb ;n fog elhelyeztetni. 

** {A közoktatási miniszter) úpr. 24-én dél
után meglátogatta a mintarajztanodát, s egy óráig 
időzött ott, személyesen meggyőződvén, hogy az 
intézet derék igazgatója: Keleti Gusztáv elkövet 
mindent, hogy a tanoda megfeleljen czéljánik, s 
hogy még mindig vannak oly hiányok, melyeken 
a kormánynak kell segíteni. Az intézetben annyi 
rajzoló jár (hölgyek is), hogy a helyiség minden 
tekintetben szűk. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
f {Gr. Festetich György jószágait,) az erdő

segek kivételével, a magyar földhiteltársaság 20 
évre bérbevette. A társaság az ingóságokat és 
egyéb beruházásokat is megváltja. A szerződés 

szombaton köttetett mesr véglegeson. A bérbeadott 
birtokrészek összesen 60,000 holdra mennek. 

** {Szomolnoki dohánygyár.) A Szomolnokon 
felállítandó szivar-és dohánygyár a hamburginak 
módjára a legnagyszerűbben fog berendeztetni. A 
pénzügyminisztérium ez uj gvár segélyével nem
csak az összes magyarországi szükségletet fedez
hetni, hanem a dohány és szivar kellő száradását 
is lehetővé tenni reméli. Erre nagy szükség is 
van, miután a trafik szivarok roszasága miatt 
folyvást sok a panasz. 

Balesetek, elemi csapások. 
** {Az amerikai vasutak és gőzhajók) gyorsa

ságra nézve túlszárnyalják ugyan az európaikat, 
hanem aztán Európában nem is álmodnak oly sze
rencsétlenségekről, minők Amerikában majd min
den évben megtörténnek. A gőzhajók a Mississip
pin vakmerőség tekintetében az őrültség határáig 
mennek. Futtatásokat rendeznek egymás között, a 
ha a gőzkatlan túlfűtés következtében szétrobban, 
100 emberélet is megbánja a tréfát. A londoni 
„Times" ép e napokban közöl egy sürgönyt, mely 
jelenti, hogy a Mississippin az „Óceanus" gőzösön 
a gőzkatlan túlfűtés következtében szétrobbant s 
szétvetette a hajó legnagyobb részét. A hajó ma
radványai erre lángba borultak s elégtek. A hajón 
volt 100 utas közül 60 elvesztő életét, ki leforrázva 
a forró gőz és víz által, ki a Mississippi hullámai
ban, ki pedig a tűz által. 

** {Szerencsétlenség a Dunán.) A hajósegylet 
négy tagja vasárnap a Dunán a Margit-sziget köze
lében csónakázott; csakhamar azonban nagy vihar 
támadt, mely a csónakot felforditotta. A benn-
levők közül kettő megmenekült olykép, hogy a 
csónakba kapaszkodott, egy azonnal elmerült, 
mig a negyedik egy ideig úszván, később szintén 
elmerült. Az időközben érkezett segély mit sem 
használt, a szerencsétlenek a hullámok közt lelték 
sirjukat. 

M i újság ? 
** {Livingstone-t,) a rég eltűnt világhirü uta

zót végre csakugyan föltalálták. Bombayből május 
1-sejéről ezt távirják: „Benszülöttek azon hírt 
hozták Zanzib rból, hogy Livingstone, Stanley nek, 
a „New-York Herald" levelezőjének társaságában, 
jó egészségben van." 

** {Donner finn tanár,) ki a meghalt Bloom-
sted utóda a helsiníforsi egyetemen, két hónapra 
Pestre jő a nyár folytán s tán körutat is tesz Ma
gyarországon, hogy hazánkat, népünket, nyel
vünket és irodalmunkat jobb.in megismerje. A 
tudós tanárnak egyik egyetemi tantárgya: a ma
gyar nyelv és irodalom lesz. Ugy látszik, hogy 
nem akar Bloomstednek méltatlan utóda lenni, 
íme a finnek csakugyan nem tartják tréfának az 
atyafiságot! 

— {Sladkovics, a tótok legnagyobb költője) meg
halt. Radvány mezőváros evang. lelkésze volt, 
igazi néven Braxatoris András (Sladkovics csak 
írói neve), 48 —50 évet élt. Sladkovics körülbelől 
az volt nemzetének, a mi nekünk Arany János. 
„Detvan" czimü elbeszélő költeménye apotheosisa 
az erőteljes, naiv tót-embernek. „Mariná^-jáb&n 
ifjúi szerelmét énekeli meg. Kisebb költeményeinek 
utolsója egy megrázó allegória: a „Sámson." 
Nemzeti dalait énekelik szerte, a nép bálványozta. 
Fordított Aranyból, Shakespeareból és sokat 
oroszból. Néhány kisebb dalt lapunk is közölt 
tőle Gáspár Imre fordításában. 

** {A király) május 2-dikán reggel érkezett 
Pestre. Alföldi körútját szombaton, máj. 4-ikén 
kezdi meg. Kisérni fogják az udvari személyzeten 
kívül gr. Lónyay, Kerkapoly, Szlávy és Tisza 
Lajos miniszterek s Langer osztálytanácsos. Te
mesvári hir szerint: az ifjú szerb fejedelem maga 
megy ő Felsége üdvözletére, ha jelen gyöngélke-
déséből fölüdül. — Gr. Andrássy Gyula, ki köze
lebb Terebesen időzött, hir szerint, szintén kisérni 
fogja a királyt kőrútjában. 

