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M f f i 
biztositó-társaság, 

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

3.200.059 íí 54 kr. biztosítéki alappal blr 
biztosításokat elfogad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

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

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

1238 Dr Pattison köszvényvattája, ( 5 - 7 ) 

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

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

Horderö: 
négyszögletűét (8 éri jótállás mellett). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A niagu nemében 
a legnagyobb és sok-

egész Európában 
oldalulag kitüntetett 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legpontosabban eszközöltetnek. 
A megrendelési levelek ekép czimzendők: 

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

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

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

New-York, 
140 Broadway. 

Fagylalt-gép. 

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

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

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

ezukrászok 
és 

Is. ávé so lx_. 
valamint magánosok számára minden nagy

ságban kaphatók legjutányosb áron 

Mayer Ferdinándnál, 
rézműves, 

kecskeméti-uteza 8-ik sz. alatt Pes ten . 

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

t n ^ X . X ^ V T y ' * T ' T r ? P - L l T ^ á S ^ P ,°! Í! Í k a Í D J d o n 9 á * o k a t ill8t8IeS= figy »*87«« k-*biott petit sor, vagy annak helye, egy.zeri igtatasnal 10 krajcárba; háromszori rag, 
többszöri igtatisnál csak 7 krajezarba számíttatik. - Kiadó-hivalalunk számára hirdetményeket elfoead Bíeaben: Oni.olik Al„l«„. W„11™1» Z 99. i. u . . . . „ i. v J . . . «,„„..:,„ " „ 
Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein éa Vogler, Wollzeile Nr. 9. -

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

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

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

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

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

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

M O R S E S Á M U E L . 

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

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

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

1829-ben ismét Eu
rópába jött s három 
évet (1832-ig) töltött 
i t t , legnagyobb részt 
Angliában. De Newy ork 
sajnálta távozását; több 
izben írtak utána s kér
ték : térjen vissza. Tan
széket állítottak szá
mára, melyen irodalmi 
s művészeti felolvasá
sokat tartson. S midőn 
1832-ben viszszatért, 
csaknem diadalmenet
tel fogadták. A tisztes 
„ tanár" czimmel — a 
demokrata Egyesült
államokban a legszeb
bel — tisztelték meg. 
Egyszóval azon az utón 
volt, hogy a tanári szé
ken nyerje legszebb s 
legtartósb koszorúit. 
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Pedig hírnevének sorsa ekkor m á r el 
volt dön tve — és pedig m á s i rányban . Ele
tében a forduló pont akkor á l lot t be, mikor 
Európábó l hazá jába visszatérendő, 1832. 
őszén Havre-ben a Sul ly nevű száll í tó ha
jóra lépett . E hajón ér te lmes, mivel t társa
ságra t a l á l t , s mindenek fölött a hajó kapi
t ánya Marsha l l u r k i tűnő képzet tségű s 
sze l lemdús ember volt. A tenger i u t hossza
da lmas volt . Vol t elég idő a társa lgás és 
v i ta tkozás minden lehető t á rgya i t kimerí
teni . A villanydelejes folyamok közül leg
u t ó b b te t t fölfedezések is szóba jöttek.*) 
A beszélgetők egyike könnyedén odaveti, 
hogy jövend idő, mikor e villanyfolyam az 
emberi gondolat l egha ta lmasb közege leend, 
csak az á t té te l eszközét kell ki találni . Ez 
elejtett és senki á l ta l figyelembe nem vett 
észrevétel t a Morse szelleme megragadta . 
Mint a syrakusai nagy mér tanár , ö is, s vélet
l enü l ta lá l ta m e g , a mit öt év óta keresett. 

E pillanattól fogva, s da3zára a legel-
ü tőbb foglalkozásoknak, melyeket a v i lág 
szeme lá t t á ra űzött, Morse Sámuel igazában 
nem foglalkozott egyébbel, mint oly készü
lék szerkezetének föltalálásával, mely az em
beri eszme vagy akara t nyi latkozatai t egy 
villanyfolyam ál ta l mozgásba tehető delejre 
vigye á t s ezáltal l á tha tó vagy tapintható 
jelekben fejezze ki bármely távolságban, 
tudva levén az , hogy a vi l lanyszikra gyor
sasága a gondolat röptével egyenlő s a leg
nagyobb földi távolság befutására sem kivan 
emberi leg észlelhető időközt. 

Első kísérleteivel elégületlenül, az előbb 
követet t vegytani eljárások útjával fölha
gyott s már 1835-ben elég jelentékeny ered
ményhez ju to t t a r ra , hogy ta lá lmányá t a 
new-yorki akadémia elé terjeszthesse. 1836-
ban még szaporí tot ta kísérleteit, melyek 
mind több és több figyelmet gerjesztettek a 
szakértőkben, bár népszerűvé s közhitelü-
ekké válniok még mind nem sikerült . Sokkal 
nagyobb s csodásabb, képtelenebb vol t az 
eszme, mintsem a köznapi emberek elfogad
hat ták volna. 

A ta lá lmány sorsa akkor dőlt el, midőn 
az Egyesült-Államok kongresszusának 1842 
— 3-diki ülésszaka döntő kísérlet té te lét ren

delte el a bal t imore-washingtoni vasútvo
nalon. A kísérlet m e g t ö r t é n t és pedig hatá
rozott sikerrel . 1844-ben m á r rendesen 
működöt t a v i l lanytávi rda . S e percztöl 
kezdve a siker n e m ismer t többé meg
állapodást . Először Amer ika , azu tán egész 
Európa k ivánt részesülni a t a l á lmány elő
nyeiben, me ly időt és t é r t legyőzve, sőt I 
megsemmisí tve — ezál ta l az életet bizonyos 
ér te lemben meghosszabbí to t ta . 

Morse S á m u e l eszméjének diadala, sok 
fáradozás és küzdelem u t á n , tökéletes volt. 
Készülékeit minden újonnan a lakuló táviró-
egylet elfogadta, daczára a könnyebbitések-
nek, melyeket a v i l lany-á t té te l t i l letőleg 
Bovelli s mások behoztak. A tudós ameri
kainak nem volt egyéb teendője, min t a 
dicső ta lá lmánya u t á n özönlő anyagi hasz
not s dicsőséget a ra tn i . De babérai s növe
kedő vagyona nem te t ték közönyössé a tu
domány további ku ta tása i s haladása i ránt , 
s v i lágér t 3em hi t te , hogy a vil lanyosság 
utolsó szava már ki volna mondva. Nem 
szűnt meg e részben tovább munkálkodni . 
S a tengeralat t i táviró létesítésében neki is 
n a g y része van, s Field Cyrus , ki az első 
cable- t az at lant i tenger a U bevezette, annyi 
g ú n y , megtámadtat ás s akadály közepette, 

«) A fölfede«< lanytávirdának alapul szol
gál) abban áll, hog; akó körül tekert sodrony, 
melybe villanyszikrát booátanak, hogv a vaspatk'H körül 
fussa, ezt delejjé teszi a villanyfolyam körül futása idejére. 
S így egy vasdarabot felváltva delejjé tenni s ismét delej-
telenrté — nem kell egyéb, mint körültekert sodronyba 
felváltva villanyfolyamot bocsátani s ismét megszüntetni. 

s jn kitől nem í y e r t több és j obb támogatás t , 
min t épen Morse Sámuel tő l . 

Megtisztelésében Anglia, Francziaország 
versenyeztek Amer ikával . 1858-ban még 
egyszer meglá toga t ta Eu rópá t s London
ban mint Par isban ugy fogadtatot t , min t 
az emberiség egyik nagy jóltevője. New-
York életében szobrot emelt neki. Közhe
lyen utoljára, m i n t nyolczvan éves aggas
tyán, halála előt t néhány hóval je lent meg, 
midőn a n a g y „ N y o m d a - u d v a r " - b a n a F r a n k -
lin Benjámin szobrát leplezték le. Morse ez 
alkalommal dicsbeszédet t a r to t t annak em
lékére, ki a vi l lámot k i ragad ta a felhőből s 
i r ány t szabot t ez égi erőnek. Hallgatói ön
kénytelenül i í összehasonli ták a két nagy 
ta lá lmányt s eszközlőiket. Valóban mél tán 
mondhatjuk, hogy a Morse Sámuel talál
mánya kiegészíti s hasznosítja a F r a n k l i n 
Benjáminét. —á— r— 

Elégia. 
Messze, messze — oly vidéket) zengett dalt a 

dajka nékem, 
A hol kincses a hegyoldal, összofénylő nappal, 

holddal, 
Szépségét túl nem ragyogja képivel a délibáb. 

Ott gagyogtam első szómat, ott láttam — ha 
altatómat 

Szép regémet eldalolták: milyen az a Tündér
ország . . . 

Látlak, otthon! küszöbödhöz saru-oldva lép 
a láb. 

It t vigasztalt a hű szolga, hogyha kérdem pa
naszolva, 

Jó anyám mért ne in jő hozzám, megcsókolni 
gyönge orczám', 

Mért hagyott el igy magamra, ki vivé el, 
hova ment? 

Rá felelt a gyász harangja, zengett a zsolozsma 
hangja: 

„Lesz viszont-látás az égb;n!" János, ihlett 
csöndességben 

Kis kezecském' összetette s halkan rebegett 
„amen"-t. 

Látom kertünk friss buvóit, sürü cserje jól 
megóv itt; 

Drága titka volt szerelmünk, most is várja: el 
kell jönnünk, 

Még egy este, holdvilágnál, azt susogni: 
„soha sem!" 

Búsan intve, halkan ingva, csüng a fán a tépett inda, 
Néma sir fölé hajolva, régi dalt susogva róla, 

A ki mélyen elhantolva fekszik — az én ked
vesem! 

Áll az ormon régi várrom; látta korszak, kettő
három; 

Mint betog, kit életben még új remény tart, 
vagy egy emlék, 

Elhagyatva, rogyva, dőlve, mégis tartja ős 
helyét. 

Oh, maradj is váltig ottani mig az ember, lét-
unottan, 

Sirba vágyik, s hamar éri, — tőled ezred népe kéri: 
„Állj soká, száz ivadéknak dicsről, fényről 

mondj regét!" 

! Végig a hegyláncz tövében, mint egy óriási 
révben, 

í Terhet könnyen, vidoran visz az ezer éves 
Garan viz, 

Egy társnemzet rege-lantja itt beszél tün
déri vei. 

! Oh, a költő ide illik, itt fürödnek könnyű viliik, 
; Szvatopluk gyász-viadalját zúgó hullámok da

lolják, 
Ah, regéik mély érzelmét, ember-fül nem 

éri fel! 

! A kis templom . . . itt találtam, kitől aztán el 
se' váltam, 

; Vezetőm' a tévedésben, balzsamom' a szenve
désben , 

Itt találtam s ölelem át én hű társam': a hitet. 
j A küzdőnek arcza halvány, nincs kihűlt szivébe' 

bálvány, 
| Melynek Vesta tüze mellé oltárát az ész emelné... 

Á ledőlt lobor helyére oltárt hitem épített. 

S nézlek, messze bérczeiddel, még a régi gyer
mek hittel; 

S a nehéz seb könnyű nékem, virággal födvén 
emlékem, 

Szivem soha sem felejti, hogy az üdvöt itt 
lelem. 

A val íság rege lett már, és a rege életet vár, 
Uj életet a siron túl, ha a harang nyelve kondul, 

Földi búra, szenvedésre új boldogság száll 
felém. 

Látlak jól, szülő vidékem; mint másnak, több 
vagy te nékem, 

Minden sirod' megsirattam, fűdnek-fádnak han
got adtam, 

Szerelmemről szép regét hall az utas, ha itt 
megáll. 

Végét éri földi pályám, tál az élet bús homályán, 
Fölkereslek! Berkeidben akkor is beszélje minden, 

Hogy mit éltem s érezek itt: keblén s sir ja fáináL 
Gáspár Imre. 

A karslakei lelkész. 
(Beizéiy.) 

Nem ta r tom igazságosnak, hogy a beszé-
lyek hősei majd mindig magas t e rmetű , szé
les vál lú és aczél izmu férfiak legyenek. Az 
emberi-nem nagy része középtermetű, vagy 
épen alacsony, vékony, czingár és gyenge 
izmu emberekből á l l ; a min t a v i lág folyása 
megy s a népesedés szaporodik, igen sok 
ér te lmes ifjú nőről föl lehet tenni , hogy 
olyan férfihoz is szivesen nőül menne, ki 
nem valami bámula tos szép Adonis . 

E kis tö r téne t olyan férfiról szól, kiről 
ez a thlé ta alakú óriások csak szánalmas 
megvetéssel emlékeztek volna meg. 

Sajnálom, hogy igy van, mer t ez őszinte 
vallomás tör ténetem i r án t nőolvasóim egy 
részének minden érdekel tségét e l ront ja ; de 
ezen nem segíthetek, mer t m e g t ö r t é n t té
nyekhez kell ragaszkodnom. 

Főtiszteletü Hallowes R ikhárd a közép-
termetüeknél valamivel kisebb volt , inkább 
rú t , min t szép, s szemüveget hordot t . Eszes 
és tanuló-féle ember volt . A tanodában, 
mint segédtanár működöt t , á m b á r e k i tün
tetést inkább vasszorgalma és jó erkölcse, 
mint tehetségeivel nyer te . Két évi segéd
tanársága u tán a t anoda rendelkezése a la t t 
álló egyik kis lelkészi á l lomás megürü l t . 
Miután sokkal kedvezőbb ál lomások voltak 
ki látásban, még pedig kevés idő múlva, a 
karslakei lelkészséget az idősb papjelöltek 
megvetéssel u tas í to t t ák vissza, de Hallowes 
Rikhárd egész készséggel fogadta el. Miután 
évi jövedelme 800 forint volt, egyszerű ké
nyelmes lelkész lakkal és egy kis földecské-
vel, azt gondol ta , hogy j o b b lesz elfogadni, 
min t évekig várni , mig ő r eá is r ákerü l a 
sor, hogy egy gazdagabb lelkészi állomást 
kapjon. 

Karslake féligmeddig falusi község volt, 
a staffordshirei nagy kőszéntelep t e r ü l e t é n ; 
ámbár a völgyből két-három kőszén-kémény 
is emelkedett föl, a vidék falusias színezetét 
éz nem ron to t t a meg, azt a kellemetlen füst
felleget, mely a bányavidékeknek mindig 
sajátjok, csak akkor lehetet t észre venni, ha 
a dombte tőre fölmentek. 

A bányászok egy kis külön faluban lak
tak, mely az aknákhoz közel az ö számokra 
volt épitve, s többnyire idegenek voltak, 
kik a környezetekben lakó falusi népesség
gel nem igen érintkeztek. 

Karslake igen csendes kis városka 
vol t ; nem egészen m a g a s , de emelkedő 
helyen feküdt. Népessége az ezerét nem
haladta meg, a minden i rányba szétszórt há
zak elég nagy te rü le te t foglaltak el, a főut-
czát kivéve gondat lanul s rendet lenül é p ü l t 
kis hely volt, hol majd minden háznak meg
volt a maga kis beker í te t t kertecskéje. 
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Inkább lehete t t biz ezt falunak, mint 
városnak nevezni. Főtiszteletü Hal lowts Rik
h á r d még alig tö l tö t t el há rom hónapot sze
r ény kis lakásán, midőn ama komoly meg
győződésre ju tot t , hogy kötelessége megnő
sü ln i ; már korábban is mindig az levén a 
véleménye — szerintem igen helyesen, — 
hogy a lelkésznek, ha községére hatni és pe
dig jótékonyan akar hatni , okvetlen házas 
embernek kell lennie. Lelkészünk arról is 
ha tározot t fogalmat készített magának, hogy 
egy lelkész nejének milyennek kell l enn i : 
szelid, j ó szivü, olyan anyai szeretettel meg
áldot t komoly nőnek, ki férjének segitségére 
legyen, a szegények körül fáradhatat lan s 
á tu lában az egész községnek békítő s jóté
kony szelleme legyen. 

