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A legjutányosb, világhírű és czélszerü szerkezetű 

VIDATS-fele ekék 
különfélekép alkalmazható j á r g á n y n y a l , s z e c s k a v á g ó - g é p e k , r épavágók , k n k o r i c z a -

m o r z s o l ó k , v á g ó - és fö ldturó-ekék s v e t ő - g é p e k folyvást jutányosán kaphatók 

a Vidats-féle gépgyárban Pesten, 
két nyul-utcza 8-dik szám. . 1328 ( 1 - 6 ) 

Egy hires gyógyító, 
Kemenes-Hőgyészben u. p. Kis-

Czell, kit a múlt évben a gyógyítás
tól elakartak tiltani, most nagy kitün
tetésben részesül, neve Domonkos 
Péter, gyógyit mindennemű csonttö
réseket, sebeket, daganatokat, ficza-
mod ásókat, szakadást s többféle ba
jokat , mindezeket csodálatos köny-
nyüdséggel; szegényeket ingyen. 

Múlt évben több hazai lapok 
mint csoda-orvost közölték. 

1327 ( l ) 

| |f 
I a nagy közönség érdekében kedves köte-
I lességünknek tartjuk az általunk már 

• I A A t ö b b izben is kitűnő és solidnak megismert 
U T a U S W e t t e r J Á n O S chronometer és műórás; 
urnák 25 óv óta fenálló óra üzletét S z e g e d e n 
(szülővárosában), készséggel és részrehajlatlanul a leg 
melegebben ajánlani. 

_«llilB1ltIlBI->-i f i 

Kelt márcziushóban 1872. 
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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 Zsigm., népt. Szarvason. 
Ernyősy L., fógymn. ig. Szegeden. 

10. Fogara'si Gábor, tanár. Karczagon. 
Fábián J., leik. B.-K.-Szóllósön. 
Dr. Freibeisz Ign., Pesten. 
Gottlieb Vilmos, Kir.-Daróczon. 
Greszl J., tanitó 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. tanitó Gönczön. 
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. Löw Lipót, főrabbi Szegeden. 

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

80. Paál N., r. k. leik. Sebeshelyen. 
Reichmann 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., föoktató N.-Kerekin. 
Dr. Singer M., korh. főorv. 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. t i tkár Kassán. 
Tamaskovits F. , jegyző Vasadon. 
Treszky L, m. k. postáig. Szegeden. 
Tatár Nagy M.,r. tanitó Magy-Itteb. 

* Weitzenfeld Illés, ügyvéd Pesten. 
50. Weisz Móricz, órás Pesten. 

Wetzer és Lobmayer 
4 szép „la^yaniö"-hez 

Pesten, az uri- és korona-utcza sarkán 2-dik 
szám alatt, 

van szerencséjük a nagyérdemű közönségnek újonnan nyitott s min
dennemű 

rumburgi vásznak s kész fehérnemuekkel 
gazdagon ellátott r a k t á r u k a t ezennel tisztelettel ajánlani. 

Ü^T" A vászonárnk va lód iságáér t j ó t á l l á s bizto
sí t ta t ik . **9S 

V i r t Ó T a c Í T á c n l r b á r m i l y mérvűek legyenek is azok, méltá-
Al l ldLd>al ld9UlL« n y o s árak mellett, általunk gyorsan és 

pontosan eszközöltetnek. 
Vonatkozással az e téreni több mint 30 évenáti szi lárd működé

sünkre , — törekvésünk oda irányul, hogy régi jó hírnevünket a jövőre 
nézve is megőrizhessük; minélfogva az igen tisztelt közönség szives 
látogatását kérjük, 

mély tisztelettel 

1330(1-8) W e t z e r és Lobmayer. 

S z á n i t a l a i l S Z O r 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 ámitó 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. 

k i t Ü I l Ő j Ó s á g t l órákat vásárolni vagy javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és müőrásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállitáson 
d i s z o k m á n y n y a l lőn kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
S váj ez ó rag> áraiban 12 éven át az. óramúvészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

Férfi-órák. Frt. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 10 — 12 

» v aranyszél. ugrói. 13 —14 
» » dnpla tokkal 15—17 
» » .kristályüveggel lő—16 
» horgonvóra 15 rubinnal 16 — 18 
. » dupla tokkal 18—20—22 
» angol horgonyóra 15 rubinnal 

kristályüveggel 18,20, 22 - 24 
» . ugyanaz dupl. 22, 24, 26 - 28 
» valódi horg. remont. fülénél föl

húzható kristályüveg.30,32,35. 
v ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 

Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 
15 rubin. 36, 38, 46, 50. 
horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 

Frt. g . 
Arany horg ór. duplatokk. 62, 65,70,80 ~ 

» valódi remontoir horgonyórák 
kristálytiveggel 65, 70, 80, 90 

» ugyanaz dupl. 100,110,120, 160. 
H ö l g y - ó r á k . 

Ezüst hengeróra 4 rubinnal 13—16 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos) 

» hengeróra 4 és 8 rubinnal 25, 
27, 30, 33. 

» ugyan, dupla födél. 38, 40,45,48. 
» horgonyóra 16 rub. 42,45, 48, 50 
v 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. 

I n g a - Ó r á k legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kívül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
f-'lhuzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes 
leirág és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1293 (8 — 0) 

f f k évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. S évit 
* " pedig minden javitás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányoaeanés pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
I V * Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által meg vizsgál-

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. M T Ezüst 
őralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 írtig, 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. f T Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

KHely szűke miatt időnként megújított névsorozat. 

A „VKTIIII 
biztositó-társaság, 

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

3.200,059 ft. 54 kr . biztosítéki alappal bir 
biztosításokat elfogad: 

I . Tűzkárok ellen. 
II . Szállí tmányi á ruk , utoni károsodás ellen. 

I I I . Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 
ív. az ember életére, 

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 
Életbiztosítási példák: 

I . Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 
1000 ft. tökét biztosítani óhajt, fizet: 

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 80 kr. 
» 30 » 22 » 70 » » 45 » 89 » 10 » » 60 » 75 » 60 » 
» 35 » 27 » 20 » v 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 60 » 

évenkénti dijat. . . . . 
I I . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kin»-

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

40 ft. 20 kr. 83 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
» 2 » » 44 » 10 » 36 » 70 » 26 v 60 » 
» 3 » » 48 » 50 » 40 » .10 * 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatéríttetnek. 
I H . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor. » 

túlélő részére fizetendő 10Q0 ft. biztosítani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt. 
Ezenkívül elfogadja a 

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

társaság 50°/o nyereményben részesittetnek. . ' . 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítása 

szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztositó-társaság 
v e z é r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-uteza 2. sz., 2. emelet). 

I T Utánnyomás nem dijaitatik. - « 1189 (1? 

Kiadótulajdonos Heckenaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egjetem-uteza 4-ik izám alatt). 

Előfizetési fö l té te lek: a Vasá rnap i Újság és Pol i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 f r t — Fél évre 5 frt. 
Csnpán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Pol i t ika i Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

„S>F" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A jelen év elején, január 22-én, az angol 
királyi földrajzi társulat összejövetelt tar
tott, melynek föczélja egy expediczió szer
vezése vala dr. Livingstone fölkeresésére, 
kiről majdnem három év óta semmiféle biz
tosabb tudósítás nem érkezett. Az expediczió 
csakhamar meg is alakult és elindult Zan-
zibár felé, hogy Afrika ismeretlen belsejében 
Livingstonet fölkeresse. Ez alkalommal, mi
ként olvasóink emlékezhetnek, lapunkban a 
földrajzi kutatások áldozatairól egy czikk-
sorozat jelent meg, a melyben dr. Livings
tone-ról annak a reménynek adtunk kifeje
zést,, hogy e jeles afri-
rikai utazót még nem 
tekintheti hazája és a 
tudományos világ vég
képen elveszettnek és 
valóságos „áldozatnak", 
mert ö még eddig csak 
az „elhangzottak" közé 
sorozható, s több mint 
valószínű, hogy ha tán 
megtörve és elbetege-
sedve is, de még min
dig életben van. E re
ményt a következés, 
hála Istennek, fényes 
valósággá érlelte. Li
vingstone él, söt a mi 
több, most már testben, 
lélekben ép, egészséges; 
a számára küldött se
gély s az európaiakkal 
oly régóta nélkülözött 
érintkezés teljesen hely-

reállitá egészségét, 
meghozta életkedvét. 
Fontos földrajzi fölfe
dezéseit, noha még most 
csak vázlatosan, már 
közölte is a világgal 
ama két levélben, me
lyeket a „New- York 
Herald" szerkesztőjé
hez intézett. 

Az elveszettnek vélt 
utazó föltalálását első 
sorban közvetve az em
iitett lap szerkesztőjé
nek, közvetlenül pedig 
egyik munkatársának, 
Stanley-nak lehet kö-

Dr. Livingstone Dávid. 
szönni. A dolog megérdemli, hogy elbeszél
jük. Egyszer Stanley, a ki, ugy látszik, a 
„New-York Herald"-nak ide s tova kószáló 
levelezője, épen Madridban volt, mikor Ben-
nettöl, a lap tulajdonosától, táviratot kap, 
melyben ez őt Parisba hivja. Ide érkezve 
Stanley, a vállalkozó laptulajdonost ágyban 
találja. „Van-e önnek valami sejtelme arról, 
hogy hol van jelenleg Livingstone?" — kérdi 
Bennett. „Nincs!" — feleié Stanley. „Akar
ja-e őt fölkeresni?" — kérdezé ismét Ben
nett. „Igen!" — felelt Stanley. A vándor 
levelező útnak indult s elszámlálhatatlan ve-

D r . L I V I N G S T O N E D Á V I D . 

szödségek és kalandok után (csak hidegle
lésben 23-szór feküdött) végre a múlt évi 
november 10-kén csakugyan találkozott Li-
vingstone-nal Udsidsi-ben a Tanganyika-tó 
keleti partján. „Afrika jó nagy ország" 
mondaná a székely ember, de Stanley egy 
vörös indián ösztönével követé az utat, mely 
czélja felé vezetett. Egy csoport arab közt 
„egy halvány kinézésű, ösz-szakálu fehér 
embert pillantván meg vörös gyapot kabát
ban s fején színehagyott aranypaszomántos 
tengerész-sipkával" — Stanley azonnal sejté, 
hogy az senki más nem lehet, mint maga 

Livingstone, de félve, 
hogy az arabok megve
tik és kinevetik, ha ér
zelmeit és fölindulását 
elárulja, egyszerűen a 
fehér ember felé ment 
s közönyösen igy szólitá 
meg: „Dr. Livingstone, 
ha nem csalódom?" — 
„Igen!" — feleié a má
sik lakonice. Az ara
bok látva, hogy a két 
fehér embernek valami 
fontos közlendője van 
egymással, udvariasan 
félre vonultak. Ekkor 
aztán mindketten kitár
ták szivöket egymás
nak; Stanley a világ 
nagy eseményeit be
szélte el uj barátjának, 
Livingstone pedig föld
rajzi fölfedezéseiből 
mondott el sok érdekes 
részletet. Mind az ara
bok, mind a benszülöt-
tek együtt örvendeztek 
az örvendező fehér em
berekkel; a lobogókat 
feltűzték s a tam-tamot 
(az afrikai benszülöttek 
dobját) ugyan csak ver
ték tiszteletökre. 

Dr. Livingstone ka
landjainak történetét 
röviden a következők
ben foglalhatjuk össze. 
1866. márcziusában el
indult Zanzibárbólsdél-
felé a Rovuma folyóhoz 
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ment. Az expediczió, melynek vezére volt, 
összesen 30 emberből állott. Livingstone 
Afrika belseje felé tartott a Rovuma balpart
ján, de szerecsen szolgái nemsokára elked
vetlenedtek, s az ismeretlen vidéken rájok-
váró ismeretlen jövőtől megijedve, a doktor 
minden ígérgetése és biztatása daczára is ott 
hagyták őt s visszatértek hazájokba, minden
felé azt a hirt terjesztve szét, hogy azért jöt
tek vissza, mert Livingstone meghalt. A szi-
poy-ik nem hagyták ugyan el, de folytonosan 
zúgolódtak és lázongtak, ugy hogy ezeket 
meg ő volt kénytelen elbocsátni. 1866.augusz-
tusában a Mponda fejdelem területére ér
kezett, ki egy néptörzs főnöke, mely a 
Nyassa-tó mellett lakik. Mponda birtokán 
kipihenvén magát, Livingstone a Nyassa-tó 
felső (északi) végét akarta fölkeresni és 
megvizsgálni. E vállalata közben történt, 
hogy még meglévő emberei, a vad benszü-
löttektöl való félelmökben szintén cserben 
hagyták, s hogy szégyenletes eljárásukat 
némileg mentegethessék, ezek is a Living
stone állítólagos halálával álltak elő azok
nak, a kik hazatérésök okát kérdezték 

1866. deczemberében egy csapatbenszü-
löttet szedve össze, Livingstone elhatározta, 
hogy a Nyassa-tótól északra egészen a Tan-
ganyika-tóig hatol. Útjában több apró biro
dalmon menve keresztül, végre Kazembe 
király országába érkezett, hol egy Kham-
bezi-nek nevezett folyón kellett átkelnie. 
Itt nem kis zavarba jött, mert egy darabig 
sehogysein tudta elképzelni, hogy e folyó 
melyik voltaképen, honnan jö és hova megy? 
Zavarát még növelte az a körülmény, hogy 
portugál utazók már jóval elütte gyakran 
hoztak hirt egy ilyen folyam létezéséről s 
azt állították, hogy az a nagy Zambezi fo
lyónak egyik mellék folyója, mely semmi 
összeköttetésben sem áll a Nílussal. Dr. 
Livingstone nem igen volt hajlandó ez álli
tásnak hitelt adni s elhatározá, hogy maga 
fog meggyőződni a Khambezi forrásáról és 
hova szakadásáról. 1867. elejétől 1869. már-
cziusának közepéig összevissza járta e folyó 
partjait, híven följegyezve annak útját és 
helyreigazítván a portugál utazók tévedé
seit, s végül bebizonyítva, hogy a Khambe-
zinek semmi köze a Zambezivel. Először is 
meggyőződött a felől, hogy a portugálok 
Zambezije és a Khambezi két egészen külön 
folyó; másodszor pedig, hogy a Khambezi a 
Nílus fő forrását képezi. Ugy találta, hogy 
a Nílus a déli szélesség 15-ik foka körül 
eredvén, egyenesen észak felé tart, és igy 
2600 angol mérföldnyi rendkívül hosszú 
utat tesz meg, míg a tengerbe szakad. E vi
déken még több kisebb-nagyobb fontosságú 
fölfedezést téves biztos tudomást szerezve a 
felől, hogy a Khambezi tökéletesen függet
len, önálló folyó, visszatért Kazembe király 
birodalmába és innen Udsidsi felé utazott, 
a hol 1869 elején több levelet irt s azokat 
hirnököktöl el is küldé, de a melyek nem 
jutottak el Európába. It t megpihenve, ujabb 
— smiként remélte — utolsó kutatási útjára 
tette meg a szükséges előkészületeket. 

Udsidsit 1869. júniusában elhagyva, 
Uguhba nevű tartományon hatolt keresztül 
és 15 napi utazás után Manyuemába, egy 
teljesen ismeretlen vidékre érkezett. I t t ve
szélyes betegség támadta meg, mely kuta
tásainak örökre véget vetni fenyegetőzött. 
Lábain daganatok fejlődtek, s hat hónapig 
kénytelen volt várni és remélni. Mihelyt 
meggyógyult, azonnal észak felé indult, s 
csakhamar egy Lualaba nevű széles folyóhoz 
érkezett, mely északi és nyugati irányban 
folyt, de később egyszerre délnek fordult. 
Erősen gyanakodva, hogy e folyó nem le
het más, mint a Khambezi folytatása, mint 
lelkiismeretes kutató, addig jött-ment, mig 

föllelte a pontot, a hol a Lualaba és a 
Khambezi folytatólagosan egyesülnek és 
igy csakugyan rájött, hogy a kettő valóban 
egy és ugyanazon folyóvíz. Az utóbbi folyá
sát több száz mérföldön át követve, végre 
180 angol mérföldnyire jött a Nilus azon 
részéhez, melyet már előbb megvizsgált; itt 
emberei föllázadtak és ott hagyták. Most 
már sem élelmi szere, sem kísérői nem lévén, 
kénytelen volt Udsidsibe visszatérni, hova 
1871. okt. 16-án kifáradva és betegen érke
zett meg. I t t és igy találta meg őt Stanley 
nov. 10-én. 

Ennyi az, mit eddig Stanley elbeszélé
seiből s magának Livingstone-nak a „New-
York-Herald"-ban közlött két leveléből róla 
tudni lehet. Mikor Stanley Afrika belsejéből 
visszatért, szembe találkozott a Livingstone 
fölkeresésére és segélyezésére küldött expe
diczió embereivel, kik hallva, hogy a hires 
utazó él s csupán 50 fegyveres emberre, 
némely orvosszerekre s más jelentéktelenebb 
tárgyakra volna szüksége, fölhagytak a 
tovább utazással s intézkedve, hogy Living
stone a szükségeseket biztosan megkaphassa, 
visszatértek Zanzibárba s onnan Angliába. 
E nem épen bizonyos eredménynyel az an
golok nincsenek megelégedve s haragusznak 
az expediczió vezéreire és tagjaira, hogy 
feladatukat oly könnyelmüleg abban hagy
ták. A királyi földrajzi társulat erősen el 
van határozva, hogy az ügyet múlhatatla
nul tisztába hozza és Livingstonet ismét föl
keresteti, ha rövid idő alatt biztosabb tudó
sítást nem kaphat hogy- és hollétéről. Meg
eshetik, hogy a segélyt vivő karaván, melyet 
a föloszlott expediczió vezetőinek beleegye
zésével Stanley állított össze és indított 
útnak, nem éri el czélját, s akkor Living
stone ismét segély nélkül marad. E bizony
talanságnak akar véget vetni a londoni 
földrajzi társulat. 