** {József föherczeg) pinteken és szombaton 
Aradon időzött, hol ünnepélyesen fogadták. A 
föherczeg megtekinté a honvédség gyakorlatait s 
a honvédtisztekkel ebédelt. A város általi fogad
tatása alkalmával a polgármester üdvözletére a 
föherczeg igy felelt: „Őszintén örülök, hogy önö
ket láthatom, s szerencsémnek tartom, hogy ez 
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alkalommal Arad városában hosszasb ideig tar-
tózkodhatom. Legyenek meggyőződve, hogy min
denkor igen kedves kötelességemnek fogom is
merni, ha alkalmam nyílik, e városnak bármiben 
szolgálatára lehetni. Én forrón szeretem hazámat, 
8 igy Aradot is, mely annak egyik kitűnő részét 
képezi. Mi a honvédséget illeti, az máris némi 
sikert bír felmutatni. Legyenek meggyőződve, 
hogy a honvédség valamint békében a rendszerető 
békés lakosságnak egy részét képezi, ugy a harcz-
ban szent kötelességének ismerendi e hazát ellen
ségei ellen vitézül megvédeni. A magyar nemzet 
mindig hires volt vitézségéről s legyenek meg
győződve, hogy az uj honvédség méltó leend e 
név hiréhez." 

** {A nagy-szombati honvéd-zászlóalj) lobo
gójának fölszentelése ápr. 27-én történt meg. A 
szertartást katholikus, lutheránus és izraelita lel
készek beszédei előzték meg. Zászlóanya Koboz 
Kis Róza asszony volt, ki diszes szalagot is aján
dékozott a lobogóhoz. Az ünnepélyt lakoma, este 
pedig bál f jezte be Előtte való este pedig műked
velői előadás volt a honvédmenház javára. 

** {A Tompa síremlékére) Rozsnyón rendezett 
bazár m. hó 21-kén fényesen sikerült. Gömör höl
gyei a „Virágregék" költőjének sírjára a legszebb 
koszorút tették lelkesültségük által. Sziklay Szerén 
úrhölgy fölszólítása egyébiránt szélesb körben is 
viszhangozott, s a bazárban elárusítandó czikkeket 
az ország majd minden vidékéről küldtek. April 
21-én d. u. két órakor megnyittattak a fényesen 
díszített, ízléssel berendezett bazár termei. A négy 
osztálysátorban kiállított 6—700 darab adományi 
tárgyak esti 6 órakor mind elkeltek, és a készpénz 
adományokkal együtt a czélnak tisztán 1992 frt. 
49 krt jövedelmeztek. Az igy begyült összeg jóval 
több a szükségesnél, mert Tompa tisztelői már 
korábban 1000 frton felül gyűjtöttek a hamvai 
sírra, s még 800 frt hiányzott. A most felülmara
dandó összeget az irói segélyegyletnek akarják 
adni „Tompa Mihály alapítványa" czim alatt. 

** {Az alföldi vizkárosultak segélyezéséré) a 
belügyminisztériumhoz a hazai első takarékpénz
tár 2000, gr. Zichy Károly 1000 fi-t, Wohlfart 
számtanácsos 200 frt adományt küldött; a Radl-
féle alapítványból pedig Tamássy Károly gond
nok küldött 1000 frtot. 

** {Névtelen adományozó.) A pesti uj zsidó 
kórház építésére egy ismeretlen egyén 10,000 ftot 
adományozott. 

** {A munkások pőrében) a törvényszék máj. 
1-én mondta ki az Ítéletet. E szerint: Politzer 
Zsigmond, Külföldi Viktor, Farkas Károly, Ihr-
linger Antal, Svoboda Lajos és Essl András a 
hűtlenség vádjn. alól — tényálladék hiányában 
fölmentettek. Politzer Zsgmond izr. magántanító, 
20 éves, a külön hütlenségi bűntény miatt fél évi 
börtönre ítéltetett. 

** {Május elsején) már hajnalban megszólalt 
a zene a főváros utczáin. A nép tömegesen ment a 
városligetbe, több helyen szólt a zene, safülhasitó 
kintorna. A fővárosban, nem szokás, mint vidé
ken, hogy a szép leány lakását május-fával jelölik 
meg, de azért a mészárszékek előtt s a Dunán a 
hajók orrán lehetett zöld gályákat látni. A bér
kocsik és omnibuszok lovai is zöld galylyal voltak 
földiszitve. A nap kissé borús volt ugyan, de azért 
elég kedvező a kirándulásokra. 

** {Az idei dalárünnepély) Nagy-Váradon 
szept. 5—8-dik napján fog megtartatni. 

** {Máleczkyröl) a nemz. színház uj barito
nistájáról egyik lap írja, hogy két oldalbordája 
hiányzik, miket a legutóbbi lengyel forradalom 
alatt vesztett el, hanem azért hangja erős. 

** {Dohányozóknák.) A hivatalos lapban ol
vassuk, hogy május 15-től kezdve egy uj papir-
szivarka-nem „virginia szivarka" elnevezés alatt 
(melyek ára nagyban 100 darabért 85 kr, kicsiny
ben I darabért 1 kr.) és pedig egyelőre csak a pesti, 
varasdi, zágrábi, fiumei s zenggi dohányáruda-
raktáraknál bocsáttatik áruba. Ugyané naptól 
kezdve a finom vékony hölgy-szivarkák is, melyek 

ára nagyban 100 drbért lfrt 25 kr, kicsinyben 1 
drbért l '/j kr, és melyet eddig csak a pesti m. kir. 
központi dohányáruda-raktárnál voltak kapha
tók, átalánosan áruba bocsáttatnak. 