A karslakei tiz vagy t izenkét ifjú hölgy 
között volt három vagy négy, ki a lelkész 
eszményképének megfelelt: a S tua r t kisasz-
szonyok közül bármely ik , vagy az orvos 
leánya, Herslet vagy a Penrose kisasszony, 
ezek közül bármelyik igen jó lelkészné lett 
volna. Mind szelid és érzékeny szivü leány
kák vol tak ; s a lelkész önmagában elismerte, 
hogy bármelyikből ki tűnő jó feleség lehetne, 
de még ez ideig egy lépést sem te t t arra , 
hogy e hölgyek közül bármelyiknek szerete
té t megnyerje. 

Még a kisvárosi pletyka-beszéd sem ta
lá l t alkalmat, hogy nevét valamelyik leány 
nevével szóba hozza. 

A lelkész ismét három hónapot tűzött 
k i ; s ez idő eltelte u tán önváddal ismerte 
el, hogy czéljától épen olyan messze van — 
mint az első három hónapban, mert még 
most sem tudo t t a leányok közül választani; 
pedig enmagában elismerte, hogy az egész 
vidéken csak ez a négy nő van, kikből az ö 
fogalma szerint igen derék és jó lelkésznö 
lehetne; s hogy a többiek teljességgel nem 
ta lá lnának az ő Ízlésével. Hernshawe Laura 
legkevésbbé. 

Már pedig Hernshawe Laura volt Kars
lake elismert szépsége. A Laura apja az egyik 
kőszéntelep tulajdonosa vol t , ki egyetlen 
l eányá t a tengerpar ton fekvő hires és divat
ban levő elsőrendű nevelőintézetben tani
t a t t a ; Laura min t kiképzett hölgy egy évvel 
előbb érkezett haza, mielőt t Hallowes Rik
hárd lelkészi á l lomását elfoglalta. 

Tagadhata t lan , hogy Lau ra nagyon szép 
volt, de az is tagadhata t lan , hogy egykissé 
különcz s férfias — a karslakei nők átalános 
véleménye szerint, borzasztó különcz és fér
fias volt ; lehet, hogy nem használták épen 
e szavakat, de bármi t mondtak — az ér te lme 
ez volt. Laura szeretet t lovagolni, tánczolni; 
8 ha a csatornán csolnakáztak,az evező lapá
tot épen oly biztosan s ügyesen kezelte, mint 
fitestvére; azt mondják, hogy oly jól úszott, 
m in t egy ha l ; s az már bizonyos a nők állí
tása szerint, hogy tetszelgő s kaczér volt, 
t ehá t legkevésbbé sem hasonlított amaz esz
ményképhez, melye t az ifjú lelkész magának 
t e remte t t . És mégis — oh emberi határoza
tok gyar lósága és hiábavalósága! . . . 

Az ifjú lelkész elismerte enmagában, 
hogy e leányka villogó szemének fénye, gú
nyos, majd dévaj mosolya különös villanyos 
hatás t gyakorol r eá , a milyent soha sem ér
ze t t , midőn a szelid S t u a r t , Penrose vagy 
Hers le t kisasszonyokkal beszélt , habár a 
község ügyeiről a legkomolyabb társalgásba 
merül tek i s ; de azért egy pil lanatig sem 
szándékozott elöbbeni határozatá tól eltérni. 
Azt azonban e l i smer te , hogy ha más — 
azaz: kedvezőbb körülmények közt élne, ugy 
e leányka nagyon tetszése szerinti volna. De 
a min t dolgai jelenleg állanak, minél rit
kábban látja Laurá t — szive nyugadal-
mára annál jobb. 

Ki tűnő elhatározás! csakhogy daczára 

ennek, mégis mindig keresett, a talált valami 
sürgetős dolgot, a miHernstiawe úrra l érint
kezésbe hozta, vagy a bányászok szűk-
vagy nejeik s a többi családtagok betegsé
geiről értekeztek. 

Ilyen alkalmak után igen természetes, 
hogy a Laura apja a lelkészt az elfogadó 
terembe vezette, s a lelkész Hernshawe asz-
szonysággal vagy leányával beszélget 
elegyedett, sőt ha a mama nem volt hon. 
vagy házi dolgai elfoglalták, csak Laurával 
időzött. 

Jú l iusban Reginald is haza jöt t , a szün
időt élvezni. Laurának nem volt több test
vére, Regináid egy évvel volt idősebb) s 
Cambridgeben tanu l t ; a következő társul-
gásból ,mely a lelkész látogatása után folyt, 
meglátjuk, hogy Laurának épen oly kevéssé 
volt eszében, hogy Hallowes Rikhárdhoz 
menjen férjhez, min t annak, hogy Lau rá t 
válaszsza nejének. 

„Te Laura , a mi kis lelkészünkkel na
gyon roszul bánsz." 

„Szegény kis ember!" — mondákaczagva 
Laura — „hidd el Regi, nagyon ár ta t lan 
teremtés." 

„Az mind igaz, kisasszonykám. Hiszem, 
hogy ö a j ámbor nem ár tha t neked, — de 
ár tha tsz te neki; s meg vagyok róla győ
ződve, hogy ö is egy véleményben van 
velem." 

,,Édes Regináldom, de mondd, hogy se
gítsek ezen? Én nem futok u t ána ; s h a neki 
tetszik hozzánk jönni, azt már tudhatod, 
hogy lelkészünk i ránt illedelmesen s szívé
lyesen kell magamat viselnem." 

„Laurám, te pajkos kis portéka vagy; 
at tól tartok, hogy elbűvölöd — é r t ed? De 
te jószivü vagy s reménylem, hogy Hallowcs-
nek nem akarsz ár tani , mer t lásd igen derék 
jó te remtés ; az egész városban szeretik s jó 
véleménynyel vannak róla. Azonban még sem 
hiszem, hogy elbolondithatnád, mert midőn 
utoljára i t t ebédelt, s ti mik fölkeltetek az 
asztaltól, apámnak elbeszélte, hogy milyen 
eszményképe van egy vidéki lelkésznéről; s 
biztositalak, hogy egy vonás, egyetlen pont 
sem hasonlított hozzád. Ugy gondolom, hogy 
valamelyik S t u a r t leány lesz az a boldog 
lelkészné!" 

Laura kissé megvetőleg rázta fejét. 
„Én pedig azt mondom, hogy egyik Stu

a r t leány sem találna vele; — különben ne
kem mindegy, nem bánom, akárki t vesz 
n ő ü l ; azt az egyet határozottan tudom, hogy 
engem ugyan nem. Köszönöm 6zépen, de 
nekem nem kellene. Ha férjhez megyek, 
olyan férfit választok, a kire felnézhessek." 

„Ér tem" , — válaszolá a bátya, — „egy 
Herkulest , a ki lovaglás, lövés s más egyéb 
férfias időtöltésekben oly ügyes legyen, 
mint senki más; s ha egy kis t i tokszerüség 
veszi körül , annál jobb — nemde L a u r a ? " 

Lau ra ismét megrázta fejecskéjét, azt 
mondván : 

„Bohóság az egész" — mindamel le t t 
testvére nagyon jól eltalálta a Laura ízlését. 

A testvéreknek igen kedvencz időtölté-
sök vol tacsolnakázás , kivált amaz irányban, 
hol a csatorna néhány mértföldnyire egy 
szép erdőn vágot t keresztül, gyakran eljöttek 
ide, ozsonnájokat is magukkal hozták s ki
szállottak. Néha egy vagy két barátjokat is 
megh ív t ák ; de leggyakrabban csak kettecs
kén jöt tek. 

Egy alkalommal, épen midőn indulni 
akar tak, a város felé vezető utón a lelkész 
közeledett feléjök. A kölcsönös köszönés 
u tán azt kérdezte Regináid: 

„Hová szándékozik menni lelkész u r ? ' 
„Kars lakeba térek vissza, egy szegény 

öreg asszonynál voltam az önök telepit
vényén." 

„Tehát nincs semmi különös do lga?" 
„Nincsen; jelenleg épen semmi dolgom." 
„Ugy háj, üljön a csolnakba s jöjjön ve 

lünk: ozsonnát is viszünk magunkul ." 
A lelkén beleegyezett, ámbár egy belső 

szózat azt súgta , hogy jobb volna, ha nem 
menne el. 

Midőn a csolnak a parthoz közeledett, 
azt kérdezte Laura : 

„Az evező lapátomat ne adjam Hallowes 
i n n a k ? " 

„Igen boldog volnék, ha elvehetnem", 
— válaszolá a lelkész — „de nem értek az 
evezéshez; egész életemben soha sem volt 
evező lapát a kesémben." 

\ Laura arczán megvető szánalom s ki
csinylés kifejezése vonult el; mindamellett 
visszatartá magát s csak ennyit mondot t : 

..-lol van, lelkész u r ; ön u kormányköts-
let t a r t s a ; Regináid és én evezni fogunk; 
ezt ugy is mindenek fölött szentéin. '1 

A Hallowes kormányzása nagyon keve
set különbözött, evező tehetségétől; s a ve
zényletére bizott csolnak oly szeszélyes ro
hanásokat csinált, hol az egyik, hol a másik 
part felé, hogy Regináid kénytelen volt a 
lelkészt megkérni hagyjon békét a kormány
kötélnek, engedje egészen magára, s csak 
akkor nyúljon hozzá, ha kérni fogják; arra 
ügyeljen, hogy nem lát-e valami akadály t 
utjokban. 

E rendezés után a csolnak csendesen ha
ladt tovább, a lelkész a pillanat édes élve* 
setének engedte át magá t ; a testvérekkel 
vidámon csevegett, s tökéletesen megfeled-

né ZZt késett ama figyelmeztetésről, hogy 
meg: nincsen-e akadály elöttök. 

E kellemes feledékenységből durván 
ébresz te t t t t föl a város fele vezető utón 
jövő lovas emberek által, kik közül egy reá 
kiá l tot t hogy: „ügyeljen a kötélre!" — s a 
Regináid rendelete által, hogy: „a jobb kéz 
felől levő kötelet húzza!" 

A lelkész nagy zavarában elvétett, 
balfelöl levő kötelet húzta meg, — a má-ik 
pi l lanatban csolnakjok a kötélbe akadt s 
fölfordult. 

Laura rögtön a par t felé úszott , test
vére szintén. Laura visszanézett s a lelkész 
arczát kétségbeeső kifejezéssel lá t ta a viz 
alól feljönni, s ismét eltűnni. Testvérének, 
ki már közelebb volt a par thoz,egy kiáltás
sal adot t jel t , ő visszafordult 8 az ismét 
fölmerülő lelkészt megfogta — „Legyen 
csendesen!" — kiáltá, — „belém ne fogod-
zék,mert akkor mind a ketten e lmerü lünk!" 
— De a vizzugás egészen betöl töt te Hallo
wes fülét, e szavakat nem ér te t te s a vízbe 
haló ösztönével ragadta meg a leányt ; Lau
rának az elmerűlés előtt csak annyi ideje 
maradt , hogy a Regináid nevét kiáltotta. A 
veszély csak egy pil lanatig tar tot t , mer t 
testvére m á r igen közel volt, s mind a ket
tőt megragadta ; Lau ra segítségével s ikerül t 
az eszméletét vesztett lelkészt pa r t r a vinni. 
Idő te l t bele mig magához jö t t . Rögtön saj
ná la tá t fejezte ki, hogy ügyetlensége mia t t 
ily kellemetlenséget idézett elő, s megkö
szönte, hogy megmentet ték. 

„Hallowes ur, nincs már erről mit be
szélni" — monda Laura, — „az a fő kérdés, 
mit csináljunk? Látot t valaha valaki ilyen 
alakot, mint az enyém?" s végig nézve ma
gán, nem állhatta meg, hogy ne kaczagjon. 
„Ugy nézek ki, min t a tengeri fürdőből ki
jövő nők." 

„Lásd Regináid, föl nem venném sokért, 
ha e fölborulásnak hire m e n n e ; annyit be
szélnének — soha sem érném végét. Hallo
wes ur , szíveskedjék ön háládatosságát az
zal bizonyítani be, hogy ez ostoba dologról 
hallgat, ne mondjon róla senkinek egy szót 
sem. Regináid, adj pénzt ez embereknek, s 



igértesd meg, hogy hallgatni fognak; bor
zasztó kellemetlenség lenne, ha megtudnák." 

Ez idő alatt az emberek partra húzták 
s a víztől kiürítették a csolnakot. 

„A legczélszerübb lesz — monda Regi
náid, — ha Hallowes urat a túlsó partra 
átviszem. Karslaketöl három mértföldnyire 
vagyunk; az ut a szántóföldeken vezet ke
resztül, s mig haza ér, ruhája megszáradhat, 
vagy legalább, ha a szerencse kedvez, meg
szárad annyira, hogy nem épen feltűnő. Te 
és én, édes Laurám, legokosabban tennénk, 
ha ama közel levő kis majorba mennénk, 
ott kérhetsz kölcsön ruhákat, mig a ma
gadét megszárítod. Jöjjön Hallowes ur, üljön 
csolnakba; sietnem kell, a hogy Laura ruháit 
mielőbb megszáríthassam." 

A programmot keresztül vitték, s egy 
negyed óra múlva Laura már a kis major
ban a konyha tüze előtt ült, a földész egyik 
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száradt, jó kedélyök egészen visszatért. A 
földész nejét, ki i smerte őke t , megkérték, 
hogy ne tudassák szüleikkel, hogy akarat
juk ellen megfürödtek, m e r t rósz érzést idéz
nének föl általa. Ismét csolnakjokba ültek s 
haza felé vették ut jokat . 

Laura szobájába men t a nélkül, hogy 
észre vették volna; e szerint senki sem tud ta 
meg a dolgot, kivévén a Laura szobaleányát, 
ki az összeroncsolódott r u h á k a t látva, azt 
következtette, hogy úrnője bizonyosan a 
vizbe csúszott. 

Miután a lelkész is észrevétlenül ment 
haza, a tö r tén tekrő l Karslakeban semmit 
sem tudtak , s ez Laurának nagy megnyug
vására szolgált. 

(Folyt, követk.) 

hely természeti fekvése a lehető legnagyobb mérv
ben eló'segité. A Práter, Bécsnek e majdnem vi
lághírű természetes parkja, talán legalkalmasabb 
hely mindazok közt, melyek még eddig nagyobb 
kiállítások helyiségeiül szolgáltak, egyfelől azért, 
mert minden zegezuga tele van a legmeglepőbb 
és legkellemesebb tájszépségekkel, másfelől meg 
azért, hogy térbeli nagysága még azt a területet 
is jóval felülmúlja, melyet a párisi Mars-mező az 
1867-iki nagy világkiállításnak nyújtani képes 
volt. Ugyanis a Práter, mint a jövő évben tartandó 
világkiállítás helyisége, épen ötszörte nagyobb, 
mint az 1867-ikié volt Parisban. A három főépü
let (a gép-, ipar- és művészeti csarnok) maga oly 
nagy területet foglal el, mint az iparpalota Paris
ban, de az ipartárgyak kiállitására szánt helyiség, 
szükség esetén, azáltal is tetemes nagyobbodást 
nyerhet, hogy a hátsó udvarokat az iparpalota 
keresztcsarnokai közt akár teljesen, akár csak 
részben födél alá lehet vonni. 

A mi az iparpalota építészeti berendezését 
illeti, az épület három főrészre van csoportosítva: 
egy nagy négyszögű középületre, melynek közepét 

folyosóval vele összekötve, két pavillon emelke
dik a műkedvelője kiállítása számára, az u. n. Ex-
positions des Amateurs (5), itt a magánosok oly 
műgyüjteményei lesznek, a melyek eddig nem 
voltak nyilvánosan kiállítva. A műcsarnok mel
lett van egyik oldalon a növényház (6), a máaik 
oldalon, a Duna felé, az aquarium (7). A Prater-
ut és az iparpalota közti tért tavakkal és virág
csoportokkal ékített parkká (10) alakítják; ennek 
szélein, egymással szemben, a kiállítási bizottság 
pavillonja (12) s & posta- és távirda-épület (13), az 
uralkodó család számára készített pompás feje
delmi pavillon (14) és a bíráló bizottság helyiségei 
(15) vonják magukra a figyelmet. Gondoskodva 
van arról is, hogy esős időben — a főbejárattól (9) 
jobbra és balra eső — födött folyosókon (16—16) 
száraz lábbal lehessen az iparpalotába jutni; mig 
kocsin közvetlenül az egyik mellék-kapuhoz (19) 
lehet jutni. 