Dr. Livingstone arczképe, mely lapunk 
élén látható, nem jelenlegi öszetört, megag
gott állapotában tünteti föl a hires utazót. 
Az utóbbi évek fáradozásai, nélkülözései és 
szenvedései nagyon megviselték öt. Különben 
korára nézve sem tartozik többé a fiatal, erő
teljes férfiak közé. 1817-ben született Blanty-
reben, Skóczia egyik mezővárosában; atyja 
kisebbrendü theakereskedő volt. Mint gyer
mek, egy gyárban dolgozott, de nagyon 
szeretett olvasni és tanulni. Későbben több 
télen át a glasgowi egyetemet látogatá, mint 
magántanuló, mig az év többi szakában egy 
gyapotszövő-maloinnál foglalkozott. Elhatá
rozván, hogy hittérítő lesz, e hivatásra kez
dett készülni, de nemcsak a theologiát, ha
nem az orvostant és gyógyászatot is hall
gatta. 1840-ben mint a londoni hittérítő 
társulat egyik tagja Dél-Afrikába utazott és 
ott maradt 16 évig. Messze a földrész belse
jében élt a becsuánok közt, kiket a müveit 
Európa erkölcseire és mesterségeire oktatni 
8 a keresztyén hitre téríteni törekedett. 
Innen gyakran indult ki fölfedező utakra. 
1849-ben a Kalahari-pusztaságon keresztül 
egészen a Nyami-tóig hatolt 1851-ben a 
Zambezi folyót kereste föl. 1853—56-ban 
Afrika déli részét egészen keresztül utazta 
Loandától Quilimaneig. 1857-ben visszatért 
Angliába, hol nagy kitüntetésekkel fogad
ták, először mint hittéritőt, ki az emberiség 
javáért fáradozott, másodszor pedig mint 
tudományos utazót, ki a földirat és a nép
isme körül szintén kitűnő érdemeket szer
zett. Ekkor nevezték ki közép-afrikai brit 
konzulnak. 1858—64 ig a Zambezi folyó 
vidékét vizsgálta meg. Neje, kit 1840-ben 
vett el, méltó társa volt hittéritési fárado
zásaiban s ezelőtt néhány évvel hunyt el 
Afrikában. 

Útirajzait két külön munkában irta le. 

Az egyiknek czime: „Hittéritési utazások 
Dél-Afrikában"; a másik: „Utazás a Zam-
bezihez stb." Ez utóbbi munkájából 1867-ben 
lapunk is több rajzot és leírást közölt. 

Sámi Lajos. 

E n g e s z t e l ő d é s. 
Kik éltemet megkeresitek: 
Azokhoz szóljon ez a dal! 
Enyém volt a kín és a küzdés; 
Legyen övék a diadal. 
Legyen övék a diadal, mely 
Boldogságomat hirdeti. — 
Ki tudja, ha ők nincsenek, tán 
Most is kellene küzdeni. 

Kik éltemet megkeserítek: 
Én megbocsátok ő nekik. 
Oh, sok volt, a mi tépte lelkem'! 
De egykor minden betelik. 
Betelt im az ürömpohár is; 
Kihajtám! s most a béke hí. — 
Ki tudja, ha ők nincsenek, tán 
Most is kellene küzdeni. 

Kik éltemet megkeserítek: 
Ne bántsa őket e tudat; 
Szivem erős volt s elviselte 
Kegyetlen, vad bántalmukat. 
Sőt keblem' e harcz megedzé, s most 
Jöhetnek a sors vészei! — 
Ki tudja, ha ők nincsenek, tán 
Most is kellene küzdeni. 

Kik éltemet megkeserítek: 
Legyenek áldva igazán! 
Elrablák mind, kiket szerettem, 
De hírök él e szép hazán! 
De hírök él, az én híremmel, 
S ezt senki el nem veheti! — 
Ki tudja, ha ők nincsenek, tán 
Most is kellene küzdeni. 

Kik éltemet megkeserítek: 
Fogadják hálaszózatom'. 
Oh, mert a jónak győzni kell, bár 
Hosszú, nehéz s zord utakon! 
Szivem jó volt s oly szívre lelt, mely 
Sebeimet most befedi. — 
Ki tudja, ha ők nincsenek, tán 
Most is kellene küzdeni. 

Kik éltemet megkeserítek: 
ölelésemre jőjenek! 
S én .bennök egy-egy hű barátra, 
S nem ellenségre ismerek. 
Feledve lesz örökre minden! 
Legyenek üdvöm részesi! — 
Hisz hogyha ők tán nincsenek, még 
Most is kellene küzdeni! — 

Benedek Aladár. 

Egy falusi preczeptor története. 
(Folytatás.) 

VII. 
Az öreg Karikásnak többször panasz

kodtam, midőn tanítványaim napról-napra 
fogytak, elképzelhetik tehát, minő örömmel 
közöltem vele azt, mi sorsomon oly váratla
nul könnyített. Mindent rózsaszínű világítás
ban láttam. Elbeszéltem neki, mint fogok 
tanítva tanulni. Az öreg csak hallgatta, a 
nélkül, hogy egy szót szólott volna. Egy
szerre azonban hozzám fordult és kérde: 
Vájjon van-e rá engedély a plébánostól? 

— Micsoda engedély? Azt hiszem, a plé
bános ur be fogja látni, hogy levegőből nem 
élhetek. 

— Ez mind igaz, de az unitáriusoknak 
nem taníthatod a kátét, a mi pedig a szám
vetést, földmérést és könyvvezetést illeti, 
kérdés, hogy abba a plébános ur beleegye
zik-e ? 

— De az istenre kérem, mi lehet ebben 
rósz? És hogy tilthatná meg a plébános ur, 
az én jóltevőm, ezt ? 
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Az öreg Karikás vállat vont és nyugod
tan csak ezt válaszolá: 

— Döme, fogadj nekem szót és kérj ta
nácsot a plébánostól. 

— Ugy van Döme, — mond Kata néni, 
— ne tegyen semmit a plébános ur tudta 
nélküL Mert ha az esti órák miatt megkér
dezte volna őt, máig is itt volna nálunk és 
az egész „falu szája"-féle dolog nem tör
ténik. 

E szavak megleptek és kérdőleg néztem 
az elsápadt öreg tanítóra, ki feleségére te
kintett. 

— Mondtam, hogy e dologról senkinek 
se szólj, de hiában ilyenek az asszonyok, a 
titoktartás nem kenyerük. 

— Oh, ezért nem lehet haragudnod, kö
telességünkben áll Dömét figyelmeztetnünk, 
mert különben mi lennénk szerencsétlensé
gének okai. 

Erre fölkelt az öreg tanitó, kinézett, be
csukta az ajtót, leült és igy szólt: 

— Igazad van. Nem akartam Döme meg
mondani, mert tudtam, hogy fájni fog. Fiatal 
vagy még, tehát illő, hogy figyelmeztesselek 
egyre vagy másra, melyből kellemetlensé
gek származhatnának, mert örökké bántana, 
ha szememre kellene vetni, hogy nem intet
telek. 

Azután halk hangon elbeszélte, hogy a 
legjobb forrásból tudja, miszerint az egész 
„falu szája" történetkének szerzője a plébá
nos húga volt, s hogy ez a plébános megbí
zásából tette azt, a mit tett. 

Midőn erre azt feleltem, hogy ez lehetet
len, hogy a plébános javamat akarta mindig 
és becsületes ember, ki ily dolgokra képte
len, s hogy végre is nem értem, miért lett 
volna ő ellensége a fölnőttek oktatásának, 
az öreg Karikás komolyan igy szólt: 

— Te Döme, igen jó és okos tanitó vagy, 
de az embereket nem ismered. Azt hiszed, 
mivel te őszinte és igaz vagy, hogy a világ 
is az. Ez öreg hiba. Az emberek csak saját 
érdekeiknek kovácsai, s hidd meg, a papok 
valláskülönbség nélkül tudatlanságban sze
retnék tartani a népet. Minél tudatlanabb a 
nép, annál könnyebben vezethetik. Ezért 
nem tetszett plébánosunknak a fölnőttek 
oktatása. Meddig a katekizmust és bibliai 
történéteket tanítottuk, addig tetszett neki, 
de midőn a helyesírásra, könyvvezetésre 
oktattuk, és könyvek és hirlapok olvasására 
buzdítottuk őket, akkor veszedelmesnek tet
szett neki az egész, és gyökerében igyeke
zett elfojtani a gonoszt. Bezárhatta volna az 
iskolát is, de ha ezt teszi, akkor világosan 
elárulta volna, hogy nem szereti, ha hivei 
tanulnak, és ez sok ellenséget csinált volna 
neki a [faluban. A „falu szája"-féle törté-
netke tehát egészen kapóra jött neki; és 
ezért kellett neked Écskára menni. És most 
unitáriusokat akarsz tanítani. Ez előtted 
egyszerűnek, természetesnek tetszik. De jól 
vigyázz. Komolyabb mint gondolod. Az 
unitáriusok unitáriusok, ezt jó lesz nem fe
ledni. Hallgass rám Döme. Ne tégy semmit 
a plébános beleegyezése nélkül, és külö
nösen őrizkedj azt bevallani, hogy már sza
vadat adtad. Ha tudta nélkül tesz valamit, 
csakhamar meg fogja tudni, mert ha te 
meg nem mondod, megmondja más. És 
akkor aligha roszabbul nem járnál, mint a 
múltkor. 

Az öreg tanitó szavai megdöbbentettek. 
Nem hittem ugyan el szorul szóra minde
nik szavát, de beláttam, hogy nem beszél 
pusztán a levegőbe. Megígértem, hogy kö
vetni fogom tanácsát. Az egész mise alatt 
egyébre sem gondoltam, mint hogy mi lesz 
én belőlem, ha a plébános ur bele nem egye
zik. Valóságos lázban voltam, midőn a sek
restyében levetkőztettem a főtisztelendő 

urat. Nem tudtam, mihez kezdjek. Ugy 
látszott, észrevette, mert a mint a templom
ból kiment, igy szólott: 

— Nos — mi baj? 
Bevallottam neki szóról szóra mindent. 

Egy ideig szemembe nézett és igy szólott: 
— Hogyan? Igaz volna? Tehát az unitá

riusok hozzád akarják járatni gyermekeiket? 
— Hozzám, főtisztelendő ur. Az öreg 

Bizon Márton legalább biztosított erről, ha 
könyvvezetésre és földmértanra tanítom őket. 

— Tanítsd, a mire akarod — monda 
nevetve. — Én édes istenem, hisz a levegő
ből csak nem élhetsz. Jól van, beleegyezem. 
De nagyon jól tetted, hogy előbb értesí
tettél, s ha netán nehézségek forognának 
fönn, számithatsz reám. 

A plébános tehát nemcsak hogy bele
egyezett kérésembe, de ugy látszott hogy 
még örül is neki, és lakása előtt kezet is 
nyújtott, a mit még sohasem tett. 

Az öreg Karikás és felesége kíváncsian 
vártak reám. 

— Nos? — kérdek, midőn beléptem. 
— Minden sikerült. Beleegyezett — 

mondám — ujongva. — Keresni sem lehet 
nála derekabb embert. 

Azután elmondtam a legapróbb részle
tekig mindent. Az öreg Karikás és felesége 
nem tudták mire vélni a dolgot. 

— Különös! — mondák, — igazán kü
lönös! No de annál jobb! Most legalább 
rendben vagy. Nem vethetnek semmit is sze
medre. Szó a mi szó, de nem hittem volna. 

Elváltunk és haza mentem boldogan, 
tele a legszebb reményekkel. 

Fölséges nyári alkony volt, ugy hogy 
többször meg-megálltam. A levegőt csodásan 
édes zsongás tölte el , s a hosszú völgy -
nyiláson tul az öreg Nádfalusi majorja lo
bogó pásztortüzként ragyogott az erdőben. 
Mire hazaértem, már beesteledett. 

VIII. 
Másnap reggel eljöttek a kis unitárius 

gyermekek, egész napra magukkal hozva 
egy kis táskában ételüket. Először tanultak, 
azután ettek az iskolában. Később kirándul
tak a környékre és csak este tértek haza. 
Rendesen tanítványaim közül is öten részt 
vettek, ugy hogy meglehetős jövedelmem 
volt, és nemcsak ruhát és könyvet vehettem, 
hanem szülőimnek is küldhettem haza vala
mit. E napjaimra mindig örömmel gondo
lok. Nappal dolgoztam, tanítottam, este be
szélgettem az öreg erdőkerülővel és fölleg-
várakat építettem. Oh de az a légvár hamar 
eltűnt, hamar elenyészett! Reggelenként, ha 
összegyülekeztünk, mérő eszközökkel meg
indultunk ki a mezők és földek felé. Fölmér
tünk mindent, a mi csak fölmérhető, s a 
szénagyüjtök és tehénpásztorok nem egyszer 
jóizüet nevettek fölöttünk, midőn agyon
izzadva láttak bennünket szakadatlanul haj-
longani. És a tanítás igen szép eredmények 
kel haladt előre. A nagyobbik fiu már 
több pontot maga is fölmért, és egész öröm 
volt nézni, a mint egy bokor aljában neki 
ült a számitásnak. Azóta is meggyőződtem, 
hogy az én rendszerem nagyon jó volt, a 
mit pusztán könyvekből tanulunk, azt ha
mar elfelejtjük, de a mit saját megfigyelé
sünk és tapasztalatunk által teszünk ma
gunkévá, azt nem felejtjük el soha. Két hó 
nap alatt minden tanítványom egyformán 
meg tudta fejteni a kissé nehezebb feladvá
nyokat is, s oly jól éreztem magamat közöt
tük, hogy szivemből hálát adtam a gonosz 
nyelveknek, kik engem az écskai hegyek 
közé űztek. De fájdalom, e megelégedett 
csöndes élet nem volt tartós. Csakhamar ta
pasztalnom kellett, hogy „a falu szája"-féle 
történetnél még egy keserűbb van fönn

tartva számomra, oly keserű, melyre máig 
is undorral gondolok vissza. 

Augusztus közepe táján meglátogatott a 
plébános. Körül néz kissé az iskolában — 
monda. Mindent rendben talált; ugy lát 
szőtt, meglepte a mit látott és hallott. Legin
kább a kis unitáriusokon csodálkozott, kik 
nyugodtan és) eszesen feleltek kérdéseire. 
Többi tanítványaim se jöttek ugyan zavarba, 
de a plébános jelenléte mégis megfélemlí
tette őket. Azonban minden jól végződött, 
s miután megelégedését fejezte ki, eltávo
zott. Elkísértem egész a vülgynyilásig. Út
közben többször megdicsért és kérdezőskö
dött a kis unitáriusokról, s váljon gyakranjá
rok-e hozzájok, s meg vannak-e elégedve a 
szülők velem. Én mindenre őszintén válaszol
tam, shogy a jövő télen még a kisebbeket is 
kezem alá szándékoznak adni. A plébános 
figyelemmel hallgatott rám, s csak közbe
közbe monda: , jól van Döme, igen jól van, az 
ut, a melyen vagy, javadra válik." — Végre 
elváltunk, s én büszkén tartottam haza felé. 
Mi várt azonban reám, elmondom azt is. 

(Vége követk.) 

A K á r p a t o k. 
(A „Times" után.) 

(Vége.) 

Csak természetesnek találhatjuk, ha valaki 
azt kérdi: honnan van, hogy napjainkban, mikor 
vállalkozó szellemű utazók fölleb büntették a titok 
fátyolát, mely oly sokáig tartá elfödve a Nilus 
forrásait, s mikor már majd mindenki kezdi meg
unni Svájcz, Tirol vagy a német fürdők egyhangú, 
mert megszokott élveit, egy terjedelmes hegyvi
dék, mely annyi érdekességgel kínálkozik, alig 
látta még eddig a mulatságot és üdülést kereső 
idegenek nyomait? E körülmény annál különö
sebbnek tűnik föl, ha elgondoljuk, hogy e tájakon 
az eddigelé ismert vegytartalmu és erejű gyógy
források közül mindenféle faj és ezeknek vala
mennyi fokozata képviselve van, és valóban majd
nem hihetetlennek látszik, hogy az egészségkereső 
utazók még eddig nem tudták fölfedezni azt a 
helyet, a hol gyógyulást találhatnának majd min
den oly baj számára, melyek gyarló testünknek 
ugy szólva örökségei. 

A magyarázat egy szóban megadható. E vi
dék eddig hozzáférhetetlen vala, s még most is 
csak elérhetetlen csalétekkel kinálnám olvasói
mat, ha épen a jelen év tavaszán egy oly vasút
vonal nem nyilt volna meg, a mely a nyugoti 
Kárpátok területét egész hosszában átmetszve, 
annak egy részét a világhoz közelebb hozta. Ez 
az ugynevezettj kassa-oderbergi vasút, Magya
rország északkeleti részében, a legszebb alp-
vidékeken megy keresztül. Ez pedig még caak a 
kezdet; mert vasutak vannak épülőfélben a leg
több széles, nagyobb völgyön át, melyek a Kár
pátokból délfelé ágaznak le, és igy e vidék mahol
nap minden irányból megközelíthető lesz. E vas
pályavonalok közül a legfontosabbik a jövő 
évben már kész lesz. Kemélhető, hogy e vasúti 
közlekedés uj korszakot fog megnyitni a Kárpá
tok számára. 

A közlekedés hiánya és a látogatóknak arány
lag csekély száma természetesen gátló hatással volt 
az utazta könnyüségének és az ottlakás kényel
meinek kifejlődésére; de azért a távolságot egyik 
ponttól a másikig még sem oly nehéz legyőzni, s 
habár nem találhatjuk is föl itt a svájezi fényes 
hoteleket, azért az olyan utazó, ki alkalmilag 
nem retten vissza egy kis lovaglástól, mégis ugy 
találandja, hogy élveeete jóval felül fogja múlni 
azt a kis kényelmetlenséget, melyet azért ki kel
lett állania. Még a nyelvek bábeli zűrzavara sem 
okoz akkora nehézséget, mint egyelőre gondol
nók, mert egy kis németnyelv-ismerettel épen oly 
könnyen boldogulhatunk itt is, mint például 
Tirolban. 

Itt Pozsonyban a Kárpátoknak ugy szólva 
előőrsén vagyunk. Ha Bécsből a Dunán jövünk le 
gőzhajóval, alig hagytuk el az erdőboritotta szi
getek tömkelegét, melyek a kilátást előbb elzárták 
előlünk, midőn a távolban két dombot veszünk 
észre; mindkettőt várromok koronázzák. Az első, 
egy igen festő1, meredek szikin, mely a folyam 
közép íből emelkedik föl, Dévény várának, Ma-
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gyarország egykori határerősségének romjait hor
dozza, melyekből csak egy pár apró torony és a 
körfalaknak némi csekély maradványa látható; a 
másik a folyótól nem messzire Pozsony városa 
mögött emelkedik s rajta egy fényes császári és 
királyi lak tömör romjai díszlenek. E két halom 
tekinthető nyugoton a Kárpátok véghatárának, és 
különösen a második nem érdektelen bejáratot 
képez a hegyvidékbe, mert csúcsáról, ámbár alig 
400 láb magas, a Duna völgyén jó távolra ellát
hatunk, s igy egy tekintettel átfuthatjuk az úgy
nevezett kisebb magyar síkságot, mely az észak 
felé vonuló Kárpátok és a keletnek tartó Duna 
folyam közt terül el. Jelenleg, épen az aratás 
kezdetén (megjegyzendő, hogy e levél jul. 10-kén 
kelt) leírhatatlan szép látvány kinálkozik e ma
gaslatról a hullámzó arany kalászokkal borított 
szántóföldekre, melyeket közvetlenül a dombok 
lejtőin zöld szőlőskertek szegélyeznek, és a túlnan 
emelkedő hegységek sötét rengetegeire, mig jobb
ról a homályos távolban a stájer Alpok integetnek 
felénk, előőrsükkel a Schauberggel. 