** {Az ácsai) régi ref. templomba e napokban 
besujtott a villám és szétrombolta a benne levő uj 
orgonát. Ezen templom az, melynek egyik kövén 
ezen fölirás volt olvasható: „Ócsa, Bocsa, őocska, 
Kócsa, Kalocsa, Babocsa, Madocsa: has septem 
Ecclesias aedifficavit Carolus Magnus" — illetőleg 
Róbert Károly. 

** {Komáromy György) Salzburgban áprü 
29-én csendesen Limult — ezt jelenti Klapka tá
bornoknak Pestre küldött távirata. Az „Ellenőr" 
távirata a halál okául „párbajban kapott sebet-' 
említ. Komáromy egykor igen gazdag földbirto
kos s a közéletben is ismert egyéniség volt. 
Többször ült a képviselőházbari s részt vett a 
szabadságharczban is. A porosz-osztrák háború 
idején külföldön magyar légió alakitásával volt 
megbízva s e czélra nagy összegeket kapott. Ak
koriban széltében beszéltek, hogy nem jól gazdál
kodott, s ez idő óta külföldön élt, csak néhányszor 
jővén haza; utóbbi időben gr. Károlyi Gyula 
ellen port indított, melyről az ,,Ung. LL" a kö
vetkezőket említi föl: „Komáromy és Károlyi 
Gyula gr. közt vitás kérdés forgott fenn azon 
pénzek iránt, melyeket Bismarck az 1866-ki had
járat alatt Magyarország fellazítására osztott szét. 
Komáromy azon vádját, hogy Károlyi Gyula gr. 
az emiitett czélra rábízott péuzeket a játékasztal
nál elvesztette volna, Károlyi Sándor gr. és Pod-
maniczky Frigyes br. rágalmazó koholmánynak 
nyilvánították. Mindamellett Komáromy a pesti 
törvényszéknél Károlyi Gyula gr. ellen pürt indi-
tott, mely a dolgok állását megvilágította volna. 
Ha azonban a Salzburgból érkezett távirat valót 
mond, akkor a vádló halála a törvényszék Ítéle
tének elejét vette és azt fölöslegessé tette." 

** {Halálos küldemény.) Wirnheimban tör
tént, hogy egy gyáros Frankfurtból egy csomagot 
vett a postán. A szivar-doboz nagyságú külde
mény fölbontás közben fölrobbant s golyót szórt 
szerte széjel. Az egyik golyó szemén, egy másik 
halántékon találta a gyárost, ki életveszélyben 
forog. A pokolgóp hat csőből állott gyútűvel és 
egy csapó rugóval s az egész ugy volt összeállítva, 
hogy a fedél levételével elsült. A tettest kutatják. 

— {Halálozások.) Rákos-Csabán halt meg a 
88 éves Kontz József nyugdíjas kapitány, ki 1805 
óta az I. Napóleon elleni háborúkban is harczolt. 
— Bénárd Lajos honvédelmi minisztériumi taná
csos neje, kivel csak pár hó előtt kelt össze, köze
lebb hunyt el Budán. — Nyeviczkey Kristóf, mára-
maros8zigeti kincstári uradalmi ügyész, a márama-
rosi ügyvédegylet elnöke, ápril 23-án hunyt el (50 
éves korában. Az irodalmi téren is működött. 
„Tarlózatok a magyar birtokviszonyok terén" 
czimü röpirata egy időben nagy kelendőségnek 
örvendett. — Laroche Péter, öreg napóleoni katona, 
Buda legöregebb lakója, múlt héten halt meg 105 
éves torában. Temetése katonai kiséret mellett 
ment végbe. Az öreg az országut-külvárosban 
csekély rokkant-nyugdijából éldegélt. — Andrássy 
Szerafina grófnő, Andrássy Gyula gr. nagynénje, 
Pesten meghalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, ápr. 26. Először: „A párbaj." Dráma 5 felv 

Irta JJerrari Pál; olaszból ford. Csepregi L. 
Szombat, ápr. 27. „Tannhauser-'1 Opera 3 felv. Szövegét 

s zenéjét szerzetté Wagner R. — (Bignio L. ur utolsó föl-
lépteül) 

Yatárnap, ápr 28. ,,A peleskei nótárius." Bohózat 4 
felv. Irta Gaál József. 

Hétfő, ápr. 29. „A párbaj." Dráma 5 felv. Irta Ferrari 
P.; ford. Csepregi L. 

Kedd, ápr. 30. „Faust." Opera ő felv. Zenéjét szerz. 
Gounod K. 

Szerda, május 1. „A nő-uralom." Vígjáték 8 felv. Irta 
Szigligeti. 

Csütörtök, máj. 2. „A troubadour." Opera 4 felv. Zené
jét szerzetté Verdi. — (Maleczky Vilmos szerződött tag föl-
lépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Tisza Qred. M. B. Hatvani István emlékjegyzeteí 

érdekes adalékul szolgálnak előbbi közleményeinkhez; W . 
közelebb megkezdjük közlését. 

— Baja. F. A 8-ik is megjött; a folytatást szívesen, 
veszszük s elvárjuk. 