Az iparpalotától szintén födött folyosók 
(20—20) vezetnek a gépcsarnokhoz, valamint a 
művészeti csarnokhoz is. Az iparpalota és a gép
csarnok közt eső park (21) az építészeti szakba 
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terjesztendik ki rendes járataikat, még pedig nem 
egy, hanem több irányból. A kocsik számára több 
hely van kijelölve, melyeken 2000 jármű könnyen 
megférhet. 

Mind e nagyszerű előkészűlotekb'íl ítélve s a 
korábbig világkiállításoknál szerzett bő tapaszta
latokat is tekintetbe véve, méltán várhatjuk, hogy 
az 1873-iki bécsi világkiálftás minden tekintet
ben méltó utóda lesz a régieknek. 

Az összes kiállítási ügyek fölött egy nagy 
bizottság intézkedik, melynek elnöke Rijner fő-
harczeg, alelnöke gr. Andrássy Gyula külügymi
niszter. E bizottságnak végrehajtója s egyszers
mind a kiállítás főrendező biztosa b. Schwartz-
Senborn, ki mint kiállítási biztos jelen volt a lon
doni saz 1867-ki párisi világtárlaton, s intézte ott a 
magyar és osztrák kiállitán osztályt. 

Nálunk is alakult a világ kiállítás alkalmából 
egy országos magyar bizottság, mely tevékenyen 
működik, hogy hazánk m jltólag legyen képviselve 
a nagy versenyen. — A bécsi világkiállítás 1873. 
máj. 1-én nyilik meg, s okt. 31-én fog véget érni. 

Nem czélja e soroknak Hatvanit bővebben 
jellemez.ii, csak némi adalékokat szolgáltatni éle
téhez. Egy szerény zsebkönyv fekszik előttem, 
telve Hatvani jegyzeteivel. Ez családi örökségkép 
jutott birtokomba, miután Hatvani István leányát, 
Juliannát, dr. Milesz József előbb kecskeméti, majd 
debreczeni tanár vette nőül 1777-ben. Végtelenül 
sajnálom, hogy a jeles atyafi irataiból e könyvecs
kén s néhány családi okmányon kívül egyebet 
nem tudtam megszerezni. Már gyermek-ifju ko
romban, midőn fejemet egészen elkábította a Hat
vani-féle boszorkány-adomák hallása, sokszor vé
gig forgattam e könyvöt, ha csak kezeimbe kerit-
nettem, azon reményben, hát ha a régi ördöngös 
betűkből ragadna reám valami bű-bájos mesterség. 
— Semmi, semmi; még csak a sorok közül sem 
lehet ilyes valamit kiolvasni, mert ezek egyszerű, 
szerény jegyzetek családi magánéletéből s utazá
sából; itt-ott orvosi, csillagászati jegyzetek; van 
egy pyrometer (tüzmórő) gépezet rajza leírással, 8 
midőn egyik lapon valamelyik szeretett gyerme
kének halálát mély vallásos fájdalommal kesergi 
meg, a másik lapon mír latin receptet jegyez fel 8 

* Az 1873-ki béesttoUUUás épületei. 
1. és 2. Iparpalota. 3. Gépcsarnok. 4. Múkiállitási épület 5. Műkedvelők kiállítása. 6. Növényház. 7. Aquarium. 8 Prater-ut. 9. Főkapu. 10. Park. 11. k ÜW*» főkapuja. 12. A kiállítási bizottság pavillonja. 13. Posta- és távirda-épület. 14. Fejedelmi pavillon. 15. A biráld bizottság pavillonja. 16. Födött folyosók. 

17. Tüzjáték-ut a Praterbaa. 18. Összekötő utak. 19. Az iparpalota mellékkapuja. 20. Födött folyósok. 21.Park a műtelepzet számára. 22. Vendéglők. 23.És«*pálya. 24. Államvaspálya. 25. Közös pályaudvar. 26. Duna-ág. 27. Duna-gát. 28. Sodrony-pálya-udvar. 29. Hely a kocsik számára. 30. Gazdasági kiállítási park. 

leányának vasárnapi ruhájába öltözve; test
vére a föl desz ruhájában volt, mi az ő ter
metére nevetségesen bő és hosszú volt. 

Mindketten rósz kedvűek voltak, de kü
lönböző okból. Regináid boszankodott a 
lelkész ügyetlensége fölött, hogy a csolna
kot fölboritá a e miatt Laura átnedvesült; 
Laura csak arra gondolt, mily kimondhat-
lan boszuaága lenne, ha Karslakeban hire 
menne, hogy ö a lelkész élete megmenté
séért visszauszott. Végre hangos kaczagásban 
tört ki. „Ugyan mitől lett olyan jó kedved 
Laura?" — kérdezé tőle bámulva testvére. 

„Nem tehetek róla" — monda Laura, — 
„de soha sem felejthetem el annak a kis em
bernek az arczát; midőn fölmerült ugy né
zett ki, mint egy félig vizbefaladt kis borz
kutya, mint meredtek szemei a szemüveg 
alatt; soha sem láttam furcsábbat," — a is
mét nevetett, mig szemeiből könyek jöttek. 
Regináid is nevetett, s mire ruhájok meg-

Avilágkiállítás helyisége Bécsben. 
A korábbi években rendezett világkiállítá

soknál a legfőbb törekvés oda volt fordítva, hogy 
az emberi teremtő erőnek, szellemnek éa szorga
lomnak mindenünnen összehordott remekmüvei e 
tartalomhoz méltó helyiségben legyenek közszem
lére kiállítva. E czélből Európa két fővárosában, 
Londonban éa Parisban oly terjedelmes, diszea és 
pompáa paloták épültek, melyek a látogatók lel
kében majdnem oly tartóa emléket hagytak hátra, 
mint maguk a kiállított műremekek. Némelyek e 
nagyszerű épületek közül a kiállítás megszűntével 
szintén eltűntek a föld színéről, mig máaok, mint 
a 8ydenhami kristály-palota London mellett és a 
Palais de l'Industrie Parisban állandóan megma
radtak az emberi szorgalom és művelődés pan-
theonainak. 

A jövő 1873. év nyarán Béc8ben tartandó 
világkiállítás előkéazületeinél ia abban összponto
sult a rendezők első és legfőbb gondja, hogy e 
dicséretreméltó vállalat mint egyébben, ugy a he
lyisé? tekintetében ia méltó versenytársa lehessen 
elődeinek. Éa a vezetők e törekvését a kivilaaztott 

a képünkön 1. az. alatt látható körcsarnok foglalja 
el; továbbá két szárny-épületre (2—2), melyek 
mindegyike tizennégy - tizennégy udvart foglal 
magában. A harminczkét bejáráson kívül a ke-
reaztcsarnokok homlokzatainál, négy hatalmas fő 
kapu szolgál bemenetül, melyek közül egy a 
Prater-uton (8) éa egy a Tüzjáték-uton jövő közön
ség rendelkezéaére fog állani. 

Az iparpalota mögött, azzal párhuzamosan, 
egy magas, három hajóju épület, a gépcsarnok (3), 
emelkedik, mely elég nagy és tágas arra, hogy a 
különböző gépeket teljes működésökben lehessen 
a látogatóknak bemutatni. 

Az iparpalota jobboldali kereszt-homlokza
tával párhuzamosan, a kis Duna-ág felé, a müvé-
azeti tárgyak kiállitására szánt mííkiállüási épület 
emelkedik (4), mely minden tekintetben alkalmas 
lesz a festészet nagyobb műremekeinek befogadá
sára is. A mükiállitási épület éa iparpalota közt 
levő tér, 8zobrok ós más műtárgyak fölállítása és 
a környező szép kerteknek is odacsatlása által, 
kellemes parkká, úgynevezett müudvarrá, fog 
átalakíttatni. 

A műcsarnokkal kapcsolatban a egy födött 

vágó kiállítási tárgyak számára van fentartva. 
Továbbá köröskörül vendéglőket (22—22) építe
nek, melyek a kiállítási helyiségekkel közvetlen 
összeköttetésben lesznek. A műud varon alól a Duna 
egyik ága, melyen három hid vezet keresztül, a 
tulajdonképeni kiállítási helyet egy terjedelmes 
parktól (30) választja el, mely a 40 láb szóles 
dunai gáttal együtt mezőgazdasági tárgyak és 
lovak kiállítási helyiségéül fog azolgálni. Az em
lített dunai gátot egyazeramind a vizépitéazeti 
gépek s más efféle készülékek fölállítására is 
használják. 

A közlekedésről is a legkielégitőbb módon 
gondoskodnak. Két vasútvonal, az északi (23) és 
államvaspálya (24) fogja szállítani az utazókat a 
kiállítási helyiségekhez, hol e czélra külön pá
lyaudvar (25) épül. A Dunán (26), mely a kiálli-
tás megnyitásakor már teljesen szabályozva lesz, 
gőzösök fogják a közlekedést a kiállítás helyével 
fontartani. Azonkívül a személyforgalmat külön 
e czélra épitendő sodronypálya is fogja közvetí
teni. Kocsi-közlekedésben szintén nem fognak 
hiányt szenvedni a látogatók. Akkorra már a ló-
vonatu vaspályák is egészen a kiállítás helyéig i 

Hatvani István emlékjegyzeteiből. 
A közelebbi két év alatt többször felemiitette 

a sajtó a büvös-bájos, ördöngös Hatvani nevét, bár 
nagy részt csak régi 8 ugyanazon dolgok is ismé-
teltettek róla. Jókai „Magyar Fauat"-ja például 
nem egyéb, mint a már ismert Hatvani-mondák*) 
kedélyes feldolgozása. A tulajdonképeni komo
lyabb ismertetést Hatvaniról Révész Imrének kö
szönhetjük, ki e lapok 1871-ik évi folyamának 
6-ik számában közzétette a jeles és híres tudós 
tanár arczképét és életrajzát, megismertetve őt, 
mint valódi embert, kit ha kiemelünk is a babonák 
és ördöngös mondák ráköltött ködképéből: ugy is 
valami rendkívülinek, tűnik fel s mint a múlt szá
zad egyik kiváló szelleme, az akkori viszonyok 
közt, sokoldalú ismerete s ritka tudományossága 
által varázslólag lepte meg környezetét, a babonás 
hit pedig emberfeletti erőt s hatalmat tulajdonított 
neki. 

*) Ezek teljes összefoglalását dr. Kazinczy emlékira
tában, Szilágyi István közölte lapunk f. évi 13,14, 15. szá
maiban. Jókai ezt kéziratban ismerte s nagyrészt híven 
átvette „Magyar Faust"-jába. — Szerk. 

finom csizmafényesitő vagy jóféle atramentum ké
szítését. Nem tudom, maradt-e fel terjedelmesebb 
emlékirata; azonban kétlem, mert ebben vannak 
élettörténete, külföldi utazása a átalános családi 
eseményei beirva, ámbár az egész zsebkönyv felette 
kicsiny ily eseménydús- és tevékeny élethez, mint 
az övé volt. 

Azon reményben, miszerint a szíves olvasó, 
ki bizonyára sokszor élvezte az ördöngös Hatvani
adomákat, talán érdekkel fogja olvasni a hirea 
professor saját jegyzeteit: ezennel közlök egyet-
mást az emlékjegyzetekből, melyek érdekes rész
leteket nyújtanak a múlt évben közlött arczképhez 
8 életrajzhoz, addig is, mig az adatokat össze
gyűjtve Hatvaniról egy érdekesebb egész kerek
ded képet adhatunk. — (A tisztelt szerkesztőség
nek pedig emlékül egy pár lapot küldök, a köny
vecskéből, mint boszorkány-autographot! *) 

*) A zsebkönyvből kiszakított érdeke* lapokat vet
tük s megőrizzük. De azt hiszszük,érdemes volna az égettet 
valamely közkönyvtár kézirat-gyűjteményének engedni it 
i ez esetben a nekünk küldött lapokat is szívesen vissza
szolgáltatjuk."— Sserk. 
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Életrajz. (Jegyeztetett 1749 ben.) 
Én Hathvani István, szüléimre nézve ns. Hath-

vani Gergelv és Mester Judith asszonytól, Rima
szombat városában születtem 1718-ban nov. 21-ik 
napján. És az atyám, ámbár a nemes compactori 
mesterséget folytatta is, de ugyancsak nemes Kis-
Hontvármegyének sokszori Comissáriusa volt és 
egyszersmind jurátusa. Az édes atyámnak atyja 
Mester István sokáig rimaszombati nótárius, azután 
biró is volt és ugyanazon hivatalában is halt meg. 
Postamesterséget is sok esztendőkig viselt ugyan
azon emiitett városban. — Az hazámban (t. i. 
szülővárosában) tanultam 15 esztendős koromig 
és már rhetorrá lettem. Innen Losonczra mentem 
által, az hol tanultam másfél esztendeig Tiszt, 
professor Karmán András ur keze alatt. Innen 
24. febr. 1736. mentem Kecskemétre, ott voltam 
deák esztendeig. De mivel a mesterünk Marjai 
nevű megeszelősödött, szégyenlvén visszamenni 
Losonczra, mentem anno 1737. Révkomáromba 
praeceptornak; itten töltöttem esztendőt. 1738. Ko
máromból Debreczenbe jöttem Szt. György napra, 
hogy subscribáljak mint szónok, azaz: deák lehes
sek. Ez meglett a nevem beirása által, de hely 
nem lévén, Losonczra visszamentem és ottan ta
nultam 1741-ik esztendőnek 6-ka ápriliséig. Ad
dig Gyüvki István uramnál, mint fiának Pál
nak paedagogusa s részszerint deákja ugy laktam, 
mig a pestis Debreczenben elmúlt. 

Másfél esztendeig ben lakván a debreczeni 
Collegitimban eloquentiae latináé praesesnektétettem 
az ifjabb deákok között, kik többen voltának száz
nál. Harmadik esztendőre 1744-ben logices és ora-
toriae publicus praeceptornak tétettem. Ez esztendő 
vége felé, t. i. október végén theologiae praesességet 
is viseltem, 1745. esztendőnek ápriliséig. 

A debreczeni collégiumból Tiszt, akkori pro
fessor uraim testimonialisát megnyervén, die 12. 
octobr. 1745. oskolai cursusomnak véget vetettem 
az hazában, hanem szüléim 8 atyámfiai látogatá
sára mentem Rimaszombatba s Losonczra. 1746-
ban 16.jan. Losonczról Pozsonyba mentem, de circa 
4. februarii érkeztem oda vagy hátrább. A felséges 
Consiliumtól kinyerendő passus végett ott mulat
tam ad 12. április. 14-ta Bécsből megindulván 12. 
maj. Basileába (Basel) érkeztem Helvetiában. A 
következendő 1747-dik esztendőben ugyancsak 
májusnak 12-ik napján i\z szokott censurák után 
— sőt publica disputatio és theologico eritica 
animadversiok kiadása alkalmatosságával az refor-
mata Ecclesiának rendes hivatalu egyházi szolgái 
száma közzé bevétettem. Die 23 ejusdem (mensis), 
minekutána az akadémia templomában praedikál-
tam volna, a basileai antistestől, cum impositione 
manuum a szent hivatalra felszenteltettem, ugyan
ott a templomban. 

Azután 1748-ban 9-ik april post habitam 
disputationem inauguralem (a betegségeknek az 
arczból való felismeréséről értekezett) die dicta 
medicináé doctorrá tétettem. Interea Tigurumban 
megfordultam. Innen die 25 april. hajón Hollan
diába glaronai hajósokkal elmentem és május ele
jére Trajectumba (Utrecht) érkeztem. Májusnak 
elejétől fogva septemberig a leydai akadémiában 
laktnm. Septemberben elindulván hajón a tenge
ren Hamburgba, onnan postán Berlinbe s Franco-
furtumba (Frankfurt) az Oderához érkeztem. Itten 
három hétig mulattam, azután Braszloban egyig. 
Ad finem octobris Bécsben jutottam, az hol csak
nem egy holnapot töltöttem, kivált proptem bib-
liothecam caesaream. Circa finem novembris Po
zsonyba jöttem. 