A várhegyen és alant a városban most min
den oly csendes, nyugodt. Nyugalomba lépett 

szerepet játszott; a „koronázási domb" az, melyre 
ősi szokás szerint Magyarország, minden újonnan 
megkoronázott királya, szent István köpenyébe 
öltözve s fején a szent király koronájával, fello
vagolt és kivont kardjával a világ négy tája felé 
vágott, annak jeléül, hogy a királyságot minden 
ellenség ollen meg fogja védeni, bármely irányból 
jöjjön is az. Mindez, magával Pozsonynyal együtt, 
inkább a múlt időkbe tartozik már, mint ajjelenbe, 
de azért biztosan remélhető, hogy a város, — a 
Duna szomszédsága és a vasúti összeköttetés 
folytán, mely utóbbi azt az ország e részében 
előbb-utóbb a közlekedés központjává teendi, — 
ha nem épen királyi lakká is, de legalább jelen
tékeny iparos és kereskedelmi helylyé ismét föl 
fogja küzdeni magát. Sámi Lajos. 

A pesti közvágóhíd. 
I. 

Mult hó 27-én vette át Pestváros közönsége 
azt a nagyszerű épületet, melyről „közvágóhíd" 
név alatt annyiszor volt szó a hírlapokban, s mely-

ez fogadtatott el s ő bizatott meg a terv valósítá
sával is. 

1870. márczius közepén láttak hozzá a mun
kához teljes erővel. Eleinte az volt a terv, hogy 
a vágatási kényszer csak a szarvasmarhára szorít
kozzék, csak később ment határozatba, hogy egyéb 
kimérésre szánt állat is ugyanazon rendszabály 
alá essék, a mit orvosrendészeti tekintetből csak 
helyeselni lehet. Egyúttal határozatba ment, hogy 
a közvágóhiddal együtt egy marhapiacz is felállít
tassák 18,000 D ölnyi területen, a szükséges épü
letekkel, szinte Hennicke terve szerint. A vágóhid 
költségeit 1.100,000 frttal irányozták elő, hanem 
valósággal 1.324,267 frtba került. A marhapiacz 
épületei 8 maga a marhavásártér berendezése 
350,000 frtba jött, ugy hogy e telep felállításának 
összes költsége 1.674,267 frtra rúgott. Ez összeg 
33 évi törlesztésre a kölcsönalapból vétetett. 

A mi a vágóhid fölépítésénél követett rend
szert illeti, a vágótermek, külön osztályokkal a 
franczia, a hűtőtermek, a földszint felett álló jég
vermekkel pedig az amerikai rendszerből vannak 
véve. Az istállókban 600 darab marha helyezhető 
el, 8 a harmincz vágóteremben — mely szám még 

Pesti közvágóhíd: Marhaistállók, vágókamrák. 

katonatisztek és hivatalnokok, s télen át a kör
nyék mágnásai és nagybirtokosai lakják Magyar
ország egykori fővárosát. Nem igy volt ez hajda
nában, mikor még Pozsony a magyar királyok 
kedvencz lakhelye vala,és 1526 óta, mig Magyar
ország nagy része Budával együtt a törökök 
kezében volt, az ország első városává emelkedett, 
a az is maradt egészen a mult századig. Sőt még 
azután is, a mikor már megszűnt az ország név
leges fővárosa lenni, megmaradt Pozsony annak 
a helynek, hol az országgyűléseket egészen 1818-ig 
tartani szokták, és a hol a Habsburg-házból szár
mazott királyokat, a most uralkodó Ferencz József 
kivételével, megkoronázták. A magyar ország
gyűlések legfontosabb határozatainak jó nagy 
részét, a többek között a mostani uralkodó ház 
örökösödési jogát s később ez örökösödési jognak 
a női ágra történt átruházását illető törvény-czik-
keket is itt hozták. 

Igy tehát e várkastély, melynek csupasz falai 
és omladozó tornyai előtt állunk, a legutóbbi há
rom század alatt Magyarország történetének leg-
nagvobb részét diszes termeiben látta legördülni, 
és ha a Duna felé tekintünk, egy kis halmot 
vehetünk észre, mely abban szintén igen fontos 

hez fogható, hasonló czélra emelt épülete csínra és 
czélszerü berendezésre nézve Európa egy fővá
rosának sincs. 

Az érdekes épület, mely a közvágóhidat és 
Pestváros marhavásárját foglalja magában, sok 
tekintetben nagy fontosságú. Oly szükséges in
tézet az, hogy nagy, népes városok nem nélkülöz
hetik s a tapasztalás is azt mutatja, hogy ezt igen 
sok nagy város belátta már. A pesti közvágóhíd 
fölállításának eszméje ezelőtt már tizenkét évvel 
megpendittetett, csakhogy az erre vonatkozó 
tárgyalások czélhoz vezetni nem tudtak, mígnem 
1867-ben Szumrák városi főmérnök gyakorlati 
tapasztalatok és Hennicke építésznek a német-, 
franczia-, olasz-, angolországi, svájczi és belga 
közvágóhidakról épen akkor megjelent müve alap
ján terjedelmes programmot terjesztett elé a pest
városi közvágóhíd és marhavásár felállítására 
vonatkozólag. 

E programmot a városi hatóság elfogadta, a 
vágóhid fölépítését elhatározta, s miután a sorok
sári ut végén, közel a Dunához egy 10 holdnyi 
területű telek is kijelöltetett: csődöt hirdettek a 
terv elkészítésére A beérkezett hat pályamunka 
közt a Hennicke-é találtatott jutalomra méltónak, 

szaporítható — 180 marhát lehet levágni napon
ként. 

Az egymást kiegészítő két telepet a vasúttal 
összeköttetésbe hozzák, a soroksári vámot ped|g 
kívül helyezik a vágóhídon. E vám számára, külön 
épület emeltetett, mely 46,424 frtba került. A 
vágóhidhoz vezető utakra pedig 61,896 frt lett 
megszavazva s az utakat már épitik is. A vasúti 
összeköttetéses a kiszálló és lerakodó helyek el
készítésére 129,700 frt szükséges. Ez összeg fede
zésére a kormány kéretett fel, miután a város a 
Buda és Pest indóházait összekötő vasút terüle
tét ugy is ingyen engedi át. 

Az építkezés mind Hennicke sz mélyes veze
tése alatt történt, de a főfelügyeletet a pestvárosi 
husbizottság viselte Kammermayer Károly városi 
tanácsos elnöklete alatt. . , 

Pestváros áldozatkészségének sikerült rövia 
két év alatt az orvosrendőri és államgazdasági 
tekintetből annyira fontos közvágóhidat és ^ r h a -
piaczot felállítani, oly módon, hogy arra valóban 
büszke letiet 

Egyik képünk a vágóhid főbejáratát ábrázolja-
Ez a soroksári útra nyiló homlokzaton van. •* 
főkapu két oszlopát két kőfaragvány ékíti, az 
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egyik egy bikát vezető, a másik egy bivalylyal 
küzdő férfit ábrázolva. Mind a kettő Begas Eein-
hold berlini tanár mintája után készült, 8 láb 
magasságú s egy-egy 500 mázsa sulyu sóskúti 
kőből készült. 

Másik képünk a nagy telep közepét elfog
laló marhaállástól jobbra és balra álló épületek 
egyikét tünteti föl. It t vannak a marha-istállók, 
vágókamrák és a föld talaja fölötti jégtartók. 

Az istállók vassíneken nyugvó tűzmentes 
boltozattal vannak ellátva, talajuk pedig kongó 
téglával kövezve. Az istállók felett elkülönített 
fedél és felhúzó erkélyekkel ellátott takarmány
padlások vannak. 

Az istállók ganéjlefolyókái vizzárat által a 
levezető csatornába torkolnak, a marhaitatásra 
szolgáló márvány-vályúk a vízvezetékből töltet
nek meg, a vizfölösleg pedig az istállók öblöge-
tésére szolgál. 

A födött udvarok, a melyek az apróbb marha 

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

Milanóba érkezésem után való napon 1862. 
május 21-kén Trescoriba rándultam, hol akkor 
Garibaldi egészségi és politikai okoknál fogva 
időzött, és a hol én neki bemutatandó valék. Az 
idő gyönyörű szép volt, a milyen csak Olaszor
szág ege alatt lehet egy májusi napon. Frigyesy 
őrnagy társaságában utaztam, mint a ki megbízva 
volt, hogy engem a tábornoknál bemutasson. Az 
őrnagy, kivel rövid ismeretségünk daczára barát
ságot kötöttünk, nagy tisztelője volt a 3zép ter
mészetnek és értett a fűvészethez is; útközben a 
meglepő szép tájakra és helyekre figyelmeztetve, 
és egyes helyekről bővebb magyarázatokat is adva, 
a legjobb kedélyhangulatba hosott. Vasúton utaz
tunk ugyan, de Lombardia legszebb tájain men
tünk keresztül, és Brescia, Bergamo gyönyörű 

neki, megölelt és hogy magát mint valami nagyon 
fontos személyiséget ismertesse meg, igen sokat 
okoskodott, mig végre azzal szabaditók ki ma
gunkat körmei közül, hogy a tábornok már való
színűleg haza érkezett és vár bennünket. Ugy 
is volt. 

A szálloda udvarán több nemzetőr sürgött-
forgott; épen a tiszteletőröket válták fel, kik Ga
ribaldi szomélyo biztosítására voltak az ajtók előtt 
fölállítva; és én ezt nem is tartam feleslegesnek, 
mert sok kellemetlen arczu egyént láttam ott az 
udvaron járkálni és az asztaloknál inni. 

Egyik asztalnál, mely a ház árnyékos oldalá
nál volt felállítva, Garibaldi két fia és még egy 
pár egyén bab-tisztogatással foglalkoztak. E hü
velyes, nagy fajta bab épen akkor érkezett Kap-
rerából az öreg ur számára, a ki e saj át termeszt-
ményét rendkívül szereti. 

Megtudva, hogy már honn van a tábornok és 
kérdezősködött is felőlünk, rögtön fölmentünk 

Pesti köz vágóhid: Főbejárat. 

vágására használtatnak, 5 öl szélességgel bírnak s 
homlokzatukon vasrostélyokkal zárhatók el. 

A franczia modorban épült vágó-kamrák 
osztályzatokkal bírnak, hossza mindegyiknek 7, 
szélessége 4 öl, magasságuk 17 láb. Tűzmentes bol
tozatuk, s cementbe rakott kőlemezekkel borított 
faluk van s betonrétegen feküsznek. Minden vágó
kamra vizvezető csővel s lecsapoló csatornával 
bir, belső falai pedig márvány táblákkal vannak 
kirakva. 

Egy-egy csoportban van 20, összesen tehát 
40 vágókamra. Egy ily kamrában egyszerre 6 db 
marhát lehet levágni. 

A jégtartók padozata vaslemezekből készült 
B 50,000 mázsa jeget fogadnak magukba, mely 
egész október haváig eláll. — A jégtartók alatti 
hülőkamrákban a marhahús a jég érintése nélkül 
hosszú ideig fris állapotban tartható el. 

A vágóhid és marhavásár egész látképét és 
a többi részletek leírását jövő számunkban ho-
zandjuk. 

fekvését is megbámulhattuk. Trescoritól mintegy 
óra-járásnyira leszálltunk a vonatról, és gyalog 
folytattuk utunkat a virányos mezőkön keresztül, 
mig utazásunk kitűzött helyére értünk. 

Megérkeztünkkor Garibaldi épen szokott 
sétáján volt, s igy nem találtuk szállásán, hanem 
— mint mondák — vár bennünket, és nemsokára 
visszatér; helyette fiait: Menottit és Eiciottit ta
láltuk. Az utóbbi, Eiciotti, csak akkor tájban 
érkezett haza atyjához Londonból, a hol nevelés
ben volt. Frigyesy t már régebben ismerték, és igy 
engem is, mint az ő barátját, igen szívesen fogad
tak. Bemutattak még néhány ott mulató egyénnek, 
de kiknek már nevök sem jut eszembe. Mig a 
tábornok visszatért, mi sétálni mentünk a kertbe, 
hol egy középtermetű ée idősb korúnak látszó 
férfi jött velünk szemközt; hamarjában azt gon
doltam, hogy az öreg tábornok. Szakálla, haja és 
öltözete hasonlított hozzá, de nem ő volt, hanem 
régi hü házi-orvosa, Sipari Pietro. Midőn köze
lünkbe érkezett és engem Frigyesy bemutatott 

hozzá. Conti ezredes jelentett be, és azonnal be is 
vezetett. Garibaldi az ajtóig elénk jött; levette 
pörge kis kalapját és kezét nyújtotta. A szobában 
még két polgári egyén volt; az egyik közülök 
Cairóli, országos képviselő, és benső barátja Ga
ribaldinak ; a másik pedig titkára, ki Amerikában 
is vele járt: Basso Giovanni. Leültünk. Én vele 
szemközt. Meg voltam lepve e nagy ember jószívű, 
kedves modora által; kérdezősködött sok minden
ről és mint monda, igen örül, ha egy magyar 
honfit láthat körében; de hozzátette: „nem sok 
kilátásunk van a szabadság érdekében jelenleg 
valamit tehetni, de azért ne csüggedjünk, és mű
ködjünk előre is tehetségünk szerint, hogy ha az 
idő int, készen legyünk." Fölszólított továbbá, 
hogy bármi ügyben is segítségemre lehet, fordul
jak hozzá mint atyámhoz, és egész őszintén 
mondjam meg, ha anyagi szükségeim vannak. Én 
e szívességét nem vettem volna igénybe, ha 
mindjárt szükségem lett volna is reá, de nem is 
voltam oly igen TOBZ anyagi helyzetben. 
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Miután kijelölte teendőimet, arra utasított, 
hogy Frigyesyvel együtt Milanóba tartózkodjam, 
mig ellenkezőt nem rendel; ott fogjuk további 
utasításait megkapni. 

Mi tehát ajánlva magunkat, vissza utaztunk 
Milanóba, hol igen csinos és kényelmes lakásunk 
yolt. 

Ott laktunk majdnem egy hóig, mig június 
19-én Frigyesy Genuába hivatott. Az ő vissza-
jötte után azonnal csomagoltuk holminkat, és kis 
útitáskánkat kivéve, minden podgyászunkat Pá
riába özv. Cairoli asszonysághoz küldtük; magunk 
pedig a reggeli vonattal Genuába indultunk. Első 
osztályú kocsiba ültünk, csak azért, hogy ma-

Sikrá lehessünk; hozzánk csatlakozott még 
iash ezredes is, ki szinte Genuába volt Gari

baldihoz híva. 
Genuába 10 órakor délelőtt érkeztünk meg, 

és vendéglőbe szálltunk. Engem ott igazi nyárs-
polgáriasan öltöztettek tel, hogy bennem senki 
katonát ne gyanitson, s hogy kémkedéseknek ne 
legyünk kitéve. 

Az ezredes és Frigyesy Garibaldihoz mentek, 
a további rendeletekért. Mert bár mindenikünk 
gyanitá, hogy nem hiába rendeltek ide bennün
ket, és történni fog valami, de hogy mi? azt nem 
tudtuk; de nem is kérdezősködtünk; mert mint a 
többinek, ugy nekem is szokásommá vált, hogy az 
öreg tábornok parancsait minden fontolgatás, 
vagy kérdezősködés nélkül teljesitsem. 

Nemsokára visszajöttek ők, és még többen is, 
oly utasítással, hogy délután 5 órakor a kikötőben 
horgonyozó és csupán Garibaldi rendelkezésére 
adott Tortoli nevű gőzhajón jelenjünk meg. Ebéd, 
bevásárlás, stb. megtörténvén, a kijelölt időben 
csakugyan kettesével-hármasával a hajóra sompo
lyogtunk. A hajó kisebb utazó gőzös volt, és benne 
rendelkezésünkre két nagyobb, több ágygyal ellá
tott kabin, és Garibaldi részére e két nagyobb 
között, egy kisebb szobácska (azelőtt a hajóska
pitányé) lett lefoglalva. 

Hat s fél óra tájban jött Garibaldi, fiaival. 
Kíséretében Bixio, Medici tábornokok voltak; az
után veje és több nevezetesebb egyéniség. Persze 
csak az avatottak tudták, hogy ez nemcsak egy
szerű kaprerai utazás lesz. A búcsú alatt mi nem 
voltunk a hajón láthatók, és csak midőn a hajó 
elindult, bujtunk elő és mentünk fel a födélzetre, 
hogyGénua gyönyörű fekvését és kikötőjét szem
léljük. 

Vihart jósló föllegek húzódtak fölöttünk. A 
tenger is kezdett erősebben mozogni; már két-
három társunk nagyon közel trezheté a tengeri 
betegséget, mert sápadtságuk ijesztő lett. Gari
baldi fel, és alá sétált, hol egy, hol mással beszél
getve. Én a messze láthatárba bámultam, mig 
sötétkékké nem vált előttem minden. Ekkor el
kezdtem tengeri adómat leróni, midőn a tábornok 
észre vett és Frigyesytől kérdé, hogy hát az én 
csodálatos borotvált képű egyéniségem ki légyen? 
A magyarázó feleletre elneveté magát, és fekete 
kávét rendelt számomra. 

Éjjel a vihar oly nagy lett, hogy eldeszkázott 
ágyainkból is kidobott. Másnap csendesebb lett, 
de este ismét kitört a vihar, ugy hogy csak har
madnap reggel, azaz: 23-án értünk és kötöttünk 
ki Maddalena szigetnél Kaprern átellenében ladi
kon oda fél órai közelben. 

Garibaldi azonnal ladikba ült, és titkárával 
s az elválhatlan orvossal Kaprerára eveztek. Mi, 
a kísérethez tartozók, (kiket később fogok név 
szerint megnevezni ),Mad<lalenán maradtunk.Kiki 
oda szállásolta magát, a hová jónak vélte, és a hol 
helyet kapott. Én Frigyesyvel egy halászhoz 
szálltam, ki egyszersmind vendéglős is volt. 