— Kai maii haza. V. B. A régebb, mint az ujabban 
küldöttek között is akad közölni való; de még nem volt 
időnk a sokból kiválogatni a legjavát. A küldött rajz nem 
alkalmas illusztracziónak. 

— Eperjes. D. J. Nem ígértük, a mit kegyed emlit 
s igy nem is lehet „jogos igénye" azt követelni. 

— Debreczen . P—i. Nem feledékenység, hanem 
egyéb (előre nem látott) akadályok . . . Különben az öa 
„alkalmatlankodását" mindig szívesen veszszük, s jövőre ia. 
kérjük. 

SAKKJÁTÉK 
649-ik sz. f. — C z e n t h e Józseftől 

(Miskolczban.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 644-ik számú feladvány megfejtése. 
(Vész J. Ármintól Pesten.) 

V l l . 
1. Ha6—b4 . . 
2. V g 8 - a 2 . . 
3. V a 2 - a 8 t . 
4. F d 7 - c 6 matt. 

Söt . 
1. a5—b4: 
2. Ha7 - b ö v. c8 
3. K b 7 - a 8 : 

Helyesen fejtették m e « : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczban: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig 
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten .* 
Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Homon-
nán: Farkas Bertalan. — N.-Szalontán: Kovács Albbert. — 
A pesti sakk kör. 

ilt-tér. *) 
B.-M.-Vásárhely, febr. 20.1872. 

Török József gyógyszerész u rnák 
Pesten. 

Kezeim és lábaim izmaiban lappangó köszvé
nyes bántalmaim enyhítésére többféle gyógy
szernek megkísértése után uraságod köszvény-
vásznának használásához, mint a közben használt 
gyógyeszközök között betegségem tekintetében 
legjótékonyabb hatásúhoz visszatérve, szívélyes 
bizalommal kérem uraságodat, hogy fentebb irt 
vásznából két csomagot postán utánvétel mellett 
leendő fizetés iránt Szegeden át Hód-Mező-Vásár
helyre lehető siettetéssel leküldeni ne terheltessék 
a szokott adressel, melyet a visszaemlékezés tekin
tetéből, hogy elősegíthessek, ide jegyezni jónak 
láttam, u. m. Idősb Dóbosy Lajos nyugalmazott tör
vényszéki elnöknek Szegeden által Hód-Mező- Vásár
helyre. — Bizalma s jóindulatába ajánlott 

Id. Dóbosy Lajos. 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé

nyek irányában vállal felelősséget a Szerk-

H E T I - N A P T Á R . 
Houapl-és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

onptar 

5 Vasár 
6'Hétfő 
7 Kedd 
8 Szerda 
9' t 'söt . 

10 Pént. 
11: Szóm. 

Május 
E 5 Pius pápa 
J á . o l . f ó z . ) ^ ^ 
Szaniszló > £ -s §• 
Mihály je.) 5"" = 
Aldo/.o r-ütort 
Antonin püsp. 
Beatrix szúz 

GcrOK-orattz 
naptar 

Izraeliták 
naptara 

N a p H o l d 

hossza kél nyűg. 

,1 April. (ó) 
F 5 Rogate * 3 A 1 György] 27 B. J 
Gizéla 24 Zách. 
Áldor 25 Mai k 
Ákos 26 Basileus 
Áldoz. c-üt. 27 Simon p. 
Hermina 28 9 Vértanú 
Bérezi Asp. 29 Jázon és Sos. 3 S . 2pesek 

Nizan R. 
hal. 

28 Nehemia 
29 Náthán 
30 Rochod. 

1 Ijár Ro . 
2 Nebuhó 

hossza I kél I nyűg. 

f. p- ó. p. 
45 1 3 4 38 
46 11 4 36 
47 9 4 34 
48 7 4 33 
49 5 4 32 
50 3 4 30 
51 1 4 29 

Hnld változásai. 9 Újhold 7-én 2 óra 35 perczkor délután. 

M 
1G 
18j| 
19 
2oi: 
22 
23|l 
24 

f. P-
20 4 
33 16 
45 53 
ÓS 23 
70 51 
82 54 
97 53 

ó. p. 
4 4 
4 24 
4 46 
5 9 
5 36 

6. p. 
4 52 
6 4 
7 18 
8 29 
9 36 

6 10 10 38 
6 52 11 31 

T A R T A L O M . 
Gladstone (arczkép). - - Bánat és vigasz. — A köny

vekről (vége). — Toledo (két képpel). - Pesti képek (kép
pel). — Egy magyarországi adalék Hauser Gáspár törté
netéhez. — Mikko Metsolainen (vége). — Egy magyar 
tengerész naplójából, II . — Apróságok és különösségek az 
angol életből (folyt.). — A San-Lazaro-temetö Havanná
ban (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művé
szet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások-
— Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. •*•) 
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HIRDETÉSEK. 
Folyó évi 1. májustól kezdve a fürdő-utezában 1. szám alatt. 
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KOHN PHILIPPE 
P a t e k P h i l i p p e é s t á r s a genfi hirneves óragyárosok tanítványa, dicséretesen ismert 

Pesten, fíirdő-uícza 1. szám alatt, a kávéforrás átellenében, 
ajánlja legkitűnőbb j ó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárá t 2 évi jó tá l lás 

mellett, az alábbi árjegyzék szerint. 
, * * r

i ^ i n d e n t ° í e n V l í
l

s á r ° l t óra, vagy bármely állásban levő általam a legpontosabban s a 
legszorgalmasabban van kipróbálva. 