Minthogy pedig még 1747. esztendőben in 
coneistorio esett végezésből Tiszt. Szilágyi Sámuel 
uram által offeraltatott az (debreczeni) professori 
tiszt die 30. junii, s majd bővebben ugyanazon év 
die6-ta augusti omnium consensucommuni; 1748. 
die 3-a febr. p-dig irá az ur Domokos Márton fő
bíró ur, hogy a nemes debreczeni ref.tum colle-
giumban philosophiában és mathesisban profes-
sorrá hívnak, hogy ez stúdiumokat közöségesen 
tanítsam: így Pozsonyból l-a decemb. elindulván, 
sok igyes-bajoskodasim után 24-ta decembr. Deb
reczenben érkeztem. 

1749-ik esztendőben die 8-va januarii az nékem 
adsignalt parochiális házban jöttem. Die 17-a ejus
dem mensis, muneris initium feci, oratione inau-
gurali h:.bita in auditoria theologico „dematheseos 
utilitate m theologia." (Ugyanazon hónap 17-én 
megkezdtem hivatalomat, beköszöntő értekezést 
tartván a hittani hallgatóteremben „A mennyi
ségtan hasznáról a hittudományban.") 

Die 30. április. Tekintetes Tsatári István 
debreczeni senatornak és feleségének Fodor Mária 
asszonynak leányát Máriát jövendőbeli házastársul 

magamnak eljegyzettem, szüléinek megegyezésé
ből Erasttis vei Eexsi* naPJan, mely annyit tészen, 
mint szerető. 

Die 30. julii, ezen esztendőben Beatrix nap
ján az házassági szent életre hit által magunkat 
köteleztük és Tiszt. Tatai Ferencz debreczeni 
praedikátor uram által az házasságra szerkeztet
tünk s megáldattunk; ez nap volt a lakadalom is. 

Die l-a augusti feleségemet házamhoz hoztam. 
sat. sat. 

Utazási jegyzetek. 
Anno 1746. megindultam Pozsonyból 13 april., 

az nap Bécsbe mentem, másnap a nürnbergi Boot-
tal (hajóval) el indultam, Linzen által menvén 
18-án Passaviába (Passau) értünk, de a Dunában 
való sok kősziklák miatt, melyek a vizből ki nem 
látszanak, sokszor kevésbé múlt, hogy belé nem 
haltunk, mivel Linznél szállottunk a Dunára. 
Passavián alul van a Perla vize, melyben finom 
gyöngy terem s vize feketés. A Dunán mentünk 
Passaviától is, itt láttam a passaui Dolpelnek a 
képét, mely a kőfalban van becsinálva a templom 
kerítésében, s melyről mondják, hogy az előtt a 
templom vagy torony tetején állott volt. Ugy 
mentünk Vílshofba, innen már kocsira szállottunk 
és este hét órakor megindulván a setétben mindig 
a Duna szélén a vizben majdnem egy fertály mért-
földet mentünk, azután mintegy 10 óra tájban a 
kocsis a setétben bennünket feldöntött, de ben
nünk semmi kár nem esett, hanem hogy a nyakam 
megszegvén, másnap is fájt. 19-én Straubingba 
értünk kilencz órakor; ott a vendégfogadósnak 
van egy feszülete, mely egy külön szobában van 
és meg van rakva a meggyógyultak ajándékaival, 
melyek aranyból, ezüstből, rézből vagy kőből fa-
ragtatva vagy öntetve, különféle figurákat, mint 
láb, kéz, szem v. szív stb. ábrázolnak. A vendég
fogadós mondotta, hogy a feszület, mely embernyi 
magasságú, vérrel verejtékezik, de én megje
gyeztem, hogy a veres festék firnájszos volt, és 
mivel akkor ködös volt az idő és a nap nem illusz
trálta, csak festettnek tetszett s nem is tetszik 
meg a vérszivárgás, — igy mondotta a vendégfo
gadós maga is — hanem csak mikor szép napfény 
van, melyből által láttam az egész babonaságnak 
okát. 

20-án Regensburgba értünk. It t láttam azt a 
csudálatos templomot, melynek félbenhagyott épü
letét seki meg nem építheti, melyet épített egy 
ördöngös kőmives. Ennek a templomnak a kerüle
tében sok boltozatok alatt való epitaphiumok, 
temetőhelyek vágynak; a többek között van ott 
egy feszület is, mely mellett van felfüggesztve 
egy puska, melylyel egy jáger három ujját ellőtte, 
de annak a feszületnek imádkozván — meggyó
gyult (!). A templomban pedig szinte van egy 
feszület, melynek a szakálla nő, de mikor tudakoz
tam : hát mikor már a sok növés és hosszú idő 
miatt nagyon megnő, elnyirják-e vagy hová teszik? 
— erre nekem senki f. lelni nem tudott. 

A Benedictinusoknak van abban a városban 
aranynyal és mindennel igen szépen megékitett 
temploma, melynek a boltozatján oly mesterséges 
festés láttatik, hogy ha szemközben nézed, a Krisz
tust látod esedezni a kertben az olajfák alatt s 
felette az angyalt, a ki biztatni ment; ha pedig 
ellenkezőleg nézed, akkor az angyal mellette van, 
s alantabb látszik. Itten commendáltattam Elias 
Ritter nevű becsületes kalmárnak, a ki jó szivvel 
látván, ajánlott Ritter János urnák, a £i Augusta 
városának tanácsosi közül való, vagyis secretáriusa 
volt; ugy egyszersmind ajánlott Rachel és Műnek 
nagy gazdag kalmároknak is. 

Megjártam azt a nagy csudáju ratisbonai 
(regensburgi) hidat is, mely 600 esztendős s a 
Dunán 1100 láb hosszúságban szegletes kövekből 
15 bolthajtásra van építve. A hidon van a kakas 
és kutya, jelvény, melyek felől azt mondják, 
hogy az ördög elragadta volna. 

Regensburgból elindulván az augustai boot-
tal 21-én, 23-án délután oda is érkeztünk. Ottan 
megkerestem Antoli János nevű materialistát, a 
ki Zólyom vármegyéből való és a Jacob Vorstadt-
ján (külváros) lakik. Az ő háza szomszédjában van 
egy serház, ód ott tartottam szállást egész péntek 
reggeléig, ugy hogy ott öt napot kellett mulat
nom; a gazdát Mayer Györgynek hivják, ki igen 
emberséges ember s olcsón is lehet élni nála. A 
Szt. Jákob templománál való luthránus praediká
tor Georg Stedelen emberséges jó emberes Chris-
tian Fuchsekker, a ki velem a városban sokat járt. 
Ez orgonsta Magyarországban Pozsonyban is volt 
s ott tanult; ez vitt oly emberhez, a ki nekem az 
electricitást (villanyosság) megmutatta, arról irt 
lipcsei professor Wagner könyvet in 8-o németül. 

Az kalmárokhoz elmenvén, a kikhez commen
dáltattam, azok minden emberséggel láttak és 
Gaup nevű kalmárnak commendáltak Lindauban. 

Augustaban (Augsburg) voltam a pápisták fő
templomában, melyet Domkirchnek (székesegy
ház) hivnak, melyet még a pogányok építettek, 
mint sok pogány képekből megtetszik. Láttam a 
Sz.-Gallus kápolnáján egy festett embert, aki ujjá
val mutat bafitn = arra; ott mondják a pápisták, 
hogy az ördög Luthert a kőfalon kivitte, midőn 
Carolus V. proscribalta (száműzte). De igazabb 
értelme ez, hogy kétfelé viszen ott az ut és azt 
mutatja, merre kell menni, mert ha jobbra mégysz, 
e»y udvarba mégysz, az honnan vissza kell térned. 

Vasárnap addig sétáltam a városon kívül, 
hogy kizártak, és a kis ajtón a bebocsátás félfo
rintomban tölt; a setétben a város körül bolygot
tam s nagy ügygyei bajjal ugy akadtam az ajtócs
kánál álló strázsára, már elmenvén öt vagy hat kapu 
előtt is, ugy hogy többet jártam fél mértföldnél fel 
alá, s onnan egy vártás katona lámpással kisért a 
szállásra, holott még napvilág volt, mikor a kaput 
bezárták, de a betérés idejét nem tudtam s más 
sem mondotta meg. 

E mellett voltam a víztoronyban, melyből az 
egész város minden házába viz foly. Ebben vízi 
mesterség által a víz 158 araszt magasságra vite
tik fel és ugy foly le aztán. Kölyü forma bunkók 
nyomják fel a vizet rézcsöveken a torony tetejébe. 
Ilyen torony kettő van Augustaban. — E mellett 
voltam Tóbiás Mayernél, a ki igen ifjú ember 
mathematicus és akkor rendezte kiadás alá az 
Atlas coelestist, mely 60 Chr.rtából fog állani. 

Legdicsőségesebb épület a tanácsház, mely
ben márvány kőből kifaragott sok oszlopok van
nak és a felső palotán aranynyal beborítottak is 
láttatnak. Ott láttam nevezetes inícriptiókat ós 
képeket. — Igen szép a fegyvertartóház (arsenal) 
is, mely teljes mindenféle hadi készülettel. 

April 29-én pénteken reggel megindulván 
Augsburgból, mentünk Memmingenbe; ez igen 
szép városka, onnan 1-ső május Lindauba estve;. 
a szél miatt itt kellé mulatnom 3-ik májusig, mert 
ellenkező szél fút. Hanem a s.-galleni bottal Ro-
sachba mentem és szerdán délig hajó után ott vá
rakoztam, azaz: 4-éig. Az nap Constantiáig me-:-
tünk, ott pénteken a kikindaui nagy hajóra, mely 
Schaffhausenbe ment, felülvén, az nap Schaffhau-
aenbe érkeztünk, késő este felé. Lindauból a 
kalmár által commendáltatva lévén az hajónál 
levő vendégfogadósnak, a ki Landvogt (tarto-
mánynagy, kormányzó) és nagy ur. E commen-
dátiónak azt a hasznát vettem, hogy két ebédért 
és egy vacsoráért három német forintot húzott 
rajtam. Onnan 8-án vasárnap délután, az hol a 
Rhenus a kőszikláról leesik, Neuhausba és a ládá
mat egy gyalog ember vitte a hátán fél forintért. 
Oda elkísért egy Kupferstecher vagy rézremetsző, 
figurami legény Holtzhalle Rudolf János nevű, a 
ki a Berichthausban lakik; ott hajós nem akadván, 
harmadnapra Leiingába Tiszt. Otth Lőrincz úr
hoz mentem és nála háltam; igen tisztességesen 
látott. Ugy május 10-én délután elindultam 
és valami Tigurumhoza tartozó kis városkában 
háltam egy dugasz (?) házban, másnap 11-én 
Laufenburgba értem délben, és hajó nem lévén, 
másnap délig várakoztam, azaz: május 12-ig-
Ekkor indult meg Laufenburgtól egy glarusi 
hajó, mely Hollandiába diófát vitt és ezzel az nap 
este Bazileában (Basel) beérkeztem. Soli Deo 
Glória! ("Vége követk.) Milesz Béla. 

Apróságok és különösségek az angol 
életből. 

(Vége.) 

IV. Házassági ígéretekből származott pörök 

Ezek csak Angliában léteznek az európai or
szágok közt. Csak a szabad és mi veit Anglia az, mely 
nem elégszik meg azzal, hogy a társadalom gyen
gébb felét a nőket oltalmazza minden megtámadás 
és sérelem ellen, s boszut áll a maga módja szerint 
a sértőn, hanem azonkívül a törvény olyan szi
gorú oltalma alá helyezi a nők természetes és er
kölcsi jogait, hogy már magától ettől elmegy » 
kedve az azokkal játszani akarónak. A ki egy nő
nek Angliában szerelmet vall, az vagy elvegye 
azt a nőt, vagy készen legyen rá, hogy akkora 
pénzbírságot tízet, ha a nőnek kedve van őt a tör
vényszéknél föladni, — a mely egészen uras fize
tés egy kis szórakozásért. Az angol fogalom az 

| erkölcsökről és társadalmi rendről nem engedi 
meg, hogy egy férfi más, mint házasodási azándék-
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kai udvarolgasson egy nőnek. S ha az ezt elfelej
tené, figyelmeztetik rá a naponként előforduló 
pörök, melyeknek ilyen remény vagy igéret meg 
szegése a tárgyuk. 

Természetes, hogy mint minden dologgal, 
ezzel is történhetnek visszaélések. Hogy a nő esz
ményét nem igen emeli az, midőn az ember látja, 
hogyan igyekszik magának törvényszéki utón 
férjet szerezni (bár ha a dolog már egyszer tör
vényszék elé került, ott rendesen csak a kárpót
lási összegről van szó, a mit a férfi fizet), vagy ho
gyan fizettet meg egy könnyelműen kiszalasztott 
szót vagy szerelmes levelet egy párszáz forinttal. 
Azonban mi nem tudjuk, melyik visszaélés roszabb. 
Az-e mikor az okosabb férfi meggondolatlan 
könnyelműségét megfizettetik, ha néha busásan is: 
vagy az, mikor a megcsalt vagy meggyalázott 
leány a folyamba öli vagy szivén lövi magát — s ez 
még a legjobb eset — vagy jut még rettenesebb 
sorsra: a nélkül, hogy akárki is törődnék dol
gával a rágalmazó jó szomszédokon kivül. 

E pörökből is mutatunk be egy párt olva
sóinknak. Sok közülök egész regény, csak ki kell 
dolgozni. 1857-ben egy vidéki parasztleány be
szegődik egy vendéglőshöz szolgálónak. A leány 
csinos volt, s minden azt mutatja, hogy jóravaló. 
A vendéglősnek legény fia elkezd utána járni, s a 
sok ostromra a leány végre megadja magát, a fiu 
azon Ígéretére, hogy mihelyt magának lesz ven
déglője, azonnal elveszi. Később a leány más faluba 
megy szolgálatba, azonban kedvesével gyakran 
összejött egy mindkettőjük által választott isme
rős asszony házánál. Majd mikor ott sem talál
kozhattak, levelezés folyt köztük, s a legény sze
relmes levelei, melyek mind ott voltak a jury előtt, 
nagy részben közöltettek is az akkor megjelent 
napilapokban. A fiu csakugyan vendéglőt nyitott 
Edinburgban 1858-ban, s akkor nagy hirtelen elvesz 
egy másik hajadont, a leánynak és szülőinek nagy 
boszuságára. így nem volt más eszköz, mint bepö
rölni a csalót, s a sértett fél 5000 forint kárpótlást 
követelt. A férfi a jury előtt — nem levén más esz
köze, mindent tagadott; az igáretet ugy, mint leve
leinek valódiságát. Másfelől ügyvéde azt igyeke
zett bebizonyítani, hogy a leány nem volt becsületes. 
Azonban mindkét ponton megverettek, s a jury a 
férfit 2500 forint kárpótlásban és a perköltségek
ben elmarasztalta. 

A következő eset még érdekesebb. Főszerep
lője egy elég vagyonos fiatal ember, vidéki birto
kos, ki Ausztráliában megszedte magát, és aztán 
hazajött urnák! Egy nap mejlátogatja a szomszéd 
bérlő családját, a hol öt eladó leány volt. Ott ma
rasztják ebédre. Ebéd után az ifjú kimegy a kony
hába az anya után, s egyenesen előáll vele, hogy 
ő azért jött a házhoz, hogy egy derék feleségre 
van szüksége. ,,Jól van, — <nondá rá az asszony, 
melyiket óhajtja ön az öt közül?"„Alegidősebbi-
ket." Ez ugy 24—25 év körüli, csinos, megnyerő 
teremtés volt. Az egyesség kész,a lakodalom napját 
kitűzik, nagy előkészületeket tesznek mind a két 
részen, s mikor már épen esküdni kellene, a vőle
gény nincs sehol. Ugy látszik ez időközben meg
unta az egész dolgot, mert a törvényszék előtt 
sem igen mentette magát, hanem okul megírta 
egy levélben, hogy nagyon unta magát épen ak
kor, s elment egyik barátjával halászó kirándu
lásra. A törvényszék aztán, csupa szórakoztatásul, 
5000 forint pénzbirságban elmarasztalta. 