^ész szigetet kiszolgált tengerészek, és jelen
leg halászok lakják. 

A tengeri betegség meghozza az étvágyat, 
ezt bizonyította ama mohó evés, a melylyel az 
elénk tálalt egyszerű, de meglehetős evednek 

,n gyomrunkat kielégitettük, lefe
küdtünk, hogy többnemú fáradságainkat kipí-

™p reggel, a szigetet jártuk ko
ptat különböző növényeit cso

dálva; azután a tengerparton búvárkodtunk ée 
találtunk hosszú vasáeyut. melynek egy 
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sződni vele; ott hagyták tehát,hogy a halak gyö
nyörködjenek benne. 

így csalódva a mi rémtörténetünkkel, a szik
lára mentünk, az ott búslakodó romokat megnézni, 
és 6 régiséghez kapcsolni nevünket. Rá is pingál
tuk, a mint csak lehetett, még pedig magyar mot
tókkal ellátva. 

Másnap, azaz: 24-én áteveztünk Kaprerára, 
E sziklás sziget mintegy 90—95 hold nagyságú 
lehet. Egyedüli ura Garibaldi, a ki azt a kor
mánytól 2500 frankon vette meg. Jó, kényelmes 
lakása van rajta, de ezt már annyiszor leírták, hogy 
fölösleges volna még nekem is hoizá fogni. Ha
nem annyit meg kell jegyeznem, hogy Kaprerán 
a Garibaldi által ültetett fáról ettem a legszebb 
és legjobb fügét. 

Ebédünk kevés, de jó, és különösen sok fajú 
gyümölcsből és sajtból állott; a borok igen erősek 
voltak. Garibaldi csak vizet iszik. 12 órakor dél
ben ebédeltünk, és naplemenet után vacsoráltunk 
rendesen. 

A tábornok az estelinél volt legbeszédesebb, 
és mig fél szivarát elszitta (mert egyszerre csak 
fél „Cai?0Mr"-8zivart szí), addig szívesen beszólt 
múltjáról, miről máskor hallgatott. 

Többi között elbeszélte, hogy midőn Turinba 
volt, Rattazi minisztertől kérdé, hogy megenge
dik-e néki, hogy holta után Kaprera szigetén 
temessék el, mire Rattazi tagadólag válaszolt, 
minthogy a törvény szerint csak szentelt földbe 
lehet temetkezni. Erre Garibaldi azt válaszolta, 
mikép ő meghagyá fiainak és barátjainak, hogy 
halála esetén varrják zsákba, kössenek reá ágyú
golyót vagy követ, és ugy ereszszók Kaprera 
partjáról a tengerbe, mert ő itt akar holta után 
is pihenni. 

Egy más alkalomkor pedig igy nyilatkozott: 
„Kell egy európai háborúnak lenni, a mely ki-
vivja azt, hogy a szegény és dúsgazdag között ne 
legyen oly különbség, hogy mig a dúsgazdag 15— 
16 frankos bort iszik, addig a dolgos szegény csak 
száraz polentát nyel; hanem legyen megjobbítva 
életök a gazdag fölöslegéből." 

Kiprerán az időt kiki tetszése szerint töl
tötte. A tábornok vagy a hegyek közé ment, 
valami könyvvel hóna alatt és nagy bottal kezé
ben vagy dolgozó szobájában titkárával bezár
kózva volt. 

Mi pedig elszéledve, csak ebédhez jöttünk 
össze, és estefelé, midőn az öreg ur kannákkal 
kezében a kertben öntözgetett, tekedobásokkal mu
lattunk, a melyben olykor Garibaldi is reszt vett. 

Egy este felszólitott az öreg ur, hogy reggel 
jöjjünk össze mind, hajtő-vadászatot tartani elté
vedt teheneire. 

Másnap botokkal fegyverkezve, három oldal
ról támadtunk. Ő egy sziklacsúcsról vezényelt 
bennünket. Próféta-köpeny, hegyes, vörös sipka 
és vastagbőrü szegekkel tele vert topány felett fel
gyűrt, szürke nadrág volt öltözéke. Ugy nézett ki, 
mint egy boszorkány-mester. Gyönyörű, érthető, 
tiszta és erős hangon osztá parancsait, és mi sok 
mászás-futás után csakugyan összetereltünk egy 
völgybe valami 80—90 darab tehenet. 11 darab 
marha valóságos vaddá fajult, ezekből szokott 
olykor a szükséges hus végett egyet-egyet lelö
vetni. Találtunk valami 45 szamarat a sziklák kö
zött ugrálva. Ezek az Isten gondviselésére vannak 
hagyva; senki sem gondol velők, csak ha nagyon 
szaporodnak, küld többet Nápolyba eladás végett. 
Kecskéi és tehenei adnak neki egy köves jöve
delmet. 

A mi az élelemre szükséges, t. i. bab, kuko-
ricza, burgonya, termett a szigeten; baromfi is 
volt elégséges számban. Garibaldi igen egysz-rü 
és mégis elégedett életet él az ő kedves kis birto
kán. Midőn 1860-ban a két sziezíliai királyság 
diktátorságát ott hagyta, két zsák burgonyát, 
e?y zsák makaron ívi tábornoki fizet 
vitte haza Kaprerába. Ennyi volt e hdjáratbun 
szerzett vagyona. (Folyt, köreik.) 

A gége diaetrtikúja. 
— Xavraiíl Imre egyetemi m. tanártól. — 
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háramlik a szenvedőre: a hang kisebb nagyobb 
fokban elvesztése s a légzés akadályozása. Az első 
száműz minket a társaságból, sőt gyakran hivatás
képtelenné tesz, a második hitelünket fenyegeti s 
a bajnak nagy fokán fuladási halált okoz. Fölötte 
fontos tehát e szerv mind társadalmi, mind önfen-
tartási szempontból, s ezért kellő épségben tartása 
mindenkinek egyaránt kiváló figyelme tárgyát 
kell hogy képezze. 

E sorok czélja megismertetni az olvasóval 
mindazon befolyásokat, melyek kártékonyán hat
nak a gégére, s melyekről tudjuk, hogy a legtöbb 
esetben annak megbetegedését idézik elő. Mert 
hisz az orvosi tudománynak nemcsak az a föl
adata, hogy a már kifejlett bajt meggyógyítsa, 
hanem reá utálni arra, mikép lehet kikerülni a 
megbetegedést. 

Az orvosi tudomány ezen ága, melynek ily 
magasztos hivatás jutott, lépést tart a természet
tudományok fejlőtlésével. Minél mi véltebb e tekin
tetben valamely nemzet, annál nagyobb gondot 
fordít a diaetetikári, annál jobbak közegészségi 
viszonyai. így pl. a 3.300,000 lakossal biró Lon
donban a mindinkább tökéletesbedő közegészségi 
viszonyok miatt a halálozási arány jóval cseké
lyebb, mint nálunk. Mi sem természetesebb tubát, 
hogy az egyes fontos szervek diaetetikája tüzotesb 
tanulmányozás tárgya kezd lenni orvosaink közt. 
így nemrég a szem diaetet ikájáról jelent meg egy 
értekezés. E sorokban a gége diaetetikáját mu
tatjuk be. 

Azon ártalmak, melyek a gége megbetegedé
sét okozzák, részint külső, akaratunktól függ 
befolyásokban állanak (u. n. külvilágaik), részint 
tisztán akaratunk s befolyásunk által idéztetnek 
elő(5nazerzettek). Mig az utóbbiakat, mert tisztán 
akaratunktól függnek, könnyen távol tarthatjuk 
magunk tói,addig az előbbiek, mint tőlünk függet
lenül működők, nehezen vagy épen nem kerülhetők 

'ért azon kell lennünk, hogy szervezetünket 
ellenük kellőleg megrédjük, azaz: ellenállásra ké
pessé tegyük. 

A külvilági ártalmak között első helyért 
emiitjük a minket környező légkört. A levegő 
okvetlenül szükséges levén éltünk föntartására, 
mint olyan semmi ártalmat sem gyakorol légző 
szerveinkre. A mi azonban a levegőt betegségi 
okká teszi, az annak hirtelen hömérséki változása. 
Áll ez különösen oly égaljról, milyen a mienk, hol 
tavasz vagy Sex idején, sőt olykor nyáron is, a 
hőmérő ugyanazon a napon sokszor 8—10—U*-»yí 
különbséget mutit. Az emberi szervezet ily gyors 
hő- és légnyomási változások ellen kisebb-nagyobb 
fokban érzékeny s belső testmelege nem képes 
megfelelő arányban alkalmazkodni a küllevegö 
gyors hóváltozásához, különösen a meleg gyors 
csökkenéséhez. Ennek legközelebbi következmé
nye az lesz, hogy a testben bizonyos vérkeringési 
és légzési rendellenességek lépnek föl, s minthogy 
a felső légző szervek (orr, gége, légcső) csaknem 
közvetlen érintkezésben vannak a küllevegővel, a 
megbetegedés leginkább és leggyakrabban eien 
szervekben fog nyilvánulni. Ki ne tudná, hogy 
tavaszszal s őszszel, a mikor leggyakoribbak a 
gyors hó változások, uralkodó bajokká válnak 
nátha, rekedtség, köhögés. 

Valamint a gyors hőcsökkenés, ugy má-
a szerfeletti meleg és hideg is szolgáltathat okot 
a megbetegedésre. Itt is különben egyik ember 
előbb betegszik meg, mint másik, a szerint, a mint 
nagyobb vagy kisebb ellenállási k• pes»éggel bír. 
A szerfeletti hideg és meleg száritólag hat a 
légzőszerv- k belső, u. n. nyákhártyájára, akadá-
lyozólag foly be annak vérkeringésére s igy 
hnnttra, gyuladásra ad okot. ügyai lekw 
a levegőnek rrősebb áramlása, a szél. A hideg stél 
nzonkivQl még meleget is rabol tői, s igy 
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ban, kőszén-, fürész- s különböző fémporok. A 
vegyileg ártalmas beszivások közé tartoznak: 
mindenekelőtt a dohányfüst, s ezek közt első 
sorban a török dohány füstje, melytől nem áll 
mindig akaratunkban, magunkat távol tartani; 
továbbá az ammóniák, mely a nyilt pöczékből 
főleg nálunk oly ártalmat hozólag gőzölög. Nem 
róható meg eléggé azon építési visszásság, mely; 
nálunk szokásos s mely ellen egyedüli óvszer a 
zárt, angol árnyékszék (closet) behozatala. To
vábbi vegyi okok gyanánt szolgálnak: a füstölgő 
salétromsav, választó viz, chlorgőzök s egyéb 
maró savak és gőzök, melyekkel részint a vegyész, 
részint az iparos és gyármunkás kénytelen fog
lalkozni. 

Az önszerzett ártalmak közül mindenekelőtt 
fölemlítendő a fólhevülés folytán létrejött meg
hűlés. Hánynak oltotta ki a táncz közben meg
gondolatlanul vett hideg ital zsenge életét ? hány 
ifjú szűz, ki még az imént piros ajakkal,rózsákkal 
az arezon s hullámzó kebellel életre s gyönyörre 
teremtve látszott lenni, halvány ajakkal, fonnyadt 
arczczal s megtört szemmel fizette meg gondat
lanságát. Mily csekély élvl mily drága bér! A 
táncz sebesebben hajtja a vért a sziv- a tüdőkhöz. 
Fölhevít, kigyulaszt.s ha ilyenkor rögtön lehűtjük 
magunkat, illetőleg a gégét s a tüdőt, oly állapotot 
idézünk elő, mely az élénkült anyagcsere vissza-
fojtása s a fölfokozott meleg gyors lehűtése által 
gyuladásra vezethet. Ily meghűlés után tehát leg
könnyebben jön létre tüdő- vagy gégegyuladás, s 
hogy mindkettő az életveszélyes betegségek közé 
tartozik, átalánosan ismert tény. Ne gondolja az 
olvasó, hogy fölhevült állapotban elégséges, ha 
jól beburkolózva megyünk ki a küllevegőre. Igaz 
ugyan, hogy a bőrnek gyors lehűlése által is 
megbetegedhetünk, de belső szerveinket be nem 
burkolhatjuk s a hideg levegő bcszivása által 
biztos megbetegedésnek teszszük ki c szerveket. 

Ugyanoly káros hatása van a hideg italnak 
is, ha fólhevülés közben vétetik. Itt is téves hit
ben vannak azok, kik azt gondolják, hogy pl. a 
hideg sör nem oly ártalmas, mint a hideg viz. Az 
italnak nem minősége, hanem hőfoka határoz, 8 e 
tekintetbeu mindegy, akár jégen hűtött sör, akár 
fagylalt, jegeskávé vagy jeges viz legyen az, 
mindegyike veszélyes gyuladást képes létre hozni 
a belső szervekben. 

A fólhevülést azonban nemcsak táncz okozza, 
létre jöhet az sebes menés, huzamosb, indulatos 
beszéd, testi megerőltetés vagy kedélyi fölindulás 
folytán is. Ilyenkor mindig óvakodjunk hideg 
italt venni vagy alantabb hőmérsékü levegőre 
menni. Nem kovésbbé ártalmas, ha fölhevült álla
potban haza érve hűvösebb szobában, rögtön 
levetjük felöltönyünket, ha forró nyári napon 
hideg pinczébe vagy meleg fürdő után azonnal 
hideg levegőre megyünk. 

Az emiitett káros hatányok ellen legbizto
sabb óvszer a test lassú, fokozatos lehűtése, tehát 
legczélszerübb a nyugalom s bárminemű hideg 
italok kerülése. Táncz után pihenjük ki magun
kat, mig vérkeringésünk ismét rendes kerékvá
gásába jutott, tűrjük inkább a szomjat, mintsem 
hogy könnyelműen súlyos vagy életveszélyes be
tegségnek tegyük ki magunkat, s ha a szomj 
csakugyan kinzó, inkább darab rzukorral nedve
sítsük meg vagy állott vízzel öblögessük ki 
szánkat. 

önszerzett ártalmakhoz tartoznak továbbá 
n dohány, mely csípős alkatrészeinél fogva számos 
száj-, torok- ée gégebetegségre adott már alkal
mat: a szeszes italok túlságos élvezete, — innen 
az iszákosok rikácsoló, rekedt hangja: erősön fű
szerező t, borsos és paprikás ételek; olv ételek, 
melyek túlságos mértékben suvanyokat (pl. ecze-
tet) vagy maró savakat tartalmaznak; nemkülön
ben ét- és életrendi kihágások, éjjelozés; a sok 
beszéd és lármázás vagy éneklés főleg rósz időjá
rás alkalmával. Megemlítendő még a gégének 
kel étén tul való megerőltetése is, pl.énekeseknél, 
kik a természet ált d megszabott hangterjedelmet 
mesterségesen akarják fokozni. Leginkább áll ez 
fiatal, kezdő énekesek- és énekesnőkről, kiknek 
hangszerveit maguk a szülők vagy énekmceterek 
rontják el. Orvosi gyakorlatomban számos ily 
szülői nagyravájyás áldozatával találkoztam, 
kiknek rövid művészi pályáját gége- vagy tüdő-
sorvadás szakitá meg. Ezek közt nagy számmal 
voltak azok, kiknek veleszületett hajlamuk volt 
gége-légcsősorvadásra, s csakugyan, fájdalom ! 
tény az, hogy soknak jut o baj örökségi osztály
részül. Az öröklött baj ellen nincs ugjan saját
lagos gyógyszer, de azért sok óvó tényezővel 
rendelkezik az orvosi tudomány, melynek bölcs és 

jókori alkalmazása igen gyakran megelőzheti a 
vészteljes baj kitörését. Ezen óvó rendszabályok 
azonban oly szoros kapcsolatban állnak az orvosi 
tudomány lényegével, hogy azokat itt bővebben 
nem fejtegethetjük. Áttérünk tehát azon óvszabá-
lyok ismertetésére, melyek által a külvilági befo
lyások ellen védhetjük légző szerveinket, sigy a 
gégét is. 

Az önszerzett bántalmak óvszabályairól azok 
tárgyalása alkalmával már emlékeztünk. Mindenki 
belátásától s akaratától függ, hogy azoktól magát 
megóvja. 

A külvilági befolyásokat illetőleg, nem von
hatván ki magunkat azok alól, főtörekvésünk 
csak az lehet, hogy légző szerveinket oly állapotba 
helyezzük, mely képesítsen minket az ellenséges 
befolyás leküzdésére. Miután a gége a testnek egy 
részét képezi s egészséges szerv csak ugy képzel
hető, ha az össz-szervezet is egészséges, szükséges, 
hogy mindenekelőtt össz-szervezetünketerősitsük 
s épségben fentartsuk. Ez pedig csak ugy érhető 
el, ha már a zsenge korban óvatos, s a gyermek 
éveihez mért fokozatos módon fejlesztjük a testi 
és szellemi erőket. A gyermeket tehát jókorán 
hűvös mosásokra s fürdőkre fogjuk szoktatni s 
téli és nyári időben egyaránt mozgást engedünk 
a szabadban, későbbi években télen tornázásra, 
nyáron úszásra taníttatjuk, gyomrát édességekkel 
nem kényeztetjük el, a helyett tápláló hus-, tej
es zöldségfélékre* szoktatjuk. A sok evéstől szigo
rúan megóvjuk, a falánkság gyomor-túlterhelésre 
vezet s számtalan bajnak hinti el magvát. Italul 
víznél egyebet semmi áron sem adunk nekik, oly 
iskolába járatjuk, mely jól szellőztethető, tágas 
teremmel bir. Igaz ugyan, hogy a sok ülés legin
kább az előrehaladottabb korban válik károssá, 
de azért gyermekeknek sem üdvös az. A mi a 
ruházatot illeti, legyen az az évszakhoz mért, de 
soha túlságosan meleg. Ne szoktassuk a gyerme
keket gyolcs, pamut és melegebb szövetből ké
szült ingek és lábravalók hordozására, főleg pedig 
a nyákot ne kössük be kendőkkel, az ing a nyak
ban legyen eléggé tág, mert a feszes ing ép oly 
ártalmas, mint a feszes nyakkendő, a vérkeringést 
akadályozza és vér torlódásra, gyuladásra ad okot. 

A serdüld korszakban, a midőn a légző szer
vek, főleg a gége erősebb fejlődésnek indulnak, a 
gége erősbödése szempontjából igen helyesen 
énekkel és szavalással foglalkoztathatjuk a ser
dülőt, szem előtt tartva természetesen a kellő 
mértéket. A gyengébb testalkotásut, tüdőbeteg
ségekre hajlandót ne bocsássuk tánezra, valamint 
igen kívánatos volna, hogy a ház isságra készülők, 
ha testi épségök fölött bármi csekély aggályaik 
volnának, kellő tájékozás végett előbb orvoshoz 
fordulnának. 