SHT Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miként lehet egy zseb-órát hosszú 
ideig rendes állapotban fenntartani, - kiegyenlítési tabellával együtt, mely szerint az érák a nap
órák szerint igazíthatók, t. vevőimnek ingyen adatik. 

Forintig. 
Arany hölgy-órák, henger, krist.-üv., kett. fed. 45, 50—65 

* * " » zománezos . . 32, 35, 38—40 
* • * ' . ' : , ' » kett. fed. 50, 5 5 , 6 0 - 6 5 
* » » horgony, 15 kőre . . . . 38, 4 5 - 50 
* » ' » » 15 » kett. fed. 50, 55—60 
* » » v 15 kőre kettős fedéllel 

zománczal 60, 65,70, 8 0 - 1 0 0 

Forintig. 
1 0 - 1 1 
12—13 
13—14 
1 4 - 15 
16—17 
15—17 
17—19 
1 9 - 2 0 

Ezüst henger-órák, emel. fed. 4 kőre . . 
» v » ugró » 4 » . . . . 
» i) » emel. » 4 » krist.-üvegg, 
» » » ugró » 4 » » » 
» » » » D 8 » » » 
» » » kett. fed. 4 » ugró fed. 
» horgony-órák, krist.-üv. 15 kőre emel. fed. 
» » » » • 15 y> ugró-fed. 
» » » fin. krist.-üv. 15 köre ugró

fedéllel 22, 24—26 
» » » kettős föd. 15 kóré ugró

fedéllel 19, 20—22 
» . . » " . • » kettős föd. krist.-üveggel 

15 kőre ugró-fedéllel 22, 24—28 
» v » remontoirkrist-üv. lökére 30, 32—35 
» . » » remontoir krist.-üv. 15 kőre 

kettős fedéllel . . 35, 38, 40—45 
*'"'»' '"É remontoir krist -üv. 15 kőre 

armée 40—45 
» hölgy-órák (henger) 4 kőre . . . 1 4 , 15, 16—17 
» » » » kettős fedéllel . . 18, 19—20 

Ezüst lánczok, rövidek . . . . 3 ft. 50 kr. 4, 5, 6—7 
» » valódi párisiak8,10, 12ft.50 kr. egész löft. 

Nyak lánczok 7 ft. 50 kr., 8, 9, 10 ft., egész 15 ftig. 
Órák 3-mas aranyból 18 karát. 

Arany horgony-órák 15 kőre . . ^ . . . . 36—40 
» » » 15 » kristály-üv. . . 40, 45—50 
" » » 15 » arany fedéllel 5 0 , 5 5 - 6 5 
» » » 15 » kettős fedéllel 55,58—60 
>> » " 15 » kett. fed. krist.-üv. 65,70—75 
» v y> 15 » kettős fedéllel krist.-

üvéggel, erős 85,90—100 
» » » remontoir, krist.-üv. 75, 80, 90—110 
» v » remontoir, kristály-üveggel 

kettős fedéllel 95, 100, 120—200 
» chronometre, kettős födéllel . . . . 300—500 
» ismétlő órák, » » . . . . 325 — 700 
» hölgy-órák, henger, 4 köre 25, 28—30 
» » » » 8 » 30,32—36 
» » • » » 8 » kett. fed. . 40, 4 2 - 45 
» » » » krist.-üv., 4 kőre . 30 — 85 

remontoir, krist.-üv. . . 70, 80 — 90 
» » krist.-üv. kettős fe

déllel . . 9 0 , 9 5 - 1 1 0 
* ». » krist.-üv. kettős fed. 

zom. 100 ,110 ,120-150 
BtT- Hölicy-orak 5 0 fttól kezdve, gyé 

mánttal vannak kirakva, és feketén, kéken 
vagy fejjel zománezozva . 
Inga-órák, melyek csak minden 8 nap húzandó fel, 

sötét szekrénykékben . . . . 18, 22 24 
» » diófa-szekrénykékben, faragványnyal 

vagy sikárolva 24, 26, 2 8 - 3 0 
» » minden nyolez nap felhúzandó fél és 

egész óra ütéssel, sötét szekrénykében 82—85 
» » ugyanazok dió-fában . . . . 36, 38,40—45 
» » minden 8 nap felhuzandók, negyed és 

óra ütéssel, ismétlő órák, sötét szek
rénykékben 5 0 , 5 5 - 6 0 

» » ugyanazok dió-fában faragott vagy si-
kárlott szekrényben . . . . 60,70—80 

» » minden hóban felhuzandók, szabályozó
val, sötét szekrényben 32—35 

» » finomabbak 40—45 
Iroda- vagy üzleti órák, 6 szögletes, minden faszin-

ben, naponként felhuzandók . . . . 11—12 
Ugyanaz fél-és egész óra ütéssel . . . 13—14 

Iroda-órák világos vagy fekete szekrényben, minden 
14 nap felhuzandók 18 — 20 

Kávéházi órák minden alakban és nagyságban, meg
rendelésre a leggyorsabban készittetnek. 