Miss Plongh, 27 éves, nagyon csinos leány, 
bevádolt egy vagyonos uri embert, hogy már 1856 
óta biztatja azzal, hogy elveszi, s most nem akar 
róla tudni semmit. A leány főfelügyelő egyik ven
déglő kiszolgálásánál, s elég tisztességes jövedelme 
van. Az igéret s a körülmények elbeszélésén kivül 
egy rakás kapott szerelmes levelet helyez ez is a 
törvénvszék elé, melynek alapján a jury a gaval
lért 12,000 forint kárpótlás lefizetésére ítéli. 

A következő eset a glasgowi törvényszék 
előtt forgott fenn. A vádló egy fiatal menyecske, 
azon az alapon, hogy egy férfi neki házisságot 
igért, már a jegyváltás is megvolt, s ő ennek kö
vetkeztében minden nemű vásárlási költségekbe 
verte magát: mikor a vőlegény visszalépett. Kér 
120 forint kártéritést. A vőlegény ellen keresetet 
indit becsület sértés alapján. Nevezetesen meny
asszonya, kevéssel a menyegző bekövetkezte előtt, 
két alkalommal is, először az apja házánál, azután 
az országúton a szeme közé köpött, felpofozta, 
szakállát rángatta stb. Kér 150 forint kárpótlást 
vagy a legroszabb esetben 120-at. A jury azonban 
az asszony javára dönté el az ügyet, neki Ítélvén 
50 forintot. 

(Azt pedig az amerikai lapok írták ugyan
akkor, hogy egyik főbb hivatalnok pörbe idézte 
leányának férjét a thea, kalács és elégetett gyer

tyák stb. megtéritéseért, melyek az udvarlás ideje 
alatt pusztultak el.) 

Égy 60 esztendős falusi paraszt-asszony be
panaszolt egy hasonló korú gazdát, hogy az őt 
házassággal biztatgatta, s most egy másik nősze 
mélyt vett el. A megidézett tanuk valamennyien 
oda nyilatkoztak, hogy az utolsó igéret, a miről 
ők tudnak, ez előtt 10 esztendővel történt. Mind
amellett a szegény öreg parasztot a jury 350 forint 
pénzbirságra ítélte. 

Egy másik ilyen pör tárgyalása alkalmával 
a biró ugy nyilatkozott az esküdtek előtt, hogy 
miután a bevádolt férfi mind állitja, mind bizo-
nyitja, hogy a nőt nem szereti: ez utóbbira nézve, 
nézete szerint még nyereség az, ha az olyan há 
zasságot nem kell elfogadnia. A biró okoskodá
sának az az eredménye lett, hogy a férfit csak 200 
forint birságra Ítélték. 

Egy az uri társaságokhoz tartozó fiatal ember 
elbolonditotta egy mészárosnak a leányát, legelő
ször az utczán szólitván meg, midőn az az iskolá
ból ment haza. A leány akkor volt 16 éves. Több
szöri megszólitás és kecsegtetés folytán engedett 
a csábitásnak, s keservesen meg is siratta annak 
eredményét. A szülők a fiatal embert sürgették, 
hogy vegye el a leányt, s ez azt egy alkalommal 
az anya és pár tanú előtt meg is ígérte, azonban 
az igéret beváltása esze ágában sem volt. így 
került az ügy a törvényszék elé, a hol a fiatal 
ember nem tudta egyébbel védeni magát, mint 
hogy a leányt erkölcstelennek monda. Azonban 
ezen állítása megezáfoltatván, elitélték 10,000 
forint kárpótlás fizetésére. 

S ennyi elég is lösz ezekből a pörökből mu
tatványul. 

A pesti népszínház-
A nagy bizottság, melynek egy múlt őszszel 

tartott népgyűlés által föladatává tétetett, hogy a 
Pesten építendő népszínház megalapítását elő
készítse, munkájában azon stádiumig ért, melyen 
tul ereje megszűnt, ha csalódott azon föltevésé
ben, hogy egy ily népszinház fölállításának égető 
szükségéről mindazok meg vannak győződve s lé
tesítéséhez erejükhöz képest járulni is készek, kik 
a magyar faj, a nemzeti művészet és műveltség 
érdekeit szivükön viselik. 

A nagy bizottság kidolgozta a létesités ter
vét, megállapította az építési költségek beszerzé
sének módozatait, elkészitette a leendő színház 
alapszabályait, melyek a belügyminisztérium által 
szentesittettek. Hátra van, hogy fölhívását a kö
zönség elé bocsássa, mi mai napság megtörtént. S 
most már azon buzgalomtól s azon áldozatkészség
től függ, mikor legyen Magyarország fővárosának 
a több idegen mellett még egy magyar szinháza, 
a mely buzgalommal az eszmét felkarolni, a mely 
áldozatkészséggel létesítéséhez járulni fog az egész 
haza közönsége. 

A költséget a bizottság alapitás, segélyezés, 
adakozás, továbbá sorsjáték és ezen czélra rende
zendő műkedvelő s műelőadások által reméli be
szerezhetni. 

E szerint mindenkinek van mód nyújtva arra, 
hogy járuljon a műhöz, mely érdeklődésünket van 
hivatva manifestálni legsajátabb nemzeti ügyünk 
egyik ága körül. 

Egy alapítvány 200 frtra szól, a segélyezés 
200 frttól le 10-ig; azon alul adakozás czimen 
fogadtatik bármely összeg a szent czélra, mert a 
legszegényebb ember előtt sincs elzárva a nemes 
adakozás útja. 

Szerkesztőségünk mindenkinek szolgál gyűjtő 
ivvel, melyen a fölhívás és az alapszabályok is 
egész terjedelemben foglaltatnak. Tisztelettel föl
szólítjuk a kaszinók, az olvasó körök s egyéb 
egyesületek elnökségét s tagjait, magán hivatali 
karokat, az elöljáróságokat városokban és közsé
gekben, a lelkészeket, vidéki laptársainkat, a 
magyar lakosságot összeségében és fejenként: 
karolják föl fővárosuk magyarosodásának ügyét 
azon nemes lelkesedéssel, melyre méltó, melynél-
kül az üzlet foglalja el a templomokat, s mely a 
magyar fajnak oly szép jellemző tulajdonsága 
volt mindenha. 

Pest városának képviselő testülete hálára kö
telező áldozattal indult elől, egy oly telket ajánl
ván föl ingyen a leendő Pest legdiszesebb helyén, 
a sugárúton e czélra, mdynek értéke m i is meg
haladja a 200,000 frtot. Mi többi Magyarország 
vagyunk hivatva a többi 500,0;)0 frtot összerakni. 

Fogjuk-e? — Tudni nem lehet, kétségbe 
vonni nem szabad! 

Mi szivesen ajánljuk föl közbejárásunkat ol
vasóink számára: ha ki igénybe veszi, az adomá
nyokat nyilvánosan nyugtatjuk s átszolgáltatjuk 
rendeltetése helyére. 

Nincs tehát egyéb hátra, minthogy a nagy 
bizottság által kiadott elnöki fölhívásból a követ
kezőket fölvegyük: 

„Az aláírási összegek csak is későbbi fölhí
vásra lesznek befizetendők, s pedig négy egymás 
után következő negyedévi egyenlő részletben, 
melyek elseje a fölhívást kövotő két hét alatt, a 
második részlet három hóval később stb. fizetendő. 
Az aláírók neve az összegekkel együtt hirlapilag 
közzé fognak tétetni." 

Az alapszabályok 9. §-a igy szól: ,,A mint 
200 alapítvány aláírva lesz, az aláirt alapitók 
közgyűlésre fognak összehivatni, a társulatot 
megalapitottnak kimondják, s a réizletes alapsza
bályokat megállapítják, a színházépítés ügyét ke
zükbe veszik s életbe s működésbe tétele iránt 
intézkednek." 

Igy ki van jelölve az ügy létesítésének útja, 
a munkának van gazdája, addig, mig ez eléretik, 
az alapszabályok értelmében Lipthay Béla báró 
áll az ügy élén, ő képviseli a hatóságot a harma
dik személyek irányában: csak a közönség rész
véte van hátra, melyet jelen sorainkkal kíván
tunk tettre szólítani. 

A „ Vasárnapi Újság" szerkesztősége. 

Alapkő-letétel a Ferencz-csatornán. 
A király körútja alkalmával azon pontnál, 

hol a sztapár-ujvidéki öntöző-csatorna a régi Fe-
rencz-csatornából kiágazand, nagy ünnepélyesség
gel történt meg az első ásó-csapás. 

Vasárnap, május 5-én reggel Kis-Sztapárnál, 
a csatorna torkolatánál ezernyi néptömeg gyűlt 
össze. Lobogók lengtek köröskörül, s diadaliveket 
is állitottak. Miután a király a bácsmegyei főispán 
által üdvözöltetett és a fehérbe öltözött hölgyek 
üdvözletét viszonozta, egy o czélra állított sátorba 
vonult, melylyel szemközt a szabad ég al itt oltár 
volt elkészítve. Haynald érsek fényes papi segéd
let mellett a szent-misét végezvén, rövid egyházi 
beszédet tartott. Ezután a király Türr tábornok 
vezetése mellett egész kíséretével az uj csatorna 
torkolatához ment, itt egy ezüst ásóval (nyele 
világos kék bársonnyal volt bevonva és ezüst sze
gekkel kiverve) az első ásónyi földet emelte ki; 
utána gr. Lónyay miniszterelnök, b. Wenckheim 
és Korkapoly miniszterek, gr. Bellegarde szárny
segéd egy-egy ásónyi földet emeltek ki és vetették 
a gyönyörű inüvü talicskába, melyet Tisza Lajos 
közlekedésügyi miniszter mintegy 50 lépésnyire 
tolt és igy az uj töltés első alapját lerakta. Innen 
a király az építendő zsilip helyére ment, miután 
a következő okmányt aláirta volna: 

„A múlt század végén egy, a Dunát Monos
torszegtől a Tiszával Földvárnál összekötő hajóz
ható csatorna építésének engedélyezéseért gr. 
Apponyi Afltal, gr. Harrach és Kiss testvérek fo
lyamodtak. — 1394-ben ő Felsége, boldog emlé
kezetű 1. Ferencz, Ausztria császára és Magyar
ország apostoli Királya, az építési engedélyt 
kiadta, megengedvén, hogy a cs itorna nevét vi
selje, s azon a hajózás magyar lobogó alatt 
történjék. — 1802-ben Ferenc-csatorna néven 
átadatott az a forgalomnak. — 1842-ben átjött az 
állam birtokába. — 1855-ben ő Felsége dicsőén 
uralkodó I. Ferencz József, Ausztriai Császár és 
Magyarország apostoli Királya uralkodásának 
7-ik évében befejeztetett a nevéről nevezett Fe
rencz-József zsilip Bezdánnál, mely a csatornának 
a Dunából való táplálására szolgál. — 1820-ben 
a magyar törvényhozás, hogy ezen fontos vizi ut 
tökéletes jó állapotba helyeztessék, s oly módon 
átalakittassék, hogy mig egyfelől a nedves évek
ben összefutott hó és esővizek levezető erét képe-
zendi, másfelől az aszályos években öntözésre 
használtassék, meghozta a jelen törvényt, mely 
által „a csatorna rendszeres átalakitására, meg-
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hosszabbítására, öntöző-csatornákkal való kiegé
szítésére s annak üzletben tartására" az engedélyt 
Türr István, olaszországi királyi altábornagynak 
megadta, s ezzel a rendszeres csatornázás által 
nyújtandó előnyöket s jótéteményeket az ország e 
gazdag termő vidékének biztosította. Első lépés 
ez a magyar korona területén, mely öntöző-csator
nák épitésére történt. Ezen, nemzetgazdászatunk 
felvirágoztatására oly nagy horderjü fontos kez
deményezés megörökitésére ő Folsége dicsőén 
uralkodó Királyunk a mai napon legmagasabb 
személyében tette meg az első ásó-nyomot azon 
ponton, hol a sztapár-ujvidéki öntöző-csatorna 
a régi Ferencz-csatornából kiágazand és tette 
le alapkövét az e nap megörökitésére felállí
tandó emlékoszlopnak. — Kelt 1872. évi május 
hó 5-én." 

Ezen okmány és a csatornára vonatkozó tör-
vényczikk mása pergamenre irva s a ma forgalom
ban levő magyar arany, ezüst és rézpénzek egy-
egy példánya az alapkőbe tétetett, mire a király 
ezüst tálczáról ezüst kanállal vakolatot vévén, a 
követ elhelyezte. Innen visszatérvén a sátorhoz, 
a küldöttségeket fogadta, nevezetesen Bács-Bod-
roghmegye, Zombor, Újvidék, Zenta városok, a g. 
kel., protestáns papság és a zsidók küldöttségeit. 
Kis-Sztápárnál reggelizvén, déli 1 órakor a „Bez-
dán" gőzhajón tovább ment kőrútjában T.-Föld-
vár felé. 

Légnyomata vaspálya. 
Olvasóink kétségkívül hallottak már az úgy

nevezett légnyomatu szállítási rendszerről, mely 
a levelek és kisebb csomagok tova szállitására 
több nagy városban használatba van véve; de 
hogy ily módon, egy fuvócsöven 
át még az utazókat is végig le
hessen, ugy szólva, lőni, e me
rész utazási mód lehetőségére 
valóban kevesen gondoltunk 
volna. E furcsa utazási módot 
a világon mindenfélének elkép
zelhettük volna, csak épen ké
nyelmesnek, életünkre és testi 
épségünkre nézve biztosnak 
nem! S ime a találékony em
beri szellem ismét kifogott a 
lehetetlenségen, annyira, hogy 
6 szállító eszközre sokkal nyu
godtabban bizhatjuk életünket 
ós biztosabban, kényelmesebben 
utazhatunk rajta, mint a közön
séges vaspályán. 

Ez ujdivatu vaspálya szer
kezete a lehető legegyszerűbb. 
Egy nagy csőből áll az, mely- ' 
ben egy kis kocsi, mintegy 
dugattyút képezve, a lég kiszívása vagy be-
fuvása által villámsebesen tolatik előre vagy 
vissza. Ezt az ügyes és igen hasznos talál
mányt Uj-York városában egy idő óta átalá-
nosan használatba vették, olyan formán, hogy a 
főbb. utczák alatt nyolcz láb széles és kereken 
kőfallal kirakott alagutakat építettek, melyek az 
emiitett óriás nagyságú fuvócsöveket képezik. Az 
ilyen alagutakban a lerakott vassíneken apró hen
gerkarikák segélyével egy száz lábnyi hosszú 
kocsi közlekedik, mely az alagút egész kereszt
metszetét betölti. A kocsi belseje a lehető legna
gyobb fénynyel s kényelemmel van kiállítva és 
külön e czelra készített fény (czirkonfény) terjeszt 
benne ragyogó világosságot. A kocsi tovaszálli-
táaát egy nagy fujtató eszközli, melynek hajtására 
száz lóerejü gőzgép van alkalmazva.' E gép per
czenként 100,000 köblábnyi levegőt fú a kocsi 
hátsó lapjára s ezáltal arra mintegy 20 mázsányi 
nyomást gyakorol; a mozgás gyorsasága tehát jó 
nagy lehet. 