Ha a gyermekeknek jót tett a testi mozgás, 
u_>y ez még inkább ajánlandó a serdülő s érettebb 
korban levőknek, igy a tornázás, úszás, vivás, 
gyaloglás, lovaglás, vadászat, mind oly testmoz
gások, melyeknek észszerű alkalmazása ép oly 
hasznos, mint üdvös az össz-szervezet s annak 
egyes részei közt szükséges harmónia föntartá
sára. Valamint a szájnak, ugy a torok s garatnak 
hideg — 8 nem mint átalában szokás ebéd után 
langyos vizzel való öblögetése is erősitőleg hat az 
illető részekre, csakhogy ezt napjában legalább 
háromszor kell tennünk. Kerüljük a szer fölötti 
hid'get. de még inkább a forró ételt és italt, 
valamint melegre hideget s megfordítva ne hasz
náljunk soha. 

Az előrehaladott korban mérsékesebb mozgás 
ajánlható a testi erökhöi merten s miután az 
ellenállási képesség a kor növekedtéhez képest 
csökken, a hidegebb évszakban melegebb ru
házatról kell gondoskodni, s a szeszes italok 
mersékes élvezete itt van leginkább helyén. Jó 
hatással van egyátalában a kedvező évszakban a 
légváltozás, mely az anyagcserére és vérkeringésre 
jótékonyan hat. A serdülő és ifjú korban aránylag 
véve több álomra van szükség, mint a ven kor
ban, s azért fölötte káros, ha az ifjú korban le
vők az éjjelt nappallá teszik. Az u. n. magasabb 
körökben azzal vélik jóvá tenni e hibát, ha más
nap délig vagy délutánig alszanak, de fölötte 
csalatkoznak, s ezt bizonyítja fakó, sápadt szinük, 
s az ott átalánosan uralkodó vérszegénység s ide
gesség. A nap melegével, világosságával, villa-
nyosságávml hat reánk, serkent, buzdít, éltet s 
erőteljesebbé, pezsgőbbé teszi a testi s szellemi 
életet. Rugékonyabbá válik az ész, aczéloeabbá az 
izom, csengőbbé a hang, s mig amaz a növényházi 
kaméliához hasonlítható, ugy ez a nyilt viráoy 
illatos róz'ája, a virágok királynéja. 

Negyedik helyen. 
(Vasúti génre.) 

Három-négyszáz vándor ostromolja a pénz
tárt. Mind hazát cserél, — a példává lett elátko
zott ország Árva, Liptó helyett Eldorádót, melybe 
ezukros kásán eszi át magát a mindenben igazhitű 
tót ember. Jó ember te! ki tudja, minő munka 
után érsz czélt! 

Vannak köztük galamb-őszemberek, kik elő
ször. . . és örökre hagyják el szülőföldjüket; vén 
fa — kétszer nem virít. Van köztük gyermek, 
gondtalan, nevető. . . ki tudja, minő földbe léssz 
átültetve te is! tán jobb lett volna ködös Árvád
ban hervadnod, mint ott fetrengened — Pest 
szennyes utczáin. 

A karavánt bizonyos ünnepélyesség szállja 
meg. A vonat előrobog Hogy csodálják, bá
mulják! hogy félnek tőle! még van idő, vissza, 
visszatérhetsz a szigorú, édes anyához, mely azért 
nem adott, mivel nem tudott adni. Egyik egész 
családját hagyta hon, a másik magával hozta azt 
is. Egy gond mind a kettő. Most csöngetnek... 
Határoztál, jó tótnép. menj a hol gúny és v ér-ve
ríték lesz jutalma izzó homlokodnak. 

A tömeg erős hullámzással rohanja meg a 
kocsikat. Az apa első ugrik fel — kamós botját 
nyújtja leányának, mig az is rést kap felugorhatni. 
De a tömeg figyelmetlen, a leányka hiában sirdogál, 
elválasztják, más, külön vaggonba kerül, és Pestig 
elhagyatott, árva. A sors szokott izlelitőt adni 
jövőnkből. 

Menjünk velük egy negyedórát — érdemes 
lesz a fáradságra, ötven, hatvan jellemfő van ott 
egybeterelve. Mind a férfiak, mind a nők hason
lók; azok rútak, ezek közül az ifjabbak szépek, 
nyalkák. A férfiarezoknak egy a kinyomattuk: 
nyomor, butaság. A nők arczában mindig van 
nyoma némi szellemnek, de elnyomva, elmosódva. 
Egyik haza gondol, a másik (talán maga sem 
tudja, mi fáj) csendesen sirdogál. 

Tót asszony siránkozása költői, megható. Bi
zonyos csínnal rendezett alakban, refrainnel elba
szélt történetke ez. Uti figara docet — szorul 
szóra lemásoljuk egy keservesen siró nő szavait; 
azt a megkapó dallamot, mely siralmában van, 
leírni nem lehet, azt hallani kell. 

„A fiam alig kezd járkálni, — alig éri azt 
a rózsabokrot, mit kicsi kezével tépeget . . . Ki 
fogja ujjacskáját bekötni, ha megszúrja. Azt se 
tudja majd, ki varrta neki a sárga szoknyáját.. . 
A kubini vásáron vettem, tizenöt g iras a rőfje 
Az én fiacskáin! 

„Csak kihullna a kerake dinek a szekérnek, 
hogy meghaljak. Meg is halok, hí nem látom az 
én gyermekemet. Van szoknyája meg apró bocs-
korkája. Az én kis fiacskám!" 

És igy tovább, egész a szivszakadásig. 
Tikkasztó forróság. A fokhagyma nemzeti 

eledel lévén, elárasztja a levegőt. Sokan most is 
azt esznek, némelyek fehér czipót, s akképon, hogy 
— mint a szalonnát — zabkenyerükre illesztik, s 
nagy gourmandise-val szeldelik. 

Különben rend uralkodik. A tót emberben 
megvan a rend érzéke, — hozzá szoktatták a tü
relemhez. A legörcrebbik viszi a felügyelő szere
pét. Széles kalapját használja elnöki csengetyü 
gyanánt, — s elég haugosan inti nyáját, föveget 
a kocsi tetejéhez ütögetvén. 

Egyszerre csend lesz. Az elnök, imádságot 
indítványoz, — előveszi a „tranoseiust" (hagyo
mányossá lett tót énekoskönyv), s a „függelékből" 
felolvassa uz ntosók imáját. 

Ájt:itosan. csendben hallgatják. Mindenki 
elgondolja azt a sok leimádkozni valót! És eltart 
e hangulat sokáig, de sokáig, a mig akad egy-egy 
bátrabb kedélyű leány, s rákezd valami tót nótát. 
Azok a mélabús dallsmok olyan alkalmas zene 
kíséretet adnak bárminemű bű-bánathoz! 

Azután következnek a „dalos mesék."*)Gaz
dag tárgyak a napi hir. a fáma eseményeiről, — 
népmesék és népballadák. Különös e meséknél, 
hogy az idegen tájakról, falukból összeca >ditett 
utasnép ugy tudja a nótaszöveget , mintha együtt 
tanulták volna be. Ide igtatjuk a legszebbiket: 

•) A tét í'mJc-nek (pieseű) fcivja vallaaot, ét 
dal ti t; iitekctintk (pesíuíka) minden YIIÉZI .i«lt. II* • *aö-
•ejrhet ninci dallam, ..veme$kik" (vnríike) plurális jelleg* 
•stft baasnálj*. A kttttmémg (bateb) ttó cjak M irodalmi 
nrclvben létezik. — Ö. / . 
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Az aranyludak. 
A zólyomi vár tövében 
Viz előzködik medrében; 
A csillagok előbújnak, — 
Fürödnek szép arany ludak, 
Két lúdacska, két testvérke 
Rósz anyácska átka érte. 

És mihelyest megérkeznek 
Beszélgetni ekkép kezdnek : 
„Testvér, testvér aranyszárnyú, 
Csillagos éj, sötétárnyú, 
Menjünk neki zajló viznek, 
A habocskák baza visznek." 

Anyjuk ül az eresz alatt, 
Aprit vizbe kenyérhajat, — 
Kenyérhajat, meg a belét, 
Ma sült puha czipó felét, — 
„Gyermekeim, fogadjátok 
A mit aprit bús anyátoki" 

Beszélgetnek, beszélgetnek, 
Szeretettel ölelkeznek, 
Nyomorukon siránkoznak, 
Anyácskának panaszkodnak, 
A hajnal felvirradtáig, 
Madárdana hangoztáig.j 

Csillag oszlik, jő a hajnal, 
Elbúcsúznak sok sóhajjal, 
Bús anyjának mindenik ad 
Arany tollából aranyat, — 
Szárnyából tollat, aranyat, 
A mely megér egy aranyat. 

És így dalolgatnak, mesélgetnek egész Pes
tig. I t t aztán vége a poézisnek. Eldorádó még sem 
olyan tündéries,olyan mennyország, 
mint a hogy Árvában látszott! 

Az, a ki a vezérlő ördögöt ját-
aza, csakhamar megjelenik egy-egy 
munkaadó alakjában, s ők újra meg
fogják a kapa, a fürész végét, s 
ugyanaz a veritek, az a tót köny 
omlik ró luk . . . csakhogy más földre, 
idegenebbre, keményebbre. 

Gáspár Imre. 

megczirógathassák, hirtelen hanyatt vágja magát 
a vizben, sa bámulókat hol kellemes, hol kelle
metlen hideg zuhanynyal ugrasztja szét lakása 
mellől. E tréfáért aztán őre, az öreg tengerész, 
egy-egy hallal szokta őt megjutalmazni. 

Egyveleg. 
•/. (A porról.) A por eddigelé csak panaszok 

tárgya volt. Panaszkodnak ellene az orvosok, kik 
a tüdő- és szembetegségek egyik főokának tartják, 
— s még jobban panaszkodnak a háziasszonyok, 
kik örökös harczban állanak a porral, mint oly 
ellenséggel, melylyel folytonosan küzdeniök kell, 
mert alig hogy legyőztek egy csomót, már más 
kerekedik föl hátuk mögött, jőve ablakon, kulcs
lyukon s még a padlat legkisebb hasadékából is. 
Ekkép a por eddigelé csak harag és megvetés 
tárgya volt, mignem korunkban támadtak termé
szettudósok, kik a port ugy tüntetik föl, mint a 
természet egyik legnagyobb jótéteményét, mint 
világosságunk szülőjét. E tudósok egyike dr. Ule 
Halle-ban, ki fontos dolgokat ir a porról. Hogy az 
állati és növényeiét terjesztésében nagy érdemei 
vannak, az már régóta ismeretes. Sziklás talajokra 
por képében száll a termékeny föld legelső leple. 
Az is ismeretes, hogy finom porszorü rohadványok 
nélkül nem történhetnék meg a bor, sör és kenyér 
erjedése. Sokkal ujabb és meglepőbb az, a mire 
TyndaU angol természettudós buvárlatai vezettek, 
midőn a gázok szétbontását fény által próbálgatta 

Tengeri oroszlán a londoni 
állatkertben. 

A tengeri emlősök osztályában 
a fókák családja a legszámosabb és 
legnagyobb változatosságot mutat
hat föl. E változatosságról tanus-
kodhatik a különböző alfajok elne
vezése is, melyeket a szerint, hogy 
melyik szárazföldi emlős állathoz 
hasonlítanak inkább, tengeri kutya, 
tengeri bornyu, tengeri medve, ten-

f eri oroszlán stb. elnevezésekkel 
ülönbÖztetnek meg egymástól. A 

tengeri oroszlán megint két külön
böző alfajra oszlik; a lompos tengeri 
Oroszlán (Phoca jubata), mely nevét 
a him nyakát fedő hatalmas sörény
űek köszönheti, az északi sark-tengerek vizét 
lakja; mig a sima tengeri oroszlán (Phoca 
leonina) egészen a déli félgömb sajátja, a a Jnan 
Fernandez, Uj-Seeland és Falkland-szigetek 
körül elterüld tenger vizében él. A tengeri 
oroszlánok a szárazon sokkal gyorsabban tudnak 
járni, mint a többi fóka fajok, mert ebben hatalmas, 
néha 5 láb hossza első lábaik nagy segítségökre 
vannak. De sem e tehetségök, sem gyors és kitűnő 
uszásbeli képességük, sem erejök, sem bátorságuk 
nem védheti meg őket a fókavadászok szigonya 
vagy golyói ellen, mert igen sok halzsirt adnak és 
bőrük, ha nem oly becses is, mint a tengeri vidráé, 
azért szintén kifizeti azt a fáradságot, melybe lehú
zásuk és kikészitésök kerül. 

A fókák s különösen a tengeri oroszlánok 
igen szelid, békés természetű állatok, a nem aok 
bajba kerülne őket háziállatokká idomítani. E 
részben a londoni állatkertnek rajzunkon látható 
tengeri oroszlánja élő például azolgálhat. Oly 
engedelmes az, mint egy szófogadó gyermek. 
Noha kissé korlátozva érezheti magát mostani 
szűk szállásán, mert a szabadságot a déli Jeges
tenger végtelen síkjain eléggé megszokhatta, mégis 
nagyon ragaszkodik felvigyázójához, ki maga 
hozta el 5t a Falkland-szigetek partjairól. Mi
helyt szólítja, rögtön megjelenik a viz felületén s 
locsbátolva máazik föl a számára készített víztartó 
szélére. E tengeri kisasszonyban egy kis adag 
csintalanság is van, mert mikor a látgatók bámuló 
csoportja körülállja kis tavacskáját, hogy — ha 
lehet - finom, sima bőrét megtapogathassák és 

Tengeri oroszlán a londoni állatkertben. 

a ugy vette éazro, hogy a pompás színekben ra
gyogó, felhőszerü képződéseket nem lehet megtisz
títani a behatoló finom porelemektől, melyeket csak 
szesz-lámpa lángja által tudott elégetni, a miből 
nyilván kitűnik, hogy a légben lebegő poranyag 
elégethető s ekkép organikus természettel bir. De 
midőn elégette a légköri port, egyszersmind a lég 
és gáznemű testek is rögtön homályosakká, feke
tékké lettek, bármily.belterjes fényt vetett is 
reájuk. Ebből következik, hogy a fénysugarak 
és lebegések nem maguktól világítanak, hanem 
reflexiók által válnak világitókká, vagyis az or
ganikus porrészek törik meg és szórják szét azokat. 
Tehát — ha a lég ment volna minden portól, nem 
lenne egyéb, mint fekete világtér. Kicsiben ezt 
szemlélhetővé is lehet tenni. Ha belterjes villany
fényt vet valaki izzóvörös vasra, az izzás által 
pormentesített levegő olyannak látszik, mint va
lami szurokfekete füstös lég. Nevezetes és egészen 
uj tudományos fejtegetés ez, mely ha igaz, örö-
mestebb fogjuk szenvedni a port, miután nélküle 
— dr. Ule szerint — semmi szépet és jót nem 
láthatnánk a földön. 

** (BendkiviUi természeti tünemény.) A „Tur-
kestanskija Vjedomosti" czimü lap egy eddig is
meretlen időjelenségről tesz emlitést, mely a tur-
kesztaniKhokand város lakosságának nem csekély 
ijedelmet okozott. Július 15-én — írják nevezett 
lapnak TaskeDdből — délután 5 órakor, mi alatt 
Taskend körül villámlott és jég esett, Khokand fö
lött egy fekete felhő tornyosult, mely lassanként 
leereszkedett és végre az egész várost körülzárta, 

ugy hogy abban egyszerre koromsötétség lett. A 
levegő elviselhetlenül száraz ós tikkasztó lett. 
Mindenki azt hitte, hogy a fekete tömeg össze 
fogja zúzni a várost. A hatóságok intézkedéseinek 
sikerült minden rendzavarást megakadályozni. 
Szerencsére két óra múlva könnyű szél támadott és 
a felhő oszlani kezdett. Nyolczadfél órákor, tehát 
fél órával naplemente előtt, a fekete tömeg telje
sen eltűnt és a város régi külsejét vette fel. Szem-
tanuk, kik ez idő alatt a városon kivül voltak 
beszélik, hogy ezalatt a Sir-Derja folyó mentében 
hosszan fekete felhő terült el, melynek egyes ré
szei lángokként fónylettek. Ezen jelenség alatt 
Khokandban hosszabb ideig tartó, azonban gyenge 
földrengést éreztek. 

** (Jelenség az áUatéletböl.) Táráson egy föld-
mivelő a gólyafészekből kivett két tojást s helyet
tök ludtojást tett a fészekbe. A gólyák nem vették 
észre s a többi tojás közt a ludtojás is kikelt. De 
alig vették észre a fészekben lévő idegen fiókokat 
— elkezdtek a féazek felett kelepelni, s egyezerre 
a him ott hagyván párját, elrepült. Alig telt bele 
három óra időköz, a him viaazajött még öt darab 
idegen gólyát hozván magával s ezekkel együtt 
elkezdett kelepelni, a kelepelés mintegy félóráig 
tarthatott. A kelepelés után a nőstény gólya kivé
telével a fészekben lévő kis libákat agyon verték 
és a fészekből kidobták. De ezzel még nem volt 
vége az exekucziónak, mert ezután neki estek a 
nőstény gólyának, s ezt is agyon verték. Egész 
nyáron át csak maga a hím nevelte fel a fészek
ben maradt három gólya fiút. 

** (Élitélt franczia tábornagyok.) 
A tábornagyi méltóságnak I. Fe-
rencz alatt történt alapítása óta Ba-
zaine a hatodik franczia tábornagy, 
ki hadi törvényszék elé állíttatott. 
Az első Betz tábornagy volt, kit 
hazaárulással vagyis helyesebben 
uralkodója: VI. János burgundi her-
czeg ellen ismételt lázadással vádol
tak; 1440-ben fölakasztották s holt
testét megégették. A másodikifyrwj 
tábornagy, IV. Henrik barátja és 
fegyvertársa volt. Elfeledkezve IV. 
Henrik sokszoros jótéteményeiről, a 
spanyol királylyal összeeaküvést szí
tott az idősebb Bourbon ellen. IV* 
Henrik megbocsátott volna neki, ha 
bűnét bevallja, de mindent tagadott, 
1602-ben a Gréve-téren lefejezte
tett. A vérpadon elhunyt harmadik 
franczia tábornagy MarsiUac volt, 
ki t 1632-ben Richelieu bibornok el
leni összeesküvés miatt végeztek 
ki; ugyan ez évben hasonló ok miatt 
esett áldozatul Montmorency tb. 
Francziaország ötödik és leghíresebb 
tábornagya, ki halálbüntetést szen
vedett, Ney tábornagy volt, ki uj 
uralkodója elleni árulás miatt 1815. 
deczember 7-én főbe lövetett. Ba-
zaine az egyedüli franczia tábor
nagy, kit az ellenséggel azemben 

tanúsított magaviseletéért állítottak haditörvény
szék elé. 