Párisi borított órák szobák és termek számára min
den 14 napban felhuzandók . . 20, 22, 25 — 28 

Ugyanazok ütéssel 30,35, 40,45, 50, 60,80—löOftig. 
Párisi ébresztők 6—7 ft. 

aranyozott szekrénykékben 11, 12—14 ft. 
S B T Egy inga-óra pakolásáért 1 forint 50 krajezár. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküL 

dése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. — Órák cserében is elfogadtatnak. 
PjF" Nem tetsző ára kicseréltetik. — Kéretnek azok, kik régi órát újért becserélni óhajtanak, hogy 

megkereséseikkel csak hozzám szíveskedjenek fordulni. 
Figyelemreméltó, hogy évek óta Pesten fennálló üzletem a legnagyobb elismerésnek Örvend, a mit a mindig 

megújuló megrendelések bizonyítanak. Eddigi törekvésem jövőben is irányadó lesz, miszerint a legjobban végezem a 
javításokat, s hogy csak jól szabályzott órákat juttassak t. vevőim kezei közé. Azért a t. közönség pártfogását kéri 

Mély tisztelettel -r»- -• " D l - "\ * 
1224(12 12) JVOJlIl irJll l ippe, óra-gyáros. 

Folyó évi 1. májustól kezdve a fürdó'-utezában 1. szám alatt. 

Börbajokat, 
{titkos betegségeket] 

és 

tehetetlenséget 
(elgyengült férfierét) 

még makacs és üdült bajokat is, ugy ko
ródában, mint magán gyakorlat folytán 
tfibb ezer betegen legjobbnak bizo
nyult mód szerint, sokszor a nélkül, 
hogy a beteg hivatásában v a g y élet
módjában gátoltatnék, gyökeresen , 
biztosan és gyorsan gyógyít, és csak 
teljesen bevégzett és fényesen sikerült 
gyógyítás iránt tiszteletdijt elfogad 

Meri. dr. Helfer Vilmos 
Pest, király-nteza 27. szám, Medetz-ház, 
1-só emelet, bemenet a lépcsőn, délelőtt 

7—9-ig, délután 1—4 óráig. 

S W Levelek re azonnal válaszol-
tatik, s kívánatra a gyógyszerek la 
megküldetnek. 1190(12—12) 
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Löwinger A. és Társa 
>A^ papir-

' kereskedése 
Pesten, 

lmtvaui-utcMtj.«., 

a „tanulóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 
Levélpapirok. 

100 db. névvel dombornvomat 60 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo-

mattal 1 ft., 1 ft. 20 kr. 
100 db. monogrammal szinnyomattal 

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr. 
100 levél czéggel, fekete nvomat 80 kr , 

l ft. 20 kr. 
I V 100 levél és borítékhoz diszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég 

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-jegyek 
a la Minute. 

Színes nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom színes karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfényü papíron 

1 ft. 
100 db. kónyomatu finom kettósfényii 

vagy bristol papíron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aianynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 v veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbetükkel két színben 

3 ft. 75 kr. 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb. 

I V Alagy választék mindenféle 
üzleti, j e g y z é k l é s másoló kAny vek
ben. — Nyomdai munkák megrende
lés szerint a lehető legolcsóbb ára
kon. — Levélbeli megrendelések 
nlanvet mellett teljesíttetnek. 

A fennt elősorolt mennyl-
•eiceken kívül—kevesebb nem ren
delhető meg. 1284 (4—4) 

Lej;ujabb találmány. -
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve

sebb elhasználás mint a villanyos lávirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHM O. O. Pesten, 
Józseftér 13. szám, 

a hol a távírdák is megtekinthetők. 1291 (2 — 34) 

Heekenast Gusztávnál Pesien megjelent 
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

kapható: 

Aradi fogságom alatt irt 

A D A T O K 
az 18-18—49. éri szabadságharc/, 

különösen 
az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. 

Irta 
Kászon InipérfalviCsutak Kálmán 

honvéd ezredes. 
8-rét, fűzve 1 forint 60 krajezár. 

Nyolczadik kiadás 
( m a g y a r n y e l v e n n e g y e d i k ) . 

Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalábun Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt) 
megjeleni és minden hiteles könyvárusnál kaphatók: 

Orvosi tanácsadó városon és falun. 
Szerkesztette I J e II g > «' I D á n i e l , orvostudór. 

Második kiadás. (464 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 50 kr. 

A nemi élet 

titkai s veszélyei. 
Értekezések a nemzés és nemi be

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

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

ra?ályHleni legbiztosb óv
szeréről. 

a férfi és női ivarszerek boneztani ábráival, 
Ara: 1 uj forint. 

Postán megküldve 10 krral több; 
utánvétellel 4«> krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

Dr. Eib»r V. P. 
Pesten, József-utcza 66-ík száma I 

saját házában. 
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M f f i 
biztositó-társaság, 

mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200.059 íí 54 kr. biztosítéki alappal blr 
biztosításokat elfogad: 

I . T ű z k á r o k e l l e n . 
I I . S z á l l í t m á n y i á r u k , utoni károsodás e l len . 

I I I . J é g k á r o k e l l e n , m i n d e n n e m ű terményekre . V é g r e : 

ív. az ember életére, 
minden módozatokban a l e g k e d v e z ő b b fe l téte lek és olcsó dijak m e l l e t t . 

Életbiztosítási példák: 
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 

1000 ft. tőkét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 

» 30 » 22 v 70 » » 45 » 39 » 10 v » 60 » 75 » 60 » 
» 35 » 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 

évenkénti dijat. 
II . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tökét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
> 2 » » 44 » 10 » 36 » 70 » 26 » 50 » 
i> 3 » » 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 
III . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 

túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztosítani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt. 
Ezenkivül elfogadja a 

túlélési csoportok ( Vssotiatio) biztosításait is. 
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság 50°,t nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztosító-társaság 
v e z é r ü g J T l ö k s s é g e P e e t e n , (régi posta-utcza 2. sz., 2. emeiet). 