Rajzunk balfelől az uj légnyomatu vaspálya 
alagutjának végét mutatja egyik állomásánál, 
jobbra pedig a kocsi belsejének fölszerelését s az 
utasok tágas, kényelmes ülőhelyeit tünteti föl. 

világhirü muszka vár jelen állapotát tanulmá
nyozza; átutazott Kaukázián, egy orosz utitársa-
sággal fölment az Oxuson, keresztül hatolt Per-
sián, az Euphrates völgyében több vasúti tervet 
a hely színén megvizsgált, s végre innen egye
nesen Zanzibárba utazott, Jiogy Livingstonet, 
a hires angol utazót, kit már-már elveszettnek 
hittünk, fölkeresse. Egy nem régen érkezett sür
göny bizonyítja is, hogy Stanley csakugyan föl
lelte Livingstonet Udzsidzsiben, és hogy a merész 
afrikai utazónak jelenleg nincs semmi baja. Stan
ley ur Zanzi bártól Unyanyembe-be 24 nap alatt 
tette meg az utat 3 fehér és 108*szines kisérő tár
saságában. 

= {„Társadalmitermészettan.") Quetelet belga 
tudós ily czimü munkájában a morális és physikai 
világ között létező összefüggést mutatva ki, érde
kes statisztikai adatokkal bizonyltja állításait, 
így például annak bizonyítására, hogy az életmód 
változtatja az élet tartamát, fölhozza, miszerint a 
statisztika világosan kimutatja, hogy a halandóság 
az igen szegények között majdnem 50%-kal több, 
mint az igen gazdagok között; és hogy míg Német
országban száz orvos közül csak 24 éri el a 70 évet, 
ugyanannyi katona közül már 32, ugyanannyi 
theológ közül pedig 42 részesül e szerencsébon. 
A tolvajsági hajlam hasonlókép bizonyos életkor
hoz látszik kötve lenni; igy Francziaofszágban, a 
bűnügyi statisztika szerint, e hajlam különösen a 
21—25 éveseket szállja meg, mivel az elitéltek 
között %-szor több az ezen korbeliek száma, mint 
a 35 és 40 év levőké. Hasonló szoros viszonyossá
got mutat a bűntény a műveltséggel, vagy inkább 
a műveltség hiányával is. így szintén Franczia-
országban, 1828—31 között, a vádlottak 61%-a 
nem tudott sem ír ni, sem olvasni, 2 7 °/0 csak kevéssé, 
ellenben 12% jól. E tény, összehasonlítva az 

Egyveleg. 
© {Egy lelkiismeretes hírlaptudósító.) A 

„New-York Herald," Amerika egyik legtekinté
lyesebb közlönye, annak idejében a suezi csatorna 
megnyitási ünnepélyére külön tudósitót küldött 
Egyiptomba. Stanley ur, igy nevezik a „Herald" 
tudósítóját, onnan, szintén a lap érdekében, Jeru
zsálembe rándult, hogy az ottani ásatásokat leirja. 
Innen Szebasztopolba vitorlázott, hogy az egykor 

Légnyomatu vaspálya New-Yorkban. 

Angliában ez óta nyert adatokkal, a bűnöknek a 
műveletlenebb osztályokra való szoritkozását meg
lepően mutatja, mivel most sem írni, sem olvasni 
nem tud a vádlottak közül 36%> ellenben ke
véssé 6 1 % ós jól csak 3%- — Morális cselek
ményeink és a bennünket környező physikai vi
szonyok közötti összefüggésre jó például szolgálhat 
azon öngyilkosok esete, kik felakasztás által ve
tettek véget életöknek. It t világosan látható, hogy 
az időszak, a napnak ez vagy ama része is mily be
folyással van a látszólag leginkább saját akara
tunktól függő cselekményre is. Igy az ily esetek 
maximuma — 135 öngyilkosság — a reggeli 6—8 
óra közé esik; ettől fogva lassanként csökken dé
lig, a hol már csak 123 eset jut egy órára; ez 
után pedig hirtelen esik: ugy hogy 2 órakor már 
csak 32. Ettől fogva délután ismét emelkednek a 
számok, 4—6 óra között egész 104-ig; a mi után 
újra hanyatlás tapasztalható: az egész éjen keresz
tül körülbelül 70 lévén a középszám; mig éjfél 
után 2—4 óra közt eléri a második minimumot t. i. 
45-re száll alá. Lehetetlen észre nem venni, hogy 
itt a nap egyes részei gyakorolták a döntő befo
lyást e szerencsétlenek elhatározására, mivel a 
reggel felébredett egyén — midőn reá egész ter
heivel egy egész nap várakozott — akkor esett 
leginkább kétségbe; hadélben jóllakott, kezdett 
kibékülni sorsával; s csak az esteli szürkület ho
zott rá ismét aggodalmat, de a melyeket aztán az 
első édes álom újra eloszlatott. Az őrültség ha
sonló lépést tart az évszakokkal, a maximum a 
nyárra, s a minimum a tél közepére • esvén; és a 
mi még feltűnőbbé teszi az összefüggést az, hogy 
a gyógyulások maximuma a tébolyesetek mini
mumának korszakát, a gyógyulások minimuma 
pedig a maximum korszakát látszik közvetlen 
megelőzni. 

** {Az emberélet becse Amerikában.) Az Egye
sült-Államokban az emberéletet, már t. i. a közön
séges emberekét, egészen másként becsülik meg, 
mint a czivilizált Európában. A törvényhozás 
mindkét háza épen mostanában egy bilit fogadott 
el, mely szerint hanyagság vagy vigyázatlanság 
miatt a vasutak által előidézett halál esetben, az 
illető vasút társaság 10,000 dollár (20,000 frt) 
kárpótlást tartozik fizetni a meghalt rokonai 
számára. 

** {Az amerikai sajtó.) Az amerikai sajtót je
lenleg 5845 hirlap képviseli. Ezekből 574 napon
ként jelen meg, 107 kétszer s 115 háromszor he
tenként, 94 minden 14 napban, 621 havonként, 13 
két hónapban egyszer s 49 negyedévenként. Hol 
áll ehhez Európai 

® {Nevezetes város.) A világnak némi tekin
tetben egyetlen és páratlan városa mindenesetre 
Piochi, Newada államban, Észak-Amerikában. 
12,000 lakója közül már 600-an felül voltak 
rövidebb-hosszabb ideig az állambörtönök vendé
gei. A temetőben pihenők közt csupán ketten 
multak ki természetes halállal. 

© {London népessége) 2.803,034-ről, a mennyi 
t. i. 1861-ben volt, a múlt évben már több mint 
3,883,000-re szaporodott, s egyszersmind a város 
területe is tetemesen szélesbedett azáltal, hogy a 
közelfekvő népes helyiségek egymásután a fővá
rosba olvadtak. Ellenben ugyancsak az emiitett 
évtized alatt a City (belváros) népessége 110,063-
ról 74,732-re apadt le. E hatást hihetőleg uj széles 
utczák kimérése és a családi lakoknak üzlethelyi
ségekké változása idézte elő. 

** {Hogy tudnák a madarak szeretni ?) Gyak
ran olvashatni elvetemedett anyákról, kik kisde
deiket kiteszik, vagy épen meggyikolják. Minő 
fensége s ellentétet képez o szörnyetegekkel ama 

mindent veszélyeztető önfelál
dozás, melyet egy fecske-anyáról 
a linzi lap következőleg ir le: 
A ház, melynek vendégszerető 
eresze alatt a fecske fészke ál
lott, hirtelen kigyuladt és lángba 
borult. A fecske, mely a kigyu-
ladás f perczében nem volt fész
kében, a tüz legnagyobb dühön
gése alatt érkezett haza, s min
den tétovázás nélkül berohant a 
füst és lángok közé, hogy kis
dedeit megszabadíthassa. De az 
izzó légkörben ugy látszik nem 
találta meg fészkét, mert csak
hamar ismét kirepült, valószínű
leg, hogy friss lélegzetet vegyen. 
Kísérletét másodszor is ismé
teltedé szintén eredménytelenül. 
Azonban még ekkor sem vesz
tette el bátorságát, s harmad-

•j SZÓT, sőt negyedszer is berohant 

a lángtengerbe. De a szegény anyának ekkor sem 
sikerült megmenteni kisdedeit, s már épen újból 
visszaakart fordulni, midőn leégett szárnyakkal és 
félig megégve hirtelen alázuhant. Midőn a földről 
fölvették, már nem volt élet testecskéjében. 

** {Négy aranylakodalom egyszerre.) Rákos
palotán május l-jén négy aranylakodalmat ünne
pelt az összes lakosság felekezeti különbség nél
kül. A nagy ünnepi menetben, mely a templomhoz 
vonult, 21 gyermek és 77 unoka kisérte az ötven 
éves párokat, kiknek évszáma 599-re megy. Köz
tük három édes testvér egyszerre ünnepli a sors 
kegyének ezen ritka ajándékát: két Varga fivér: 
János és István és nővérük Juhász Mihályné sze
mélyében. Varga Istvánnak még ősz hajszála sin
csen, mig a többieken fehérben látható a hosszú 
időkor nyoma. A negyedik jubiláló pár, Csikós 
András és neje, kik ezelőtt 56 évvel keltek össze 
1816-ban nov. 20-án. Ugyanakkor tárták esküvő
jüket a Varga fivérek is. E hó l-jén d. u. 3 órakor 
isteni tisztelet végeztével éljenzés, taraczk-lövés 
és zeneszó mellett vonult a ritka nászközönség a 
kath. egyháztól az olvasó kör helyiségéig, hol 
gazdag lakoma várta a vendégeket. A község 
házától 4 ifjú legény aranyozott hordót, 4 hajadon 
leány menyegzői kalácsot, más 4 hajdon leány 
ünnepi koronás tortát —koszorúkkal s virágokkal 
fólékitve, — 4 kis unoka pedig aranyozott poharat 
vitt az öreg szülők tiszteletére az olvasó-kör ter
mébe — hol a kis unokák nagy szülőiket csinos 
alkalmi köszöntőkkel üdvözölték. A lakoma na
gyon kedélyes volt, melyet még vidor köszöntők 
s 24 éves ó-bor élesztettek. Az ifjúság tánczra 
kerekedett. A helység „kis rdejének," valamint 
a lóvonatu vaspálya megnyitási ünnepélyének ie-
sok vendége volt e napon Rákos-Palotán. 

237 

Melléklet a Vasárnapi üjság 19-ik számához 1872. máj. 12. 

Irodalom és művészet. 
** {Gáspár Imre,) kitől több szépirodalmi 

közlöny, s lapunk is, figyelemre méltó tehetségről 
tanúskodó költeményeket közölt, kinek mai szá
munkban is egy nagyobb költeménye áll, „A bál-
királynő dalai" czim alatt mintegy 50 költemény
ből álló füzetet rendezett sajtó alá, s arra idősb 
Poldini Ede nyomdatulajdonos, mint kiadó 1 fo
rintjával előfizetést hirdet, ö t előfizető után egy 
tiszteletpéldány jár. 

** {Zsilinszky Mihály) szarvasi főiskolai tanár 
és könyvtárnok „Szarvas mezőváros történelme ós 
jelen viszonyainak leírása" czimü munkára hirdet 
előfizetést. A mű egyszerre magyar és tótnyelven 
fog megjelenni. A 10—12 ivnyi könyv előfizetési 
dija 1 frt, képekkel illusztrált példányok ára 2 ft. 
Az előfizetési pénzek május végéig küldendők be. 

** {Petrik Géza kiadásában) megjelent: 1. „A 
világtörténet alaprajza." A gymnázium felsőbb osz
tályai számára. Irta Batizfalvi István tanár. I. rész: 
az ó-kor történetei a római császárság koráig. Ara 
2 ft. 40 kr. — 2. Az „Utazók könyvtára"-bői a 
második füzet, három közleményt tartalmazván, 
melyek czime: A nagyszerű Tichborn-pör, Az 
árvavagyon, és A titokteljes orvos. Ára 60 kr. 

** {Psenyeczki Nagy Sándor tankönyveiből) 
ismét két füzetet vettünk: a franczia nyelv levél
szerinti önoktatásából az I-ső rész 11-ik levelét, 
az angoléból a I l l - ik rész 24-ik levelét. Egy-egy 
levél (füzet) ára 30 kr. 

** {Pályázat naptárra.) A fóldmivelésügyi 
minisztérium ezentúl évenként egy népszerű gaz
dasági naptárt szándékozik kiadni, melynek föl
adata volna népszerű, könnyen érthető és vonzó 
nyelven irt gazdasági czikkek által a földmivelő 
néppel a gazdasági olvasmányt megkedveltetni és 
az olvasót a gazdasági ismeretekbe fokonként 
bevezetni. A naptár írásával megbízandó egyén 400 
ft tiszteletdíjban fog részesittetni. A minisztérium 
felhivást adott ki, hogy kik ily naptár szerkesz
tésére vállalkoznak, küldjék be tervezetüket jun. 
10-kéig. A részletes pályázati föltételek a hivata
los lapban olvashatók. 

** {Fölhívás.) Mayer Miksa, a „Néptaní
tók lapja" szerkesztője, nevelésügyi irodalmunk 
összes termékeit paedagogiai jelvek szerint rend
szeresen, kritikailag ismertető munka kiadására 
szövetkezett több tanférfiúval, s felszólítást intéz 
a hazai könyvkiadókhoz, hogy a kiadásukban ma
gyar nyelven megjelent s a nevelési irodalom kö-
ébb tartozó eredeti és fordított mű-, ékből egy-egy 

példányt f. é. június elejéig hozzá (Budavár, köz
oktatási minisztérium) beküldeni szíveskedjenek. 

** {Röpiratok) A képviselő-választások al
kalmára ismét több röpirat látott napvilágot. Csá-
volszky Lajostól „Komoly szó a választókhoz" 
czim alatt baloldali, Tóvölgyi Titusztól szélső 
baloldali röpirat jelent meg. Schwicker tanár pe
dig reform-párti röpiratot bocsátott közre; ez 
utóbbi Aignernél, német nyelven jelent meg. 

© {Uj zeneművek.) Rózsavölyi és társánál 
megjelent: „Musikalischer Kalender." Egyveleg 
operákból és tánczokból, zongorára Krá! N. J. 
karmestertől (1 frt 20 kr.) Ha a poutpourik zene
karral előadva némileg élvezhetők is, de zongora
átiratban rendestn igen gyarlók. A hangszerelés 
ügyessége, mely kivált átmeneteknél (péld. egy 
imából kánkánzenébe!) érvényesültet — a zongora-
átiratban elvész. Azonban ha már poutpourinak 
kell leLnie, legyen inkább egyetlen dalműből ösz-
szeállitva, mint az előttünk fekvő egy veleg Offen-
bach legújabb, „Schneeball-' („Hólapda") czimü 
operettejéből, mely a maestro személyes vezénylete 
mellett e napokban került a Varieté-színházban 
szinre. A ki szereti Offenbachot, e poutpourriban 
sok régi kedves ismerősre talál, helyenként uj 
szószszal, mint a hogy a vendéglőkben szokás. — 
Táborszky és Parschnál megjelentek : Stróbl kar
mestertől: „Telegraphische Depeschen" keringő 
(80 kr.); csinos kellemes dallamu tánczdurab 8 ha 
nem is minden izében uj, de legalább jól van össze 
reminitcentizálva. — Engeszer Mátyástól „Az élet 
aranykora 'négy kézre (60 kr.) Milyen lehet ott 
a r t ikoi , a hol az ; ram ilyen? — „Gyöngyök a 
magyar népdalaiból" 5. és 6. füzet két kézre 
(80 kr.) 3-ik füzet négy kézre (1 frt.) Régi ma
gyar nóták könnyű zongoraátiratban. — Lefebury 
Wely „Cloche du Monastére" („A zárda ha-
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rangja" 50 kr.) Van-e ki e művet nem ismeri?! 
Gobbi Henrik 5-ik keringője (ára 80 kr.) magasan 
áll felül az előbbiek színvonalán és méltán sorako
zik az e téren jelesül ismert szerző elébbi hason-
nomü műveihez. — Az „Apolló" 6. 7. 8. füzete 
(szerk. Fellegi Viktor) változatos s eléggé ér
dekes tartalommal jelent meg. 

** {Az „Egri dalnokból",) a válogatott ko
moly és vig dalok e gyűjteményéből, melyet át
írtak és kiadtak Zsasskovszky Ferencz és Endre, 
már a 4-dik füzet jelent meg. E füzet 50 dalt 
tartalmaz s ára 40 kr. (Mind a négy füzeté 1 frt. 
20 kr.) E füzet összeállításánál az ujabb zene
irány termékeire lőn kiváló gond fordítva és Liszt, 
Wagner és Schumann erősen képviselvék benne. 