** (Törvény előtti egyenlőség.) E nagy elv alól 
még a tábornokok sem képeznek kivételt, még 
Oroazor87ágban8em.F. tábornok denstsikje (szol
gája) Pétervárott bevádolta urát egy nyakleves 
miatt, melyet a tábornok rá az utczán mért. A 
tábornokot azonnal megidézték s meg is jelent. 
Magas állásának tudatában már arcza is visszatük
rözte, hogy az egész dolog nincs ínyére. A bíró 
a vádat elébe adja, utalván egy-két tanura, kik a 
tettet erősítették. A tábornok rákiált szolgájára 
„Wro8l" (hazudsz!) Biró: Kötelességem paran
csolja exczellencziádat arra figyelmeztetni, hogy e 
kifejezés e helyen tilos és törvény szerint 3 rubel 
büntetés van rá szabva. Tábornok: Uram, önnek 
magaviselete valamivel csakugyan több mint illet
len. (Nagy felindulás.) Én nem szoktam szolgám 
előtt állni. Engem, a császári tábornokot, mindenütt 
székkel szoktak megkinálni. Biró: A törvényszék 
előtt, exczellencziás uram, minden ember egyenlő 
s ön kényszerit engem, hogy önt ama sértő kifejezés 
ért „illetlen," három napi börtönnel büntessem-
Ugyancsak el van ön ítélve egyúttal a nyakleves
ért 5 rubel fizetésére. — A tábornok eltávozott s 
a katonai legfőbb törvényszékhez fölebbezett. 
Onnan azonban azt a választ nyerte, hogy nem a 
biró, hanem a törvény ítélte el, s a tábornok a 
törvénynek, melyet maga a czár is tiaztel, köteles 
magát vonakodás nélkül alávetni. 
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Irodalom és művészet. 
** (Vajda János költeményei,) melyeket a 

Kisfaludy-társaság ad ki, 16 ivre terjedő kötet
ben, e napokban már'elhagyják a sajtót. 

= (Jövő számunkban) fejezzük be az „Egy 
falusi preczeptor történeté"-nek közlését. Ez érde
kes elbeszélést Erckmann-Chatrian jeles franczia 
iró „Histoire d'un sous-maitre" czimü műve után 
Szabó Rikhárd magyarositá. Ugyané mű fordítá
sának közlését „Egy segédtanitó története" czim 
alatt az" „Ellenőr" is megkezdte aug. 9-diki szá
mában. 

** (Egy régi kéziratból) uj könyv lesz nemso
kára, mint a „Korunk"-ban olvassuk. A könyv 
irója már rég meghalt s a maga idejében egyike 
volt az önálló tudósokban és leleményes elmékben 
mindig bővelkedett Erdély legmélyebb gondolko
dóinak. Neve idősb Zeyk Domokos, ki Nagy-
Enyeden lakott s becses kéziratait, nyomtatásra 
készen állt összes müveit 1849..jun. 6-án veszté el, 
midőn az oláhok e várost s abban e müveket is 
felgyújtották. Az öreg Zeyk 1848-ban már hetven 
körül járt, mellbeteg volt, ki csak suttogva beszél
hetett, magas, vézna, sajátszerű alak, kinek lélek-
vidorsága, sympathikus szeme magához vonzott 
mindenkit, mig roppant tudománya bámulatra 
kelté ismerőseit. Kiválólag természettudós volt, 
ki éveken át nem ment ki háza tájáról, hanem 
otthon elmélkedett, búvárkodott, észlelt s kísérlete
ket tett. Mondják, hogy a photographiát előbb 
találta fel, mint a külföld. Sikeres kísérleteket tett 
a fametszvényeknek galvano-plastika által való 
pótlására, mit világszerte ujabb vivmánynak tar
tanak. A magyar kormányt 1849-ben vontcsövű 
ágyuk készittetésére inté, midőn erről még sehol 
sem volt szó. Ha nálunk az ipar fejlett volna, most 
nem egy .találmány lenne az ő nevével egybekap
csolva. Ő félrevouultabban élt, semhogy tanul
mányait közkeletűekké tehette volna. A nyelvek
ben, mechanikában igen járta's volt. Különös 
vizsgálódás tárgyává tette az emberi lelkek s a 
gyermekek természetét.. 0 gyakorlatilag is ne
velt föl egy kitűnő növendéket,' unokaöcscsét 
ifj. Zpyk Miklóst, ki a negyvenes években Nagy-
Enyeden jeles természettanár volt, s a tudomá
nyosság kárára oly korán hunyt el, az ötvenes 
évek elején. Maga az öreg Zeyk Domokos a vész 
napjaiban Kolozsvárra menekült s bár ágyban 
ekvő beteg volt, ismét jegyezgetni kezdé amaz 

eszméit, melyeket az utókorra kivánt hagyni. E 
czélra saját hasznára külön gyorsírászati jegyeket 
talált fel. 1849 elejétől 1850 őszéig jegyezgetett 
— akkor meghalt, kéziratai 20. évig pihentek, 
mignem egy fiatal rokona Zeyk Ádám nagy fárad
sággal megtanulta betüzését, s máris egy kötetnyit 
irt le belőlük, közönséges Írásmódban. Oly kötet 
ez, mely Pascal „Pensée"-i és Eötvös „Gondola
tai" modorában szakgatott eszmékből áll. Az, a 
mit a „Korunk" tárczája közölt belőle, a „neve
lésre" s annaf fonto^ágára vonatkozik. Látszik 
benne a természettudós gondolkozása. Többi közt 
mondja, hogy a gyermek játékaiban már tükrö
ződnek a későbbi ember üdvös vagy átkos jellem
vonásai, s ezért „az a legjobb nevelő, ki legtöbbet 
tudott növendékétől tanulni." 

®(Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és T. zenemű
kereskedésében megjelentek és hozzánk beküldet
tek következő uj zemüvek: Ludwig.V. „Honvéd
induló" — gyenge magyar biz ez a Ludwig ur 
honvédja, de indulónak induló és ez a fő dolog. 
(Ara 50 kr.) — Henri Waisstól három tánczdarab 
(50-50 kr .) : „Henriette" Polka-Mazurka, ,,Soll 
und Habén" Polka-Francaise és „Der erste Kuss" 
Polka-Francaise. Mindhárom elég csinos, tetszetős 
kis tánczdarab sok eredetiségre való igény nélkül. 
Ugyanezt mondhatjuk Louis Katzau: „Numero 
Sicher" czimü Polka-Francaise-jéről is (50 kr.) 
— Figyelmet érdemel fiatal zenekjjltőnk Telbisz 
Jenő két ujabb müve. A „Harmadik magyar Rap-
sodia" (Ára 1 frt.) ugyan, e zenefaj már csaknem 
chablonszerü modorában, sok felesleges és üres 
czikorrfyával, a feldolgozott dallamok választásá
ban nem tanusit különös szerencsés választást; 
határozottan többet, ér ugyané szerző „ZehnWal-
zer"-e (ára 1 frt.), mely azonban szövegében min
denütt a . legnagyobb germán puristához méltó 
aémet jegyzetekkel van ellátva, (ha mársemroikép 
Mm lehet magyar, mért nem inkább franczia vagy 
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T A R H A Z . 
a világszerte elfogadott olasz nyelvet használja 
Telbisz ur a „munter", „ruhig", „lieblich" stb. he
lyett? Dyonis von Pázmándy, kinek „freundlichst" 
ajánlva van, ugy is bizonynyal megértené.) E 10 
kis walzerforma etűdében sok csinos gondolat, 
eredeti eszme van és az ily rövid zenetöredékek 
mondhatni felvillanó gondolatok, kellően előadva, 
soha sem tévesztik el hatásukat. E zeneműnemhez 
határozott hivatottságot árul el Telbisz ur most 
emiitett művében, s e tér méltóbb hozzá tehetsé
géhez, mint a rapsodiák üres, bombasztikus phra-
seologiája, mely agyonzenél (ad analógiám agyon
beszél), de el nem ragad, sőt nem is gyönyörköd
tet, legfeljebb csodálkozásba ejt. 

Közintézetek, egyletek. 
(A középtanodai tanár-egylet) évi közgyűlése ' 

nyilt meg a pest-városi főreáltanoda ; 

nagy termében. A közgyűlést az egylet alelnöke 
Bartal Antal nyitotta meg. Az ülésen Pauler mi
niszter is jelen volt. Az alelnöki jelentés után, 
melyből kiemeljük, hogy az egylet jelenlegi tag
jainak száma 668, — a szakosztályokban fölolva
sások tartattak. Ezek közül fölemlitjük Vohf 
György tanár előadását az ifjúsági véderő, mint oly 
intézmény ellen, mely a fiukra káros hatású, mert 
elvonja őket a tanulástól és iskolai ellenőrzés alól, 
s a gyenge ifjak tulterheltetése folytán a tanügyre 
káros hatással van. Előadó elegendőnek tartja a 
rendes tornászatot a középtanodák keretén belül. 
A tanárok holyeslék e felfogást, s a tornázás mel
lett, mely a katonai ügyességhez elegendő előké
szítés, fölöslegesnek tartják a katonásdit. A szak
osztály tehát ily értelemben terjeszté jelentését a 
közgyűlés elé. A közgyűlés aug. 6-diki üléséből 
kiemeljük a következő elfogadott pontokat: I. az 
évnegyedes kimutatások egészen elvetendők; I I . 
félévi bizonyitványok betűkkel kiirt érdemjelekkel 
adassanak ki, és I I I . legyen két félévi áttéti vizs
gálat, T Elfogadtattak továbbá a következő ha
tározatok: I. az érettségi vizsgálatok megtartas
sanak; II . az érettségi vizsgálat a tanári testület 
által tartassák; I I I . legyen minden középtanodai 
tanintézet az állam felügyelete alatt. Elfogadtatott 
továbbá, hogy a reáltánitványok is tegyenek érett
ségi vizsgálatot. — Az aug. 7-ki ülésen határoz-
tatott, hogy a leendő választmány újból intézzen 
feliratot az országgyűléshez, megköszönve a taná
rok ügye iránti részvétet, s kérje, hogy szívesked
jék a középtanodai tanárok sanyarú helyzetén se
gíteni. Hasonló értelmű'kérelem intéztessék az 
oktatásügyi minisztériumhoz is. Továbbá, hogy a 
középtanodai tanárjelöltek, mint a képezdebeliek, 
csak 8 heti fegyvergyakorlatra hivassanak be. — 
Végül alelnök maga s a választmány nevében le
köszönvén, az uj választás .megejtetett, melynek 
eredménye a következő: Elnök: Say Móricz; alel
nök: Mészáros Nándor. Első titkár: Felsmann Jó
zsef; másodtitkár: Torkos László; pénztárnok: 
Ábel Károly; könyvtárnok: Tomor Ferencz. A 
közgyűlés .aug. 7-kénért véget. A tagok közben 
Pest környékén kirándulásokat tettek, megtekin
tették az uj vegytani intézetet s végül bucsúlako-
mát tartottak. 

** (A magyarországi protestáns egylet) alel
nöke Fördős Lajos és titkára Kovács Albert az 
egylet második közgyűlését 1872. október 1-ső 
és 2-ik napjára Pestre hivták egybe. E közgyűlés 
tárgyai az évi jelentésen kivül az alapszabályok 
hiányainak pótlása, az irodalmi és humanisztikus 
ügyek előmozdítására kiküldött bizottság jelentése, 
a belmissió működésének megkezdése és a paro-
chialis könyvtárak felállításáról intézkedés. Az 
egyesek és fiók-egyletek netalán teendő indítvá
nyainak megvitatását a pénztári kimutatás fogja 
követni, és végül megválasztatik az elnök és a 30 
tágu választmány. E tárgyak felosztatnak a gyűlés 
két napjára, s alkalmas időre fog beillesztetni két 
felolvasás napirenden lévő egyházi kérdések fölött. 
Szeptember 30-án d. u. 3 órakor választmányi 
gyűlés lesz a szokott helyen. 

** (A budapesti Frobel nő-egylet) kérvényt 
intézett a pestvárosi képviselőtesülethez, melyben 
elősorolván, hogy a gyermekek egészségére mily 
szükségesek a kerti helyiségekkel egybekötött 
óvodák, azt kérik, hogy küldjön ki a képviselőtes
tület ez ügy "iránt érdeklődő néhány férfiút, kik, 

tekintettel a helyi viszonyokra, a még szükséges 
gyermekkertek helyiségeit legalább hozzávetőleg 
kijelöljék, s a fővárosi képviselőtestületnek a he
lyiség kibérlésében nyújtandó községi segély iránt 
javaslatot terjeszszenek elő. 

Egyház és iskola. 
** • (Pauler közoktatási miniszter) aug. 2-kán 

megjelent a terézvárosi Fröbel-kertben, hol az uj 
tanfolyam s a kora reggel daczára már mintegy 
50—60 gyermek volt együtt. Komár'omy Alajosné 
főkertésznő és két segédkertésznője mutatta be 
a kisdedek játékait és foglalatosságait, melyek 
minden tekintetben megfeleltek az intézet jó 
hírének. 

** (Hálaünnepély.) Buda-Pest nyilvános és 
magántanítóknak testülete e hó 4-én d. e. 10 órakor 
nyujtá át, Zichy Antalnak azt a diszes albumot, 
melyet az összes tanítótestület volt tanfelügyelője 
iránti hálája, tisztelete és szeretete jeléül készítte
tett. A szünidő daczára több mint negyven buda
pesti tanító sietett részt venni a hála ez őszinte 
ünnepélyén, melyet örley János, ősz-utezai igaz
gató-tanító egyszerű beszéde még inkább emelt. 
Zichy meghatva válaszolt, hangsúlyozva , hogy 
ezután is három czélért fog küzdeni, u. m.: a pest
városi helyettes tanítók alkalmazása és díjazása 
ügyének rendszeresítése; második: a szolgálati 
évek után járó méltányos fizetés-emelés, s harma
dik: a tanitók segélyzése, özvegyeik és árváik 
nyugdíjazása. A népnevelés terén e három czélért 
küzdve élek mig erőm el nem hagy — monda.— 
s ha elhagy, e három czél diadalra jutásáért só
hajtva halok meg. 

— (Értesítés.) A kir. József-műegyetem az 
országos törvényhozás határozata következtében 
Pestre költözvén, az érdekelteknek tudomásukra 
hozatik, hogy a kir. József-műegyetem rektori 
irodája js f. é. augusztus 2-ikától kezdve pesti 
helyiségébe (két nyul-utcza, Nagel-féle ház) té
tetik át..— A kir. József-műegyetem rektora. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
' ** (Az országos m. kir. statisztikai hivatal) 

következő körlevelet intézett a hatóságokhoz: „Á 
hazai mezőgazdaság bővebb és kimerítőbb ismer
tetése nemcsak a termeivények fölvételét és sta
tisztikai kimutatását teszi elkerülhetlenül szük
ségessé, hanem azon körülmény, hogy az 1873-ki 
bécsi kiállítás alkalmából ezen statisztikai hivatal 
ez ország egész mezőgazdasági állapotának kimu
tatásával, és a nagy világnak bemutatásával bíza
tott meg, elkerülhetlenné teszi, hogy a hazai föld
müvelés méltóan legyen.ecsetelve. Mellőzhetlen 
ennélfogva, hogy a gépek és munkaeszközök, me
lyek földművelésünkben népességi viszonyainknál 
fogva is oly nagy szerepet játszanak, legalább főbb 
nemei szerint ki legyenek mutatva; mert szüksé
ges ismerni azo.n gépeket és eszközöket, melyek 
az emberi munka legalább részben való mellőzésé
vel, gyorsabb, pontosabb és olcsóbb termelést 
engednek, és melyek alkalmazásának „köszönheti 
Magyarország gyakran, hogy ideje kBrán jelen 
meg gazdasági termeivényeivel a világ piaczain. 
Fölkérem tehát a hatóságot, hogy a lehetőségig 
egyszerűen szerkesztett minták községenként! föl
osztását, minél gyorsabb s pontosabb kitöltését, s 
minden egyéb földolgozást mellőzve, csupán járá-
sonkéntiösszegy üjtését és csomagolását eszközölje, 
az egész megyére nézve összegyűjtött adatokat 
podig'f. évi augusztus végéig annál Í3 inkább szí
veskedjék beküldeni, mert az adatok birása nélkül, 
vajmi szomorú szinben volnánk kénytelenek hazái 
gazdasági viszonyainkat a világnak bemutatni." 

f (A gazdasszony-egylet) hetedik kiállítására 
már megjelent a programm. Október 13-dikától 
2l-dikéig lesz a „Köztelek" termében. A kiállítás 
tárgya minden, mi a gazdasszonykodás és házi 
ipar körébe tartozik. Minden szakban három ju
talmat adnak ki : pénzt, s egy arany és egy ezüst 
oklevelet. A tárgyakat október 10-dikeig, a süte
ményeket s üde növényeket pedig 12-dikéig kell 
beküldeni „A kiállítást rendező bizottságnak." 
(Pest köztelek.) A belépti jegy 20 kr. egy sors
jegy pedig 10 kr. lesz. 
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Közlekedés 
** (Az állandó Buna-hid), mely a Margitszi

getnél fog épülni, 4 millió 200,000 ftba kerülend,. 
^ elkészítésével a Guin és társa nevű párisi czég" 
bízatott meg. 

** (A magyar nyugati vasút) székesfehórvár-
. veszprémi vonalrészének műtanrendőri bejárása 
kifogástalanul befejeztetvén, az üzlet-megnyitás 
napjául augusztus 9 ke tüzetett ki. 

•* (A levelezési lapok) árát, melyek .Németor
szággal váltatnak, leszállították 2 krajczárra; ille
tőleg Vi ezüst garasra az eddigi 5 krajczárról. A 
Németországból bórmentetlenül jövő levelekért 
pedig ezentúl tiz krajczárt kell fizetni. 