I V " Utánnyomás nem dijaztatik. *V@ 1189 (12—26) 

1238 Dr Pattison köszvényvattája, ( 5 - 7 ) 

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s esázok minden nemei ellen, u.m.: arcz-. 
mell-, torok- és toid'ajdainiak: továbbá fej- , kéz- és t erdkőszvény , tagszagiratás, 
liateerinrz és agyek stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 7 0 kr., félcsomagé 4 0 kr., 
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: 
Bokor Antal gyógyszerész; Pozsonyban: Henriéi F. gyógyszerész uraknál. 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

Horderö: 
négyszögletűét (8 éri jótállás mellett). 

5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. 
Ara: 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint. 

Sn lyegyen merlegek (5 évi jótállás mellett). 
Hnrderő: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font. 

Ára: 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint. 
Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett). 

Horderő : 15 20 25 30 40 50 mázsá
i r a : 150 170 200 230 300 350 forint. 

H í d m é r l e g e k (10 évi jótállás mellett). 
Horderő: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa. 

Ára: 350 400 450 50u 550 600 650 750 900 1200 forint. 
Továbbá minden más mérlegek és sulyok. pm*~ Megrendelések, a pénzösszeg 

beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak: 1202 (20—50) 

Bugányi L. és társa, 
m é r l e g - é s s a l y - g y á r o s o k B é c s b e n . 

! » - Raktár: Stadt, Slngerstrasse 10-dik szám. 
wmr Gyár: Margarétáén, Griesgasse 26-dik szám Bécsben. 

A niagu nemében 
a legnagyobb és sok-

egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

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

25 31 a r i a h i 1 f, 25 Stadt, Karntnerstrasse 27, 
E c k e d e r H i m m e l p f o r t g a s s e , 

Hauptstrasse. tí\J „zum Erzherzog Kari," 
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, 
8 gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vitte, — hogy a nagy
bani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő 
kereskedő által elérhetöt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendkivülileg olcsó s leg

jobb minőségű áruczikkeket nyújt, s biztosit t. ez. vevőinek. 
SĴ T" Levélbeli kivánatra a megrendelések vidékre gyorsan és pontosan esz

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

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

Hnmbnrgi vászon férfi ingek (a nyak
mérték megkívánta* ik 2, 3, 4, 5, 6 ft. a 
legjobbak. 

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

Férfi nyakravalók vagy »alon nyak
kötök, darabja 75 kr., 1, 2, 3 ftig. 

Férfi lábravalók 1 ft , 1.50, rumburgi 
vászonból 2, 2.í>0, 3ft.. lovag-szabás, fran-
czia vagy magyar mintára. 

N e r i n o - p a m n t egészség i ujjasok 
(Jacken) 2, S, 4 ft , selyemből 6,7 ft., köd-
mönös vagy szövött labravalók 2, 3—4ft. 
(véd a köszvény ellen.) 

Nöi vaszon-lnicek, simák, 1 ft. 50 kr., 
2 ft., finom hurokvarrással 2 ft. 50 kr., 
valamint svájezi forma, egészen uj min
tái a hímzésekkel 3 ft., 3.50, 4, 5 ft., ugy-
szinte legfinomabb rumburgi vászon és ba-
tisz-ingek hímzéssel s csipkével 6, 8,10 ft. 

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

Sói labravalók, vászon, perkál vagy 
barchetból 2 ft., 2.50, 3 ft. hímzéssel. 

Ríöf pongyola vagy éji corsettek, 
2 ft., 2.50, frauezia batisztból, hímzéssel 
3 ft. 3.50, 4 ft., (a nyak környület-mér-
téke kívántatik). 

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

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

Nöi fűzök, fűzőre (a derék környület 
mértéke megkivántatik) 3, 4, 5 ft. 

1 tuczat rumburgi vászon-zsebkendó 
1.50, 2 ft., nagyobb és finomabbak 2 ft. 50 
kr., 3.50, 4, 5, 8—10 ft. 

1 tuczat ezérna batlszt-kendö 5, 7, 
9 — 12 ftig a legfinomabbak. 

Asztal- vagy törűlközö-kendók, tu
czatja 5, 6, 7—9 ft. damasz. 

1 asztalteriték vászonból 6 sze
mé lyre (egy teríték ahhoz illő kendők
kel) 5, 6, 8—10 ft., 12 személyre még 
egyszer annyi. 

30 rőf színes á g y n e m ű , darabja 7, 8, 
9, 1 0 - 1 2 ft. 

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

1 db 30 rőfös 6/t széles rnmbnrgi vá
szon 12, 13, 15—18 ft. 

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

48 röf belga takács-vászon 22, 25, 
30—35 ft. kitünöleg szép. 

50 — 54 rőf hasonlithatlan jóminőségü 
rumbnriri vászon (kézifonatés */« széles 
30 ,35 ,40 , 5 0 - 6 0 ft. 

Levélbeli megrendelések ^ S ^ ven irva) a pénzbeküldése vagy 
mellettjótállással mindenhova s a 

legpontosabban eszközöltetnek. 
A megrendelési levelek ekép czimzendők: 

E. FOGL, Wien, k. k. Hofliefórant, 
( l lariahilferstrasse \ r 25 . ) 

H 3 T 50 flig terjedő bevásárlásnál, 6 db. batisz-kendő és 1 hím
zett női-garnitúra r áadásu l ingyért adat ik . 1282 (5—12) 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitők 
1269 ( 1 3 - 5 2 ) 

New-York, 
140 Broadway. 