— Sz. J. {Magyar hirlapirodalom 1872-ben.) 
A „V. U." 5., 6., 12., 1§., 16. és 18-ik számában 
közöltek óta még a következő ez évben megindult 
hírlapokat kell fölemlítenünk: 

Ipoly. (15.-Gyarmat.) Politikai, társadalmi és közgaz
dászat! hetilap. Kiadó-tulajd. és fel. szerk. Pokorny Jenő. 
Lapfelügyelők: Jeszenszky Danő, Pap Károly és Reményffy 
József. Megjelenik minden hétfőn 4-edrét egy ivén. Előf. 
ára: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. 20 kr.,évnegyedre 1 frt. 
80 kr. (Keletkezett márcz. 4-én.) 

Temeti Lapok. (Temesvár.) Politikai és közgazdasági 
napilap. Laptulajdonos és fel. szerk. dr. Kakujay Gyula. 
Megjelenik ünnep- és vasárnap utáni napot kivéve minden
nap ivrét egy ivén Elöf. ára: egész évre 12 frt., félévre 6 
frt., negyedévre 3 frt. (Keletkezett május l-jén.) 

Sárközi Lapok. (Kalocsa.) Heti közlöny, a politika, 
gazdászat, ipar, kereskedelem, társas élet és szépirodalom 
köréből. Laptulajdonos Halmai Károly; fel. szerk. Salamon 
Pál. Megjelenik minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. 
ára: egy évre 6 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 fr t 50 kr. 
(Ezen deák-párti lap keletkezett május 5-én, mint a „Ka
locsai Lapok" folytatása I I . évf. 18-dik számmal.) 

Független Somogy. (Kaposvár.) Ellenzéki hetilap. Poli
tikai, közgazdászati, hasznos ismereteket terjesztő s vegyes 
tartalmú közlöny. Lapvezér Kovács József; szerk. Németh 
Ignácz. Nyom. Fischel Fülöpnél Nagy-Kanizsán. Megjelen 
minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. ára: egy évre 4 
frt., félévre 2 frt., negyedévre 1 frt. (Mutatványszáma meg
jelent ápr. 24-én; 1-ső száma megjelen máj. 12-én.) 

Megszűnt lapok: 
Csanád. (Temesvár.) Megszűnt márcz. végén. 
Kalocsai Lapok. (Kalocsa.) Megszűnt ápr. 28-án a I I . 

évfolyam 17-dik számmal és beolvadt a Sárközi Lapokba. 

Közintézetek, egyletek. 
** {A magyar tud. akadémia) második osztá

lya tartott máj. (5-án ülést. Rómer Flóris, mint az 
1871-ik évi nagygyűlésen megválasztott rendes 
tag, olvasta föl székfoglaló értekezését „a magyar 
jelmezről." Értekező nézete szerint a mit ma 
magyar viseletnek tartunk, az nem eredeti, hanem 
a szomszéd nemzetek, az olasz, német s török vi
seletének befolyása alatt keletkezett és módosult. 
A mai magyar viselet alig egy század óta van di
vatban. Annyi kétségtelen, hogy őseink nem visel
tek a mai magyarhoz hasonló ruhát. Rómer r 'gen 
gyűjti már a magyar jelmezre vonatkozólag az 
adatokat. Fölemlíti, miszerint fölhasználta e 
tárgyban az eddig megjelent czikkeket; továbbá 
a régészeti kutatásai alkalmával előjött mindazon 
képeket, faragványok;:t, vagy iratokat, melyek 
közelebb vezethetik vala az eredeti magyar jelmez 
minőségének fölfedezéséhez. Egy képkincset állí
tott össze régi pénzek, templom-festmények, 
kőfaragványok, s más archeológiai, magyarkori 
leletek nyomán, s ez bő anyagot szolgáltat a 
továbbhaladásra a „magyar jelmeztant" illető
leg. — Toldy Ferencz megjegyzi, hogy Hauslab 
tábornok szerint a csizmasarkot a magyarok hoz
ták Ázsiából s azóta lett kedvelt és kapott lábra 
Európában. A magyar nemzeti viseletre megjegyzi, 
hogy a magyar mindig nagyon késznek nyilatko
zott az idegenek ruháinak viselésére, igy látható 
ez Erdélyben, hol még a török húdolás előtt is 
nagyon hamar török ruhát öltöttek. — Ezjtán 
Wenczel Gusztáv olvasta föl rövid értekezését 
NyitramegyénekXIV-ik századbeli vámhelyeiről, 
melyek között olyanok is fordulnak elő, melyek 
ma már nem léteznek. Egyszersmind elű.dJ!, ku
tatásai nyomán, hogy Fehérhegy nyugati része 
azon időben nem tartozott Nyitramegyétiez. 

** {Az orvosok és természetvizsgálók idei nagy
gyűlésére) már folynak az előkészületek. A kormány 
e gyűlés költségeire háromezer forintot adott, az 
első hazai takarékpénztár pedig százat. Az emlék
érmet már készitik s Mehádia leírásához is gyűl 
már az anyag. Igy közelebb dr. Koch Pestről a 

Herkules-fürdő és környékének geológiai viszonyait 
tanulmányozta, hogy azokról kellő leírást adhasson 
a helyrajzi emlékkönyv számára. Ki van továbbá 
tűzve már a nagygyűlés ideje is, következőleg: 
szeptember 13—15-dik napján beiratások, 15-én 
este ismerkedési estély, 16 án megnyitó közülés, 
17. és 18-án szakülések, 19-én kirándulás, 20-án 
szakülés, 21-én ünnepélyes zárülés. A kirándulás 
pontjait később fogják megállapítani, valamint 
azt is, hogy no rendezzenek-e csoportos kiszállást 
útközben Belgrád megtekintésére. A mehádiai 
Herkules-fürdőben vagy 330 szobát adnak a tagok 
rendelkezésére. Az elnökség közelebb 'fölhívást 
tesz közé, melyben a tudományok művelői fölhivat
nak oly kérdések beküldésére (tekintettel főleg a 
nagygyűlés köré tartozó tudományok ujabb vív
mányaira), melyekot a szakülések vitatárgyává ki
vannak tenni. 

** {A magyar földhitelintézet) május 2-kán 
tartá közgyűlését. Az elnöki jelentés szerint az 
intézet a lefolyt évben igen kedvező üzletet mu
tathat föl; tiszta nyereménye 350,498 frt. Gróf 
Lónyay Menyhért elnökölt agyülésen, s végül 
kijelenté, hogy helyzeténél fogva (mint miniszter
elnök) kénytelen visszalépni az elnökségtől. Gróf 
Cziráky azonban fölkérte, hogy maradjon meg, s 
a gyűlés egyhangúlag ismét megválasztá, mire 
Lónyay elvállalta továbbra is az elnöki tisztet. 

** {Az állatkerti részvénytársaság) az állatkert 
igazgatójául Berecz Antal urat választotta, ki a 
természettudományoknak a kolozsvári és pesti 
gymnáziumoknál 14 éven át tanára volt. 

Egyház és iskola. 
** {A csángó magyarokról) László István me

leg hangon irt felszólalást tesz közzé a „Népisko
ládban. Ezen moldvai testvéreink nagyon el 
vannak hagyva. Iskoláikban itt ott akad egy-két 
magyar tanitó, papjaik is nagyobbrészt idege
nek. A bukovinai magyarok ügye nem sokkal 
jobban áll. Némely helységben sem iskola, sem 
templom. Hova tovább elrománosodnak. A kor
mány, de a nemzet maga is, tehetne valamit érde-
kökben. Kétszázezer magyar forog kérdésben. 

** {A sághvári reform, egyház) Somogyban, 
melynek egykorú hiresSzilády László,volt halasi 
lelkész is, volt papja, Kálmán Gyula urat, a pesti 
reform, középtanoda tanárát lelkészül választotta. 

Balesetek, elemi csapások. 
** {A máramaros-szigeti borzasztó tűzvészről) 

irják, hogy vigyázatlanság következtében lett 
most is, mint néhány év alatt már négyszer, a 
lángok martalékává a város. Gondatlanság követ
keztében az istállóban égve hagyott egy szál 
gyertya idézte elő e borzasztó tüzet, mely a város 
legszebb negyedét, a piaezon levő emeletes épüle
teket, a r. kath. egyházat magas s bádoggal fedett 
tornyát, a helv. hitvallásuak 1859-ben földig le
égett, s csak a múlt évben befejezett templomának 
bádogfedelü tornyát, a román templomot, a nagy 
kiterjedésű megyeház díszes épületét, a kegyes-
rendüek gymnázium és lakházát, az erdészeti la
kot, a piaezon levő kincstári épületek legnagyobb 
részét, s a legszebb magánépületeket elhamvasz
totta; csak az állam kára megközil-ti a 100,000 
frtot. A tűz e hó 3-án este fél 11 órakor támadt s 
az erős szél folytán gyorsan terjedt. Iszonyú jele
net volt,midőn a piaristák tornya egyszerre inga
dozni kezdett, 8 rémítő robajjal alá zuhant. A 
rajt.i levő óra ekkor épen 12 őt mutatott a rémes 
világításban. A szegények házában két nő és két 
gyermekélet is áldozatul esett. A legnagyobb rész
véttel közöljük e csapás hirét, mely egy folyton 

! emelkedő város legszebb részének pusztulásáról 
szól. 

** {Erdőégés.) A Buda melléki kincstári 
erdő máj. <5-kán kigyuladt. A tüzet a kerekedett 
szél nagyon tles-tette, s mintegy tiz holdnyi erdő 
elhamvadt. 

** {Házomlások Pesten). Május 6-án a bál-
vány-utc^ai 9. számú ház hátsó épületén, a melyet 
épen lebontanak, egy fal a pallér vigyázatlan ke
zelése folytán bedőlt, de e^y napszámost agyon 
nyomott, egyet pedig oly súlyosan megsértett, 
hogy egy óra múlva az is meghalt. Legnevezete
sebb ez esetnél az, hogy ugy ez utóbbi, mint a 
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karját törött pallér, nem omladék által sebesittet-
tek meg, hanem az épület ellenkező oldalán első 
emeleti folyosón állván, onnan mindkettőjök a fal 
omlása által előidézett erős légnyomás által sodor
tattak le az udvarra. Az országúton 30. sz. szintén 
bontják a régi házat, hogy ujat emeljenek helyébe, 
s egy fal a szomszéd magyarutczai 32. sz. ház ud
varára omlott, de szerencsérc itt embar-élet nem 
eset áldozatul. 

** (.4 sok égi háború) a Balaton mellett egy
mást éri, s Zamázdiban (Somogmegye) egy sze
kéren ülő legényt két ökrével agyonütött a villám, 
Veszprémben pedig egy házat gyújtott föl. 

** (B. Orczy Elek), ki vasárnap délután Károlyi 
Pista gróffal a városerdőben kocsikázott, a fogat
ból kifordulva lábát törte. 

** (Majthényi Dezső volt képviselő) Zsobokon 
szerencsétlen esés közben eltörte lábát. 

** (Nász helyett gyász.) Ludewig György 
százados a 8-dik dzsidás-ezredben és század-pa
rancsnok Szoboszlón, czéllövészet alkalmával nem 
tudta elsütni fegyverét s csövét maga felé fordítva, 
vizsgálta és ekkor hirtelen elsült s életét egy 
perez alatt kioltá. Az elhunyt Molnár György 
köztiszteletben álló debreczeni polgár nevelő
leányának jegyese volt s legközelebb kellett volna 
az esküvőnek megtartatni. 

Mi ujság? 
** (A király) pénteken reggel érkezett vissza 

Budapestre alföldi kőrútjából, miután Temesvár 
után Aradot, Mezőhegyest, Orosházát és Szegedet 
meglátogatta. Pénteken május 10-én délután 4 
órára volt kitűzve a tavaszi első lóverseny, melyre 
a királyt is várták. 

** (Huyn gr. budai katonai főparancsnok,) 
ugy látszik, nem szereti a tisztelgéseket. Közelebb 
ugyanis parancsot adott ki, hogy hivatalos utazá
saiban azon helyeken, hová érkezni fog, csak egy 
altiszt vagy közember várja, a ki a kocsit megmu-
tassa,mely rendelkezésére áll, s szállására elvezesse. 
A czeremoniákat és ünnepélyes fogadásokat öröm
mel elengedi. — Követhetné példáját az egysze
rűségben — sok képviselőjelölt, ki nagy parádéval, 
diadalmenettel viteti végig magát hivei által 
utczahosszat. 

** (Színházi pör.) A nemzeti szinháztól köze
lebb megvált Némethy Irma k. a. és Orczy báró 
intendáns közt hírlapi polémia fejlődvén ki, Né
methy Irma egyik nyilatkozatában fölemiitette, 
hogy Orczy báró előtte és Trousil bécsi énekesnő 
előtt, midőn ez utóbbi a nemzeti szinháznál ven
dégszerepelt, a drámai személyzetről igen lealázó-
lag nyilatkozott, „Gesindel" és „Bagage"-nak 
nevezte, „a kik egész éjeket a kocsmában tölte
nek." — A nemzeti színház első rendű tagjai 
ennek folytán a belügyminiszternek egy emlék
iratot adtak át, melyben erkölcsi lehetetlenség
nek mondják, hogy ily előzmények után tovább is 
a nemzeti szinháznál maradhassanak. Kérik tehát, 
hogy a belügyminiszter mentse fel őket szerződési 
kötelezettségüktől. A memorandumot aláirtak: 
Szigeti József, Szerdahelyi Kálmán, Feleki Miklós, 
Molnár György, Szigeti Imre, Náday és Benedek. 

** (A kisajátítási esküdtszék) első tárgyalása 
múlt héten ment végbe Pesten. Az esküdtszék 12 
pesti polgárból alakult meg. Az esküdtszéki eljá-

> rás tárgyát a pest-terézvárosi kétsziv-utezában 
726. sz. alatt fekvő, a Fürst-féle örökösök tulaj
donát képező telekből s házból álló ingatlanság 
képezé, mely a sugárút vonalába esik, s mely iránt 
a kisajátitási eljárás már megindittatott. A köz
munkatanács becslése ellen a tulajdonosok kifo
gásokat tettek 8 ezek alapján a kárpótlási összeget 
az ajánlott 16,934 frt helyett 34,000 frtban kérték 
megállapittatni, arra is hivatkozván, hogy ezen 
ingatlanságot, még mielőtt a sugárútról szó lett 
volna 32,000 frton eladhatták volna. A közleke
dési minisztériumot, mint felperest Ghyczy Gyúl a 
ügyvéd képviselte. A miniszteri megbízott kérte, 
hogy a kárpótlási összeg 26,164 frtban állapittas-

sék meg. Az esküdtszék a 34,000 frtot it 'Ite meg. 
A második ülés tárgya volt a Doctor (fényké-
pész)-féle a ház kétszerecsen-utezában, melyért a 
tulajdonos 35,000 forintot kért s a közmunkata
nács 23,331 frtot igért. Az esküdtszék a kisajáti
tási összeget 9 szavazattal 3 ellenében 32,000 
frtban állapitá meg. 

** (A magyar átalános hitelbank,) egyik leg
nagyobb pesti pénzintézet, igazgatósága titkárául 
dr. Takács Lajos egyetemi magántanárt s alapo
san képzett jogászaink egyikét hivta meg. Dr. 
Takács már elfoglalta hivatalát, e mellett azonban 
előadásait is folytatja a pesti egyetemen, s jelesen 
e félévben a római jog átalános tanait tekintettel 
a magyar törvénykönyv tervezetére adja elő. 

** (Házasságok.) Tors Kálmán esküvője Szig
ligeti Aranka k. a.-nyal máj. 8-án ment végbe a 
terézvárosi templomban. — Bexheft Ármin, az 
„Ung. Lloyd" egyik derék munkatársa, szintén e 
nap esküdött meg Szabó Ilka k. a.-nyal. — Mer-
sich József ügyvéd és a „Győri Közlöny" szer
kesztője, e hó 6-án vezette oltárhoz Peer Janka 
kisasszonyt. 