Mi újság ? 
** (Petőfi Sándor születéshelyére) vonatkozólag 

a „F . L." egyik utóbbi számában érdekes leírást 
olvashatunk. Az utazó Kis-Kőröst csupa kiváncsi-
sácból látogatta meg, hogy közelről láthassa a he
lyet, hol a jeles költő született. A kis nádfedelü 
házat, melyben mindössze két szoba van, jelenleg 
Martinovics odavaló gazda bírja, ki kegyeletben 
tartja a nevezetes kis házat. A ház egyik részén 
márvány emléktáblán olvasható: „I t t született 
Petőfi 1822. deczember 31-én." — Az utazó meg-
. mliti, hogy megkérdezvén a tulajdonostól, hogy 
mennyiért adná el házát, ez 900 forintot kért. Az 
utazó hazafi felszólítja a nemzetet, hogy vegye 
meg e szerény lakocskát és őrizze meg az utódok
nak a geniális költő születésházát. — A fölhivást 
részünkről is kívánatosnak tartjuk. Más nemzetek 
a nagy költőik után rajok maradt utolsó emléket 
is kegyelettel őrzik meg. 

** {Deák Ferencz a sajtószabadságról.) Egy 
bécsi lap írja, hogy még Lónyay pénzügyminisz
tersége alatt figyelmeztették az „öreg" urat kép
viselőtársai, hogy mi mindent írnak a lapok Ló-
nyayról, mire Deák ezt feleié: „Ha igaz, ugy sza
bad irni." S midőn a sajtótörvények megváltozta
tásáról beszéltek, Deák elővesz egy darab papirt, 
s pár perez múlva a következő rövid sajtótörvény
javaslatot vetett papírra: „1 . §. Mindenkinek sza
bad igazat irni s mondani 2. §. A ki Hem ir igazat, 
büntetés éri." Mások szerint Deák Ferencz még 
rövidebben foglalta ösaze inditványát e három szó
ban „Hazudni nem szabad." 

** {Megválasztott képviselők.) Hevesmegye 
tiszanánai kerületében báró Baldácsy Antal bal
oldali, — Szatmármegye nagybányai kerületében 
Stóll Károly jobboldali, — Nagy-KőrÖ3Ön Gubody 
Sándor baloldali választatott meg képviselőnek. 

** (Bécsi hirek) szerint Kuhn közös hadügy
miniszter a delegáczió ülésszaka után állásárólle
mond 8 a novemberi előléptetés idejében Koller, a 
jelenlegi csehországi helytartó veszi át a hadügy
miniszter; tárczát. Kuhn táborszernagygyá s a 
földrajzi intézet igazgatójává neveztetik ki. 

** (Gr. Lónyay miniszterelnököt) angliai útjá
ból 9-én várták Budára; egy pár napi itt időzés 
után, hir szerint, a pöstényi fürdőbe rándul. 

** (Erzsébet királynőnek) Kovács Márton 
nagyszombati kertész három Quadeloup dinnyét 
küldött ajándékba, a melyeknek súlya 43 fontot 
tett. B. Nopcsa főudvarmester táviratilag értesité 
Kovácsot, hogy a királynő szívesen fogadta aján
dékát s köszönetét fejezi ki érte. 

** (A trieszti Lloyd-társulat) igazgatósága e 
hó 3-dikáról értesité a mehádiai nagygyűlés el
nökségét, hogy szívesen ad fele áru utijegyeket a 
galacz-konstantinápolyi s a várna-konstantinápo
lyi vonalakon és vissza ; valamint Konstantiná-
polytól Triesztig a tengeren, Görögországot 
érintve. A kik e nagy kirándulásban részt akarnak 
venni, útlevéllel lássák el magukat. A pestiek a 
városkapitányság utján eszközölhetik. 

** (A közművelődés terjesztésére) dr. Dubay 
budai orvos indítványozza, hogy a közsétahelye
ken fákat, virágokat, cserjéket névtáblákkal kel
lene megjelölni, hogy a kik nézik, egyszersmind 

megtudják azt is, mit néznek. Továbbá emléktáb
lákat rakni a történelmi helyekre, a* felöl vasasokat 
átalánossá tenni stb. így aztán itt is bekövet
keznék az, a mi Regensburgban meglepi az ide
gent, hogy t. i. minden gyermek egy-egy képzett 
kalauz.* 

»» (Magyarország keleti hegyei viranyának) 
kipuhatolásaval a magy.tud. akadémia Hazslinszky 
Frigyes akadémia tag és eperjesi tanár vezetése 
alatt Feichtinger Sándor orvostudor és szenvedé
lyes fü vészt Esztergomból, Ludmav eperjesi tanárt, 
Loyka tanárjelöltet, Klein műegyetemi tanárt 
Budáról és Simkovics tanárjelöltet bízta meg. Ez 
urak július 23-án Pestről elindulva Soborsinnál 
kezdve délnek mentek Facseton át Ruszk és Pa-
gyes havasokat megjárva a hátszegi völgybe jutot
tak és Várhelyről csendes és tiszta időben a 7860 
láb magas Betyezátot sok nehézségekkel küzdve, 
de gazdagon megrakott tárczákkal megmásztak, 
és augusztus 3-án visszatértek küldetésükből. 

** (A nemzeti színházban) a szünidő után aug. 
10-ére van kitűzve az első előadás: „Faust", Gou
nod dalműve. A dráma-biráló bizottság közelebb 
két vígjátékot fogadott el. Az egyik Toldy István 
három felvonásos társadalmi vígjátéka: „Az uj 
emberek", a második Szigligeti „Uj világ"-a. — 
A budai színkörben legközelebb „Romeo és Júlia" 
paródiáját adják elő, melyet sikerültnek monda
nak. Ugyanitt legközelebb ogy eredeti vígjáték is 
színre kerül; czime: „Egy órán át az oroszok 
czárja." 

** (.4 Regatta) e hó 18-án d. u. 5 órakor lesz 
a Dunán. A néző közönség számára fóldiszitett 
gőzösöket állítanak. Öt hajós verseny leend; az 
első ezüst serlegben 100 arany dijra; a második 
ötven aranyra, a harmadik (kezdők versenye) har-
mincz aranyra, a negyedik a hölgydijra, emlék
tárgy, az ötödik pedig molnárok és halászok 
versenye. 

** (A fehér elefánt-rend lovagjává) nevezte ki 
a sziámi király Xantus Jánost a keletázsiai expe-
diczió alkalmából és tudományos működése elis
meréséül. 

** (Egy öngyilkosnő). Pozsonyban O —sz alez
redes kellemdús és szeretetreméltó neje szerelem
féltésből agyonlőtte magát, kevéssel azon idő előtt, 
melyre kirándulást terveztek azzal a hölgygyei, 
kinek az ő férje udvarolt. 

** (Ötszörös gyilkosság.) Pesten a király-utczá-
ban 17. sz. á. megrendítő eset történt. Traub Ig-
nácz műlakatos és neje jó egyetértésben, szegé
nyen, de nélkülözés nélkül éltek egymással, meg
áldva gyermekekkel. Aug. 5-én este a nő átment 
ugyanazon házban lakó, apósához, ki beteg lévén, 
sokáig időzött ottan. Éjjel ijedten hivják haza a 
szomszédok, kik gyermekeinek jajgatásaira ébred
tek föl. Midőn haza ment, két szobában öt halottat 
talált. Az elsőben 11 éves József fiát, öt éves Eu-
genia'leányát s negyedféléves Ilka leányát, a má
sodikban pedig két éves Irma leányát és férjét, ki 
41 éves volt. Lesújtva e látványtól, iszonyú fájda
lomban majd apathiába esett. Az apa ölte meg 
magát és gyermekeit, kikkel mindig oly gyöngé
den bánt, cyankalival. Borzasztó tettének okát 
nem sejtik. Este még jókedvű volt s éjjel fölkelté 
gyermekeit, hogy igyanak a szörnyű italból. 

** (Egy százkét éves palotahölgy.) Mária An
tónia franczia királyné egyik palotahölgye: Ulrich 
de Beangé et de Melqueil grófnő július hó 27-én | 
hunyt el 102 éves korában. Az elhunyt grófnő a 
szerencsétlen sorsra jutott királynét a vesztőhelyre 
is elkísérte és azóta gyászolta. 

f (Halálozások.) Hattyuffy Kristóf, Fehérme
gye főszámvevőjes, 48 éves korában elhunyt. Egy
kor rácz-almási lelkész volt, 1849-ben kormány
biztos, aztán Klapka tábori lelkésze, a miért az 
ötvenes években rendőri felügyelet alatt állt, l 
1861-ben egyhangúlag megválasztott szolgabíró s 
öt év óta megyei főszámvevő, mindenki által be
csült tisztviselő s jellemhű hazafi. Rácz- Almáson 
jul. 28-án temettetett el. — Valkovics Antal, ki
rályi táblai biró, aug. 5-én hunyt el Uj-pesten 54 

éves korában. Jó családapa és buzgó hivatalnok 
volt. — Báró JJray Bálint, nyűg. udvari tanácsos 
76 éves korában, a szathmármegyei Tyúkodon 
meghalt. — Uhrinyi Kovács Zsigmond, nagy-szuhai 
birtokos, élete 73-ik évében tüdőszélhüdésben 
Nagy-Szuhán elhunyt. — Alsoki Gellért, sz. bene
dekrendi áldozár s pápai kath. gymnasiumi tanár 
életének 38-ik évében agyszélhüdés következ
tében elhunyt. 

— (Adakozás.) B. Eötvös József emlékszobra 
javára Pestről Navratil Imre egyetemi m. tanár 
10 frtot küldött be szerkesztőségünkköz. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Vidéki . A népdalokat, kivánata szerint, félretet

tük. A népköltészetnek egy hangja, egy ize sincs rajtok; de 
biz egyéb költészetnek sem. 

— A megnyugvásró l . (Miért — ró'.») A költeményben 
nem hiányzik az eszmei tartalmasság s itt-ott a költői kife
jezés is szerencsésen van eltalálva. Ha kerekdedség nincs is 
az alkotásban, az egyes versszakok meglehetősen fűződnek 
egymáshoz. De az egészet igy a. mint van, még sem tartjuk 
lapunkban közölhetőnek. Ugy érzik rajta, mintha a szerző 
még ereje fölöttit kisértene meg"benne. Ily nemű költemé
nyekhez a kedély nagyobb ülepedettsége kivántatik. Egyes 
kirívó vonások, erőltetettségre mutató túlzások, néhol a vo
nások felesleges halmozottsága s olykor roszul is talált 
volta (pl.: „a délibáb hü fodra" — holott a délibáb vizének 
fodra sincs s a mije van is,nem hü, sőt inkább hűtlen, azaz : 
csalárd) mind azt bizonyítják, hogy a fiatal szerző ily böl
cseimi irányú tárgyak magaslatán még most nem áll. Szíve
sen foglalkoztunk részletesben a szokottnál e darabbal, 
mert költőjében mindenesetre tehetséget látunk. 

— Zágráb. M. A. A szíves meghívást köszönettel vet" 
tűk, s ha egyszer körülményeink engedni fogják, fölhasz 
náljuk a kedvező alkalmat. Addig is fogadja üdvözletünket 

— Gei'zaliáza. B K. Ez -a dolog nem a szerkesztősé
get, hanem a kiadóhivatalt illeti. • • 

— Csökmö. K. J. Az elveszett fiu ügyében irt fölhi
vást lapunk bezártakor vettük, s igy nem tehetjük előbb 
közzé, mint társlapunka „P. U." jövő szerdai számában. 

SAKKJÁTÉK. 
' 663-ik sz. f. - Gold Samutól 

(Bécsben.) 
Sötét. 

hl 
Világos. 

Világos indul s a második repésre mattot mond. 

A 658-ik számú feladvány megfejtése. 
(Galambos Lászlótól Kecskeméten.; 

Vll. 
1. Bc6 —a6 
2. Fa8—hl 
3. Ba6—c6 

SAt. 
b.4—h3 
h 3 - h 2 

a7—a6 
4. K e 2 - f 3 K e 5 - d 5 
5. Kf3—f4 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— VUkolcton: Czenthe József. — Oelsén: Glesioger Zsig
mond — Jászkiséren: Galambos István. — N.-Sxalontdn 
Kovács Albert. — A petti sakk-kör. 

HETI-NAPTÁR. 
Hónapi -eV 

hetlaap I 

11 Vasár 
12 Hétfő 
131 Kedd 
14 Szerda 
tSlCsM. 
16 Pént. 
17 [Szóm. 

I 

Katholikas és protestáns 
naptár 

Augusztus 
F 1 2 B. s s . elh. F II Tiborc 
Klára száz Klári Hila. 
Hippolitus Ipoly 
Özséb, Athan f Özséb 
S « g y Bold. A. Nagy B, Asz. 
Bakos pttsp. Jáezintka 
Liberat Bertrám 

Görög-orosz 
naptar 

j| Izraeliták 
naptara 

Július, (ó) 
3 0 A 8 Szilas 
131 Eudocimus 

1 Angost C I I 
2 I s t . s z . a . b k . 
3 Izsák 
4 Aristarch. 
5 Eusignius 

Ab. Ros. 
7 Eszter 
8 
9 B . t e m . l e . 

!10 
11 
12 
13 S. Nana 

N a p H o l d 
hossza 

t p. 
139 1 
139 58 
140 66 
141 54 
142 51 
143 49 
144 47 

kél nyög. hossza 

Hald változását. ® Holdtölte 18-án 10 óra 9 percekor este. 

kél nj"»s". 

P- f- p. 
18 219 14 

232 30 
246 
260 
'274 39 

10:289 27 
9|S04 31 

9 
12 

ó. p. 
este 
1 18 
2 37 

6. p. 
10 23 
10 49 
11 23 

3 551 regg. 
3 9 0 8 
6 13 1 9 
7 0 2 23 

T A R T A L O M . 
Dr. Livingstone Dávid (arczkép). — Engesztelődéi. — 

Egy falusi preezeptor története (folyt.). - A Kárpátok 
(vége). — A pesti közvágóhíd (két képpel). — Garibaldi 
tábornoknál 1862-ben. — A gége diaetetikája. — Negyedik 
helyen. — Tengeri oroszlán a londoni állatkertben, (képpel) 
— Egyveleg. — T á r h a t : Irodalom és művészet. — Kön»" 
téaetek, egyletek. — Egyház és iskola. Ipar, gazdaság; 
kereskedés. - Közlekedés. - Mi újság? — Szerkesztő' 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-aaptár. ^^^_____ 

Felelős •cerkente: N a g y MHrléa. (L. magyar-ato** 2l-*'> 
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HIRDETÉSEK. 
a 

V Figyelmeztetés 
szülőknek! 

Ezzel at.cz. szülőknek figyel
mében ajánlom az általam évek 
óta készített és sikerrel használt 

„Giliszta-csokoládét," 
mely nemcsak biztos hatása által 
minden ily nemű találmányt fö
lülmúl, de egyszersmind a gyer
mekeknek kellemes izénél fogva 
igen könnyen beadható ;'lehet szá
razon, tejben vagy vízben felol
vasztva más étel közé keverve 
beadni, a nélkül, hogy azáltal 
legkevésbbé is vesztene hatásából. 

fiW 1 db. ára 20 kr., postán 
küldve 10 krral több. 

Sipúcz István, 
g y ó g y s z e r é s z P é c s e t t . 

Főraktár Pesten: TÖRÖK Jó
z s e f gyszer. király-uteza; kapható to
vábbá: Schopf és Brezsányi uraknál, 
Mária Valeria-utcza. Budán: Schwarz-
mayer János gyszer.; Becs: Mayer-
hoffer F. C . : Prága: Furst J. gyszer.; 
Grécz: Pnrglei tner; Zágráb: Hetce-
dfis gysz. 1205 ( 4 - 1 0 ) 

Vidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcza 8. sí . 

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

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

Kukoricza-momolóit, gcp-széna-gerebl.Véit és VIMTS-rostáit 
» kitűnő borsajtóit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készítményeit, a Vidats-ekékot utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan ványomatni szabad
nak tartják. . 1328(8-6)' 

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

Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

A dr. Sampson tanár által az i 

],, II. és III. számú coca-lapdacsok 
használata felett irt tudományos értekezet 
a „Szerecsenhez" czimzett gyógyszertár ál
tal Mainzban, ingyért szolgáltatik ki. 

1 skatluya ára 1 tallér vagy 2 ft o. é., és 
5 tallér vagy 10 ft. o. é. A légzés és emésztő , 
szervek minden betegségei; —továbbá: az 
átalános és különleges gyengeségi állapotok 
minden nemei ellen, mint az indiánok kitünö 
tulajdonságú egyetemes szere a „coca" Pe
ruból, a legmelegebben ajánltatik, 

1338 (1.-20) 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatása 
patkány- és • egér-

irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6 
doboz 5 ft. o. é. 

U^É^^C I C?- és kir. szab. gyökere-
á l ^ b f senhatópoloska-irtószer, 
^ j | H l ^ l bútorok számára. Egy üveg 

,v>" "•—*"» ára 4 0 kr. 6 üveg 2 ft. o.é. 
Fölülmulhatlah hatású poloska-irtó-
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. 

Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-boga r 
(Heimchen) Irtó-por. 
1 csomag ára 3 0 kr., 
6 csomag ára 1 ft. 5 0 kr. 

Va lód i persa rovar-por, 
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Égy nagy 
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
2 ft o. é. — Egy kis Jiveg ára 
* 0 kr.', 6 kis üveg 1 ft. o. é, 

9W A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy. utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. 

fiV Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára díj- és bérmentesen megküldetnek. 

9 V ~ Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falnsi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete által a nevezett férgektóli 
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik. 1292 (13—24) 

M F ~ 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-
miniszterium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 

R E I S S B . , 
magyar, kir. szab. vegyszerek gyára a 

férgek gyökeres kiirtására 
Pesten, barom korona utcza 9 . s s . 

Barsmogyében fekvő Léva mezővárosában, mely az esztergom-
selmecz-be8zterczebányai posta-uton fekszik, s az épitendő garamvölgyi 
vaspályának állomáshelye lesz; továbbá egyike a felvidék legjelenté
kenyebb gabona-piaczainak s évenkénti 4 országos vásárral bir, 

M „oroszlán" czimzett nagy vendéglő 
1 nagy tereimnél. 10 vendég-szobával, kávéház, s egy.éb megkí
vántató helyiségek, úgyszintén mintegy 50 lóra való istál lóval 
ellátva, 1873. január' 1-től három, esetleg hat évre ajánlat (OfFert) ut
ján haszonbérbe adatik. 

Az ebbeli zárt ajánlatok legalább 200 ft. bánatpénz mellett, leg
később folyó év szeptember 15-ig az alulirt főbórnökség lévai központi 
irodájába intézendők, mely határnapon ez ajánlatok felbontatni fognak. 

Keít.Léván, jul. 20-án 1872. . 