Fagylalt-gép. 

Kiadó-taUjdono. H e e k e H . t 6 * » t á v . - Nyomatott aaját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utora 4-ik Mám alatt). 

M u n k a k é p e s s é g r e , va lamint j é g m e g t a k a -
ritásra nézve sokszorosan k i p r ó b á l t , itt 
h e l y b e n u g y mint a v idéken g y a k o r l a t i l a g 

bsb izonyul t g é p e k , k ü l ö n ö s e n 

ezukrászok 
és 

Is. ávé so lx_. 
valamint magánosok számára minden nagy

ságban kaphatók legjutányosb áron 

Mayer Ferdinándnál, 
rézműves, 

kecskeméti-uteza 8-ik sz. alatt Pes ten . 
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Művész s tudós hazája a nagy világ. Kik 
egy ország s egy nép szűk körén túl az em
beriségnek szereztek gyönyört vagy hasznot, 
kik milliókat emeltek föl, vagy lelkesítettek, 
milliókkal tettek jót, bár a föld, mely szülte, 
s a nemzet, melyhez tartoztak, büszkélke
dik, hogy magáénak vallhatja, ők az egész 
világéi s az emberiség tart jogot hozzájok. 
A tudomány nagy bajnokai s az életre al
kalmazói kétségkívül az emberiség első
rendű jóltevői közé tartoznak. Ellenkezőleg 
a hóditókkal, kiket, a merre mennek, romlás 
és átok kísér, a béke e 
nagy munkásainak nyo
main jóllét virágzik föl 
s áldások tenyésznek. 

Morse Sámuel (Fin-
ley-Breese), a villany-
távirda feltalálója, is 
ezek közé tartozik. Char-
lestownban, Ameriká
ban, 1791. ápril 27-én 
születvén, 81-dik évet 
vala betöltendő, midőn 
f. évi ápr. 2-kán New-
Yorkban családja s ba
rátai körében elhunyt. 
Hosszú s szép élet volt 
az övé. Mert eszméi 
diadalát s átalános el
terjedését és érvényre 
jutását megérni, és tel
jes mértékben élvezni: 
csak kevés halandónak 
adatik. S ő ezt megérte. 
Találmánya, mely a gőz 
használatával egyenlő 
értékű és fontosságú, a 
világ minden részébe 
elterjedve, a mivelt ál
lamoknak tán egy zuga 
sincs, hová annak szár
nyain ne vitte volna 
meg a gondolatnál gyor
sabb hir — a feltaláló 
halála tudósítását. E 
nagyszerű s csodás ta
lálmány, a vasutak- és 
gőzhajókkal együtt s 
óriási alkalmazásuk az 
életre, átalakító befo
lyásuk a társadalomra, 

M o r s e S á m u e l . 
(1791-1872.) 

magukban is elegendők volnának halhatat
lanná tenni a századot, mely ezeket szülte. 

Talán máskor veszünk alkalmat magunk
nak Morse találmányával, a villany távírda 
alapeszméje- és szerkezetével megismertetni 
olvasóinkat. Most a műtől mesteréhez for
dulunk s e sorokban rövid életrajzát akar
juk adni a múlt hóban elhunyt Morsenak. 

Sámuel atyja, Morse Jedediás, lelkipász
tor volt s különös kedvelettel űzte a föld
rajzi és népismei tanulmányokat; néhány 
munkája még ma is elismerésben részesül. 

M O R S E S Á M U E L . 

Természetes, hogy fia nevelését sem hanya
golta el. A hires yale-i egyetemen taníttatta 
s az ifjú Morse az irodalmi és tudományos 
gyakorlatokban egyaránt kitűnt. De valódi 
hivatását, iskolai kitűnősége daczára, még 
nem találta meg. Nagy kedvvel, valódi szen-
vedélylyel űzte a rajzot is, de atyja arról 
inkább leverni igyekezett, csak haszontalan 
időtöltésnek tekintvén azt. Hiába. A félre
tett rajzónt s festékládát a szenvedély 
mindig újra fölkerestette a tanulmányait 
kitünöleg végzett ifjúval, s végre apja is 

átlátta, hogy hajlamá
nak nem állhat ellent. 
Londonba küldte tehát 
1811-ben a húsz éves 
Sámuelt a királyi fes-
tész-akadémiába. 

1815-ben hazájába 
térvén vissza, magát 
egészen művészeti ta
nulmányoknak szen
telte. Newyorkban mint 
arczképfestő nagy sze
rencsével működött. S 
meg sem gondolta, hogy 
nem ecsete fogja végre 
is világhírűvé tenni ne
vét! 

1829-ben ismét Eu
rópába jött s három 
évet (1832-ig) töltött 
i t t , legnagyobb részt 
Angliában. De Newy ork 
sajnálta távozását; több 
izben írtak utána s kér
ték : térjen vissza. Tan
széket állítottak szá
mára, melyen irodalmi 
s művészeti felolvasá
sokat tartson. S midőn 
1832-ben viszszatért, 
csaknem diadalmenet
tel fogadták. A tisztes 
„ tanár" czimmel — a 
demokrata Egyesült
államokban a legszeb
bel — tisztelték meg. 
Egyszóval azon az utón 
volt, hogy a tanári szé
ken nyerje legszebb s 
legtartósb koszorúit. 