1325 (4—6) A lévai urad. föbérnökség. 

Lófiilajdonosok és gazda szoknak. 
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett. 

K w i z d a F. J. árnak Korne iiburichan. 
Tisztelettel kérem, az ön kitűnő cs. kir. szab. Oditó-nedvébél, melylyel én 

a legjobb eredményeket értem el, ismét 2 üveggel küldeni. 
B i l o w i t z , jan. 5 1872. Wagner. 

főhadnagy a 6-ik dragonyos ezredben 

K w i z d a F. J. urnák Kornenbnrgban. 
Ó excellentiája Isniail basa a cs. ottoman 4-dik hadtest parancsnoka részéről 

Ázsiában megvagyok bízva ezennel kinyilatkoztatni,hogy azon cs. kir. fíditö-nedve I 
lovak számára az egész hadjárat tartama alatt Mezzopotániában, nemcsak a táborkar I 
lovainál, — hanem az összes lovasságnál rendkivüli eredményekkel alkalmaztatott 
Köszönet e gyógyerejü szernek, melylyel lehetővé tétetett, hogy a lovak, daczára I 
minden nélkülözéseknek, s az oly nehézségekkel járó tábori szolgálatoknak a siva-| 
tagban, tökélletesen megfelelhettek. 

B a g d a d , jan. 28. 1872. B e y Arthnr, 
ezredes a cs. ottoman ezredben. 

K w i z d a F. J. untak Korneoborgban. 
Tisztelettel kérem,küldjön.számomra haladéktalanul kitűnő koroeuburgi mar

haporából 5 nagy csomagot, és cs. kir sz. üditő-nedvéből 5 üveggel. 
Z a b l a t , Trencsén mellett, febr. 27-én 1872. tiróf Teleki Ede. 

A Kwizda-fele állatgyógyászati szerek valódi minőségben megszerezhetők: 
PESTEN: Törők József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thal-

m a j e r A. s társa: Halbauer testvérek; Rakodezay A. ; Frommer H . : Krie-1 
sebe A. és Kovács J. J. uraknál. BUDÁN : az udvari gyógyszertárban; ezenkívül 
Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek j 
összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 1383 (1) 

^ " k _ 7 f j f i Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a j 
" V d | 9 . Kwizda Ferencz J.-féle űditó-nedv <Restitutions-Fluid), j 

mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más j 
basonnemü s ha»onnevezetü készitmcnyekkcl össze ne tévesztessék; továbbá kéretik 1 
azt szíves figyelemre méltatni, hogy a korneuborfei marhapor minden függvénye, j 
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláirással van ellátva, s kötelességemnek 
tartom ezúttal közhírré tenni, hogy hamUitványok fordulnak elő, melyek egészen 
hatásnélküli, s mi több, ártalmas alkatrészekből vannak összeállítva, melyek megvé
telétől ezennel mindenkit nyomatékosan óvok. 

0 V Csak alapos g y ó g y i t a l blzto-
ait utóbajok e l len . 

T i t k o s 

betegségeket, 
s tehetetlenséget, 

e l g y e n g ü l t f é r f i é ró l . 
gyakori magömlések, sőt a végképeni 
tehetetlenséget katonai és polgári kór
házakban sikerrel használt egyszerű 
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva, 
tásában vagy életmódjában gátoltatnék-
minden izgató szer nélkül bámulato' 
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
W e l s s J. gyak. orvos és szülész, az 
itteni cs. kir. garnison fökórházba n 

kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé 
szettndományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás, 
min: a gyógyczélokhoz jól beosztott 
rendeló-lntézetében Pest, Sebestyén-
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4 
óráig. 

Férfiak éa hö lgyek részére külön, 
külön várószoba van 

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is 
gondoskodik .1339 (2—12) 

Épen most jelent meg 

32-ik kiadásban 
a világszerte ismeretes : 

„Der persönliche Schutz" 
czimü tanulságos könyv Lanrentlus-tól. 

lepecsételt borítékban. 
20 évi tapasztalatok nyomán ezerszere

sen .megpróbálva, segély és gyógyítása a 
gyengeség i ál lapotoknak, melyek az ön-
fertöztetés s kicsapongásokból származnak. 
Megszerezhető minden könyvárus által,Bécs
ben: Pohan Károly, WollzeiK' 33. sz. a. 
Ára 2 ft. 40 kr., postai küldéssel i ft. 50 kr. 

Szegények, kik bizonyítványok által 
igazolják magukat, s közvetlen hozzám for
dulnak — ingyért. Laurentius. 

A számtalan utánzások, vala
mint az e könyvbeli kivonatok

tól , de különösen az ilynemű piszkon ira
tok által magasztalt kuruzsolási gyógyítá
soktól egész jő akarattal mindenkit óvunk. 
Tehát arra, kérünk figyelmet fordítani, hogy 
a valódi, illetőleg eredeti kiadaxt szerezzék 
meg maguknak az érdeklettek — Lauren-
tius^tól,— mely egy 8-rét kötetet képez 232 
oldallal, 60aczélba metszett boneztaniábrá
val, s lepecsételve a szerző saját nevével el
látott bélyeggel. 1340 (1—12) 

Legújabb könyvek, 
melyek 

Hekenaat Gusztávnál Pesten megjelentek 
ét minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

kaphatók: 

Szolgálali utasítás 
az elsó'folyamodásu bíróságok számára. 

(8-rét, 16 lap). Fűzve 20 kr. 

Trbéri tárgyú 
törvény- gyűjtemények. 
Az 1847/8-ik" évtől egész 1872. évig alkotott 
i úrbéri tárgyú törvény-czikkelyek gyűjte
ménye az azokra vonatkozó egyéb törvények 

és rendeletekkel kiegéazitve. 
Szerkeizté 

Sieniciey Gusitáv. 
(Nyolczadrét, 11 ív fűzve 9 0 krajezár. 

Zwei 

Dichter Oesterreichs: 
Fraiu Grillparzer, Adalbert Stifter. 

Von 
Kmil Knta. 

(Octav, 516 Seiten) gebeftet 3 Gnlden. 
Mit den BUte iawa beMer IHohter. 
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Wetzer és Lobmayer 
a szép ,,Magyarnó"-Iiez 

Pesten, az uri- és korona-utcza sarkán 2-dik 
szám alatt, 

van szerencséjük a nagyérdemű közönségnek újonnan nyitott a min
dennemű 

rumbűrgi vásznak s kész feliériieinuekkel 
gazdagon ellátott raktárukat ezennel tisztelettel ajánlani. 
• A v á s z o n á r a k valódiságraért j ó t á l l á s b i z t o 

s í t tat ik. 

Kiházasitások, bármily mérvűek legyenek is azok, méltá
nyos árak mellett, általunk gyorsan és 

pontosan eszközöltetnek. « , „ • ' 
Vonatkozással az e téreni több mint 30 évenáti szilárd működé

sünkre, — törekvésünk oda irányul, hogy régi jó hírnevünket a jövőre 
nézve is megőrizhessük; minélfogva, az igen tisztelt közönség szíves 
látogatását kérjük, 

mely tisztelettel 

1381 ( 3 - 3 ) Wetzer és Lobmayer. 

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

New-York. 
14 9 Broadway. 

Á r l e s z á l l i t a s. 

Wheeler és Wilson-fiie 

s-

varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 
New-Yorkban. 

van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaikárait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
• József ter 15-ik sz . alatt 

kaphatok s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közónségef arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedmarkunkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C^gT" IUustrált árjegvzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül
detnek meg. 1290 (10—34) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Gyors és biztos kiirtása a 

patkányok és egereknek, 
| az ő Felsége első Ferenci József császár által egy kizárólagos sza

badalommal kitüntetett 

patkányméreg által. 
mely valódi minőségben kapható: 

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, kirily-uteza 7-ik szám- — 
[ Továbbá a birodalom legtöbb fő- és me zavarosaiban. 1312(6 — 8) 

Ára egy darabnak 50 kr. a. é. 

A maga nemében 
a legnagyobb és sok-

egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

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

RaRtAraii 
A M i i „ n : u | > i i r A M I Stadt, KSrntnerslrasse 27, 
* J K i ' l a ^ l a , , I , , • • J K E c k e d*er H i m m e l p f o r t g a s s e , 
«y J Hanptstrasse. U\3 „zum Erzherzog Kari," 

mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, 
s gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vitte, — hogy a nagy
bani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő 
kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rendkivülileg olcsó s leg

jobb minőségű áruezikkeket nyújt, s biztosit t. ez. vevőinek. 
jjajT* Levélbeli kívánatra a megrendelések vidékre gyorsan és pontosan esz

közöltetnek, s a nem testhez illó 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. 

Hamburgi vászon férfi ingek (a nyak
mérték megkívántatik 2, 3, 4, 5, 6 ft. a 
legjobbak. 

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

Férfi nyakravalók vagy sálon nyak -
kötök, darabja 75 kr., 1, 2, 3 ftig. 

Férfi lábravalók 1 ft., 1.50, rumbűrgi 
vászonból 2, 2.S0,3 ft., lovag-szabás, fran 
cziá vagy magyar mintára. 

Merino - pamut egészség i ujjasok 
(Jacken) 2, 3, 4 f t , selyemből 6,7 ft., köd-
mönös vagy szövött lábravalók 2 , 3 - 4 ft. 
(véd a köszvény ellen.) 

\ ő l vászon-ingek, simák, 1 ft. 50 kr'., 
2 ft., finom hurokvarrással 2 ft. 50 kr., 
valamint svájezi forma, egészen uj min
tára hímzésekkel 3 ft., 3.50, 4, 5 ft., ugy-
szinte legfinomabb rumbűrgi vászon és ba-
tisz-ingek hímzéssel s csipkével 6, 8,10 ft. 

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

Xöi lábravalók, vászon, perkál vagy 
barchetból 2 ft., 2.50, 3 ft. hímzéssel. 

\ ő l pongyo la vagy éji corsettek, 
2 ít., 2.50, franczia batisztból, himzéssel 

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

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

Nöi futók, fűzőre (a derék környület 
mértéke megkívántatik) 3, 4, 5 ft. 

1 tuczat rnmburgi vászon-zsebkendő 
1.50,2 ft., nagyobb és finomabbak 2 ft. 50 
kr., 3.60,4, 5, 8—10 ft. 

1 tuczat czérna batiszt-kendó 5, 7, 
9 — 12 ftig a legfinomabbak. 

Asztal- vagy törulközó-kendök, tu
czatja 5, 6, 7—9 ft. damasz. 

1 asztalteriték vászonból 6 sze
mélyre (egy teríték ahhoz illó kendők
kel) 5, 6, 8 - 1 0 ft., 12 személyre még 
egyszer annyi. 

30 rőf színes ágynemű, darabja 7,- 8, 
9, 1 0 - 1 2 ft. 

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

1 db. 30 rőfös '/« széles rnmburgi vá
szon 12, 13, 15—18 ft. 

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

48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 
30—35 ft. kitünőleg szép. 

50—54 rőf hasonlithatlan jóminőségü 
3 ft. 3.50, 4 ft., (a nyak környület-mér- rumbűrgi vászon (kézifonatés "U széles 
teke kívántatik). |30, 35, 40, 50—60 ft. 
I P u p l h p l i m p n r p n r l p l p c p l (bárn>eI>- nyelven Írva) a pénzbeküldése vagy 
LCVCIUCII l l l C y l ClIUCICOCn postai utánvét mellettjótállással mindenhova s a 

legpontosabban eszközöltetnek. 
8uF"* A'megrendelési levelek ekép czimzendók: 

E. FOGL, Wien, k. k. Hoflieferant, 
( J l a r i a h i l f e r s t r a s s e Xr. 2 5 . ) 

jj^f* 50 ftig terjedő bevásárlásnál, 6 db. batisz-kendő és 1 hím
zett női-garnitura ráadásul ingyért adatik. 1282 (12—12) 

A nehézkóros-görcsöket 
( F a l l s u c h t ) 

levelezés utján meggyógyítja: dr. O. Killisch különleges orvos, most: 
Berlinben, Louisenstrasse Nr. 45, eddig száznál több, tökéletesen meg
gyógyíttatott. 1320.(6-6) 

I Korszerű iijkönyv. 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (égyetem-uteza 

4-ik szám alatt), megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

A politikai pártok. 
Bluntschli J. K, 

után 

t o r d i t o t t a és j e g y z e t e k k e l k i s é r t e 
Ballagi Géza. 

Tar t a lom: I. Mit értünk politikai párt alatt? A hivatalnokok 
pártállása. Fakció. I I . A pártok nemei. Pártnevek. Felemes-pártok. 
I I I . Az ultramontán párt. IV. Stahl pártelmélete. V. A Rohmer-féle 
pártelmélet. VI. A radikalizmus. VII. A liberalizmus. VII I . A kon-
zervatizmus. IX. Az abszolutizmus. X . A politikai lélektani alapelve 

B. 11Ú, 1 í ibin 

(8-rét, 200 lap), i ra 1 ft, 50 kr. 

Kiadó-tulajdonos Heekeaaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-nteza 4-ik izám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "Vfl 

fftfT- Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajczárba; háromsiori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajezár. 

özékács Józsefnek a bányakerületi ágost. 
hitv. szuperintendensi hivatalról lemondása 
fájdalommal töltötte el az egyház és iskola 
minden barátját s méltó aggodalommal, kü
lönösen egyházkerülete tagjait a miatt : ki 
leend méltó utódja? 

A megüresült szuperintendensi szék be
töltésére irányzott első izbeli szavazás csak 
féleredményt szült; a szavazatok megoszlása 
miatt átalános többség nem esvén senkire, 
a legtöbb szavazatot nyert két, egyaránt 
érdemes férfiú közt uj szavazásnak kellett 
történni. E második szavazás döntő ered
ménye a közelebbi napok
ban jött nyilvánosságra. S a » 
két jelöltet támogató egyházak 
közt oly nagy volt utolsó per-
czig az egyensúly, hogy csak 
is egy szavazattöbbség dön
tötte el a kérdést, Sárkány 
Sámuel pestmegyei esperes 104 
szavazata ellenében 105 szava
zattal dr. Szeberényi Gusztáv 
választatván meg. 

Szeberényi Gusztáv, kinek 
arczképét itt olvasóinknak be
mutatjuk, fia azon Szeberényi 
Jánosnak, a ki szintén mint 
bányakerületi szuperintendens 
halhatatlan nevet vivott ki 
magának az ág. hitv. egyház 
történelmében. Gusztáv szüle
tett 1816. október 14-kén Ko-
chanóezon Nyitramegyében, 
hol atyja akkor lelkész volt. 
Két év múlva szüleivel együtt 
Selmeczre költözött, hol az 
elemi és gymnáziumi tanulmá
nyokat Rojko, Homokay és Bo-
lemann tanárok vezetése mel
lett kitűnő sikerrel végezte. 
Innen Pozsonyba ment theolo-
giai tanfolyamra és miután a 
szokásos hitjelölti vizsgálatot 
1838-ban kiállotta, Németor
szágban, jelesen a jenai egye
temen Hasé, Schwarz, Fries, 
Luden és Baumgarten tanároktól két éven 
át hallgatta a philosophiát és theologiát. 
Több utazási kirándulás által tapasztalatait 
gyarapitván, hazájába tért s egy évig Vilá
goson, Bohus János házánál nevelősködött. 

1843. év jan. 25-én atyja által folszentel-

Dr. S z e b e r é n y i G u s z t á v . 
tetvén, annak oldala mellett működött mint 
szuperintendensi segéd; de csak rövid ideig, 
mert még azon évben megválasztatott ren
des lelkészül az egyházas-maróthi gyüleke
zet által. Tiz esztendei ottani működése 
után a békés-csabai, hazánkban legnépesebb 
ág. hitv. gyülekezet választotta meg lelké
szének, s azóta fáradhatatlan buzgalommal 
működik az egyház emelésén, különösen az 
oktatásügy fölvirágoztatásán is. 

Szeberényi azok közé tartozik, kik a 
nép vallásos neveltetésében keresik az egy
ház s átalában a társadalom jövőjének leg-

Dr. S Z E B E R É N Y I G U S Z T Á V . 

főbb biztositékát. A nevelés és oktatás ujabb 
irodalmában alig van nála jártasabb tiszt
társai között, sem az élet és intézmények 
terén ez irányban tevékenyebb. B.-Csabán 
rendes iskolai bizottságot szervezett, mely 
kizárólag iskolák ügyeivel foglalkozván, 

éber figyelemmel kisérje azokat s jelentése
ket és javaslatokat tegyen az egyház kor
mányzó testületének az iskolák felvirágoz
tatására. Gazdag egyháza vagyonát is a 
nevelés üdvös czéljaira törekszik forditani; 
s a csabai ág. hitv. négy osztályú reálgym-
názium fölállításában is Szeberényinek van 
legtöbb érdeme. 

Természetes aztán, hogy gyülekezete 
határtalan tisztelettel s ragaszkodással vi
seltetik iránta; sőt szélesebb körben a békési 
esperesség, a bányakerület, sőt maga az ágost. 
egyházi egyetem is elismerte és méltányolta 

Szeberényi tevékenységét és 
nem közönséges képességeit, 
midőn az első előbb pénztár
noknak, majd Haviár Dániel 
halála után ismételve esperes
nek választotta, az utóbbiak 
pedig egymás után főjegyzői 
hivatallal ruházták fel. Míg
nem legújabban jun. hó 20-di-
kán bányakerületi superintén-
denssé lett. 

Tevékenysége az irodalom 
terén is elismerést nyert. Az 
ötvenes években több egyház
jogi czikket irt a „Prot. egy
házi és iskolai lapok", a „Prot. 
Jahrbücher", „Prot. Wochen-
blat t" czimü egyházi közlö
nyökbe ; kiadta boldogult aty
jának : „Wyucováni Konfir-
mandu, dr-a Jana Seberinyiho 
superintendenta etc." czimü 
konfirmácziói kátéját, mely tót 
és magyar nyelven öt kiadást 
ért. Híveinek kívánságára több 
egyházi beszéde külön füze
tekben jelent meg. I r t a népis
kolák számára egy helyesirás-
tant (Prawopis); tiszttársával 
Haan Lajossal és néhány csabai 
néptanítóval szerkesztett egy 
olvasó könyvet, és végre ki
adta az „Uj szertartásos Agen-
dát", melyért a folyó évben a 

bécsi prot. theologiai fakultás theologiai 
tudori oklevéllel tisztelte meg. 

íme száraz vázlatban egy munkás élet 
képe. 

Ha igaz, hogy tettek legjobban jellemzik 
az embert; ha igaz, hogy a múlt és a jelen 