** (Souper Jenő,) ismert tehetséges hangver
senyző és zenetanitó, vasárnap reggel öngyilkos
sági szándékból két izben is a Dunába akart ug
rani, azonban Holdampf Mihály matróz által 
szándoka kivitelében mindkét izben megakadá
lyoztatott. A szerencsétlent, ki ugy látszik, elme
zavarodottságban szenved, a Rókus-kórházban 
ápolják. 

** (Koronay ügyvéd neje,) a kin férje minap 
revolverrel 7 lősebet ejtett, már minden veszélyen 
kivül van: az arczán ejtett sebek mind begyó
gyultak. 

** (Komáromy György halálát illetőleg) a „ P . 
Napló" azt irja, hogy egy szerencsétlen esés kö
vetkezménye volt, mig a kolozsvári „M. Polgár" 
szerint csakugyan párbajban esett el, s két nehéz 
sebet kapott vállán és altestén. Négy napi szen
vedés, sok vérvesztés után halt meg, s előhaladt 
kora is hozzájárult a bajhoz. A „Testvér" szerint 
pedig már az a körülmény is, hogy Klapka György 
és gr. Csáky Tivadar épen Salzburgban voltak, a 
találgatásoknak ujabb anyagot nyújt. A temetés 
múlt vasárnap történt meg Kolozsvárit. 

+ (Halálozás.) Szilágy-Somlyón m. hó 29-én 
hunyt el 89 éves korában Kovásznai Kovács László, 
jótékonyságáról és emberszeretetéről ismert hazafi 
a ki egykor főjegyzője, később pénztárnoka, a 
40-es években pedig vezérszónoka volt Kraszna-
megyének. Végrendeletében szép összeget ren
delt jótékony és hazafias czélokra. Hagyott t. i.: 
a magyar tud. akadémiának 500 frtot, a ma
gyar irói segélyegyletnek 500 frtot, a sz.-som-
lyói közös iskola alapjára 500 ftot, a deb
reczeni ref. főiskolának 1000 frtot, a zilahi ref. 
főiskolának 1000 frtot. Azon nőnek, ki végperczéig 
ápolta, nyugdijt rendelt. Cselédjeinek egy évi 
fizetésüket kiadatni rendelte. Kisebb adósságait a 
környékben elengedé. — Simoncsics szül. Palaczky 
Anna asszony, néhai Simoncsics Jánosnak a nem
zeti színház volt intendánsának özvegye, 86 éves 
korában meghalt. 

= * (.á szinügy-pártoló közönséghez.) Ország
szerte átalánosan nyilvánulván azon óhajtás, hogy 
a magyar szinészet nyugdijalapjának növelése ér
dekében adakozásra felhívó ivek, melyekkel 10,000 
példányban bátorkodtunk megkeresni a magyar 
szinügy pártolóit, az annál fényesebb eredmény 
elérése tekintetéből még egy ideig hagyassanak 
a gyűjtőknél, azok beküldésének határidejét a köz
kívánat folytán f. é. j ún ius 30-dikáig meghosz-
szabbitani kötelességünknek tartjuk, és hazafiúi 
bizodalommal kérjük az illetőket, hogy az aláirási 
iveket a fölebb kitűzött napig az ellenőrzés eszkö-
zölhetése végett — még azon esetre is okvetlenül 
visszaküldeni méltóztassanak, ha talán fáradozá
saikat nem koronázta volna az átaluk remélt siker. 
Pest, 1872. május 1. — A szinészkebelzet központi 
kormányzó tanácsának elnöksége. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 3. „Romeo és Júlia." Szomorújáték 5 felv. 

Irta Shakespeare; ford. Szász Károly. — (Jeney Kornélia 
k. a. fóllépteül.) 

Szombat, máj. 4. „A boldogság első napja." Víg opera 
3 felv. Zenéjét szerzetté Auber. 

Vasárnap, máj. 5. „A lelencz." Népszínmű 4 felv. í r j . 
Szigligeti. 

Hétfő, máj. 6. „A jó hazafiak." Eredeti vígjáték 4 felT 
Irta Toldy István. 

Kedd, máj. 7. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét 
szerz. Rossini. — (Ellinger Jozefa k. a. első szini kísérle
téül.) 

Szerda, máj. 8. „Aesopus." Eredeti vigjáték 5 felT, 
Irta Rákosi Jenő. 

Csütörtök, máj. 9. „Az afrikai nb'." Opera 5 felv. Zené
jét szerz. Meyerbeer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— II. S. Balogh Perencz egyháztörténelmi müve tel

jesen, tudtunkra, még nem jelent meg. Magyarul, oly terje
delmű (protestáns szellemű) egyháztörténelmi mű még 
Farkas Józsefé, két kötetben. A német irodalomban nagyobb 
e részben a válogatás; ajánlhatjuk Hasé K. jeles munkáját 
(mely után Farkas is dolgozott) vagy Hagenbachét, ki mi-
Telt közönség számára, felolvasások alakjában dolgozta föl 
az egyháztörténelmet. Aest heti kai tankönyvül Köstlint, 
vagy Lemcke-t ajánlhatjuk a sok közül. Amaz alaposabb, 
emez népszerűbb; Vischert csak Hegel bölcsészetének ala
pos ismerői érthetik mindenütt; egyébiránt magyar tan
könyv is készül, a Gregussé, a Kisfaludy-társ. megbízásából. 

— K —vár. Almosi. Más lap pályázatánál megbukott 
verseket közölni nem tartozik ambiczióink közé; különben 
sem vagyunk ama lap szerkesztőségével összeköttetésben. 
Az egyenesen hozzánk küldött három vers közül sem közöl
hetünk egyet is. 

— Kan Lász ló . A második „javított" (?) kiadásban 
sem közölhető. Nem emlékszünk már, milyen volt előbb s 
hogy nyilatkoztunk felőle évek előtt. Most: hosszura nyúj
tott, épen nem balladai menetű; a mellett oly Ízléstelen 
sorok vannak benne (még pedig nagy számmal), hogy e 
miatt sem adhatnók. Nyugodj ék* meg benne. 

— Eötvös L. sírhalma fölött. A baráti kegyelet su
gallta költeményt, korán elhunyt fiatal barátunk sirja fölött, 
részvéttel olvastuk. De gyakorlatlanabb kézzel van irva s 
kevesebb költészet van benne, mintsem a nyilvánosság elé 
adni helyesnek tartanok. 

8AKKJÁTÉK. 
650-ik sz. f . — S z e r é n y i Bélától 

(Pesten.) 
Sötét. 

a b e d e f g » 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 645-ik számú feladvány megfejtése. 
(Teengs J.-tól Londonban.) 

VII. Sot . 
1. Fb.8—g7 . . . . Hb5—d6:(!) 
2. Fg7—f8 . . . . tetsz. szerint 
3. H ad mattot. 

Helyesen fejtették meg i Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczban: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Karezagon: Kacsó Lajos. — Somon-
nán: Farkas Bertalan. — N.-Szalontán: Kovács Albbert — 
A pesti sakk kör. 

T A R T A L O M . 
Morse Sámuel (arczkép). — Elégia. — A karslakei. 

lelkész. — A világkiállítás helyisége Bécsben (képpel). — 
Hatvani István emlékjegyzeteiből. — Apróságok és külö
nösségek az angol életből (vége). — A pesti népszinház. 
— Alapkő-letétel a Ferencz-csatornán. — Légnyomatu 
vaspálya (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodaloméi 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola-
— Balesetek, elemi csapások. — Mi njság ? — Nemzeti 
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 
Felelős szerkesztő: N a g y Mikié*. (L. magyar-atcaa 2 l . « . ) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi- és 

hetinap 
Kathol lkas és protestáns 

naptar 

« Vasár 
13 Hétfő 
14; Kedd 
15 Szerda 
16 C a t t 
17lPént. 
18 Szóm. 

„US 
F 6 Pongrácz v. 
Szervácz püsp. 
Bonifácz püspök 
Zsófia szűz 
Nep. János 
Ubald püspök 
Vernácz 

F • Exaodl 
Március 
Bonifácz 
Izidor 
Nep. János 
Ubald 

ILibor, Ivó 
Hold Vált*UMl. 

Görög-orosz 
naptar 

Izraeliták 
naptára 

April. (ó) 
3 0 A 2 Jakab 

t Május 
2 N . Athan. 
3 Timotheus 
4 Felagia 
5 Irene 
6 Hiob 

3 Első negyed 17 

N a p H o l d 
hossza 1 kél nyög. hossza kél | nyűg. 

f. p. ó. p. 4. P- 1 t p. ó. p. | o. p. 
51 59 4 28 7 26 [106 44 7 40Íregg. 
52 57 4 26 7 27 118 39 8 37 0 18 
53 55 4 25 7 28 130 25 9 40 0 56 
54 52 4 24 7 29 

7 31 
142 23 10 44 1 27 

55 50 4 22 
7 29 
7 31 154 30 11 50 1 52 

56 48|4 21 7 32 167 58 este 1 2 14 
57 46 4 19 7 33 182 17 2 5 2 34 

Nizan R. 
4 Nikanor 
5 Félböjt 
6B.h .a l .e l . 
7b.m.T.sz . 
8 Félbójt 
9 N o e 

10 S. 3 . per 
én 5 óra 22 perczkor délután. 
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HIRDETÉSEK. 
A királyitalhoz!*) 

A királyital által meggyógyultak, 
nagyobb részt hivatalos, vagy törvény-
székileg, s nyolez esetben még esküleg 
is igazolt bizonyítványok's elismerő iratok 
szerint a következő betegségekből: 

SsW Léptályog-mérgezés (gono
szabb az eb-dühnél), mely gyógyszer al
kalmazható itt sikerrel?! 

WW Eb-dflh (csak két üveg hasz-
nálata által). 

SaF" Nehéz sebek (gyorsan, sebláz 
csaknem minden fájdalom nélkül 1). 

• ) y Gyomor- rák, s a gyomorszervek 
tökélletes elzárása (magában Berlinben a 
„Bethania" legnagyobb gyógyintézetben) 
a betegnek három napon át sem étel, sem 
ital, sem pedig gyógyszer nem nyújtatott; 
az ital megnyitá az étcsatornákat s gyom
rot, s a borzasztó fájdalmak erre csakha
mar elenyésztek, a beteg az orvosok által 
már feladatván, mégis a legközelebbi na
pon felkelve, s 4 üveg használata után 
foglalkozása után láthatott. 

S P V Halálos sz ívbetegségben, sok 
esetben szivgörcsökkel párosulva, a gör
csök már az első ivás után, s ugy tovább!: 
e gy *ly beteg,egy berlini tudós orvos által, 
három hónapon át hasztalanul gyógyke-
zeltetett, többszöri gyökeres megvizsgálás 
után azon nyilatkozattal hagyá el, — hogy 
a betegség ellen gyógyszer nem létezik, s 
ő legfölebb három nap alatt a halál bekö
vetkezését várja, — de a következő napon 
ágyát elhagyá, a borzalmas szivgörcs már 
az első ivás után elmaradt, az orvos az 
esetet később kétségbe voná, hogy felgyó
gyult, de a beteg 1868-ban házasságra 
lépett. 

S V " Minden szembetegségben, s 
gyógyithatlan megvakulás eseteiben, hol 
még a műtét sem vala lehetséges, s pedig a 
szempillák kristalizált vizének magába 
szívása által; egy 6 év 6ta tökélletesen 
vak (Bellevúe, Trier mellett) visszanyerte 
szemevilágát egyetlenegy üveg király-
Ital által, egy másik 4 üveg, egy harma
dik 13 üveg által; rövidlátók néhány 
üveg használata után észlelek, hogy erő
sebben s messzebbre látnak; — szemgyu-
ladások, ivás s melegburogatások által 
(vegyítve az ital langyos vizzel). 

9 T Nagyothal lók (egy család
ban két egyén csak két üveg használata 
után). 

g f * Gyomorfájdalmak, 20—40 
éven át tartó gyomorgörcsök, itt hatha
tósága a leggyorsabb, midőn már minden 
gyógykezelés és szerek ártalmasak. 

g y 20—30 éves esózosfájdalmak, 
bénulással (igen gyakran már 1 üvegután, 
valamint nyelvbénulás). 

SsW Tíidőlobok, a legmagasb stá
diumban, már néhány ivás után, s főleg 
minden vérvesztés nélkül! 

0 F * Lobosbetegségekben, még 
agyveló-gyuladásnál is, néhány ivás után, 
az ölőjég soha nem használandó! (langyos 
burogatások). 

y f - Forrótá lyog s heves sebláz, né
hány ivás után s burogatág, s a léptályog 
megmérgezése eseteiben (mint fentebb), 
hogy ha atályog a csontokba helyezkedik, 
1 óra hosszat a tagbetételével, az üszög le
horzsoltatik, igy az üszkös-hus genyed-
ségnek indulván, a sebek is gyorsan gyó
gyulnak. 

g ^ - O r b a n c z , lázas jelenetek, gyer
mekágy s ideglázban szenvedőknél, (a 
láznál hányás következik be a gyomor
idegek erősítése után, de nem mint a hány-
tatószernél gyengítés által). 

gtT" Nehéz gftrvély s mirigyfájdal
makban, gyakran egy vagy még kevesebb 
üveg után. 

= BBT* Minden bőrbetegség, bőrseny 
s daganatoknál (igen gyorsan). 

g O T Diftberitls (ivás és félóránkénti 
igen meleg borogatás által), u. m.: a to-
rokgyiknál, hogy ha a baj nem a mély
ségből ered, gyors gyógyulás. 

H C Torokgyiknál az ital forrón 
használandó, s a torokra igen meleg gya
pot burogatások alkalmazandók, feltéte
lezve, hogy a baj nem lépett meg a leg
főbb stádiumba. 

fl»T"" Minden torokfájdalmakban, s 
különösen torokdió-loboknál (itt gyorsan 
gyógyít, vegyítve forró vizzel!) torok-asz-
kór, a legmagasb stádiumban — hol már 
ásztató szerek használtattak. 

9»T~ Nehézkór (Epilepsi) hébenkor-
ban már az első ivás után nem tért vissza, 
hol éveken át csaknem naponként vissza-
tért, sok esetben semmi segély. 

S C * Vldatánez és görcsökben. 
Vértolnlás, szédülés s gutaütés ellen. 
i 9 " Vérhányás eseteiben gyorsan, 

és az egész testnek csaknem azon pilla-
natbani megnyugtatására. 

9 C Aranyerek (csomósak, már a 
legközelebbi napon s aranyeres elnyálká-
sodások. 

• V Hólyag- s vesekövek (a kövek 
szétoszlatása hébenkorban már néhány 
nap után bekövetkezik). 

0 W Epefájdalmak (tehát májbe
tegség) és sárgaság több éven át tartók, 
s gonoszul meggyökerezettek (legtöbb 
esetben 2 hét alatt). 

V Köszvény , az izülék nehéz me
revségében lassan, többször segély nélkül). 

PÉT" Fejgörcs , (igen gyorsan), hogy 
ha az a gyomortól származik. 

SW Nehézldegbántalmakban(mint 
fent), s még a gerincz sorvadás legna
gyobb fokában is, (a kir. kormány által 
két évig hasztalanul a fürdőbe küldve, 
szünetlen sok fájdalom, lábain már nem 
vala képes állni, 10 üveg használata után 
már sétautat tevén, s most évek óta a 
legjobb egészségnek örvend. 

S V ~ Hasmenés és hányás eseteiben 
(már az első ivás után). 

JMT* Csecsemöseknél, azt, az anya 
vagy dajka használhatja. 

£ V * Szamárhnrntban, (többnyire 
igen gyorsan) s elnyálkásodás eseteiben. 

fiftT"Mindennemű bujakór s himlő
ben, azok már az első ivás után szüne-
deznek, s a himlők éjen át észrevétlenül 
elenyésznek, s a beteg, egészségét mint 
volt, visszanyeri. 

i0F~ Rákfene és csontszn, (gyakran 
igen gyorsan) s ha még a legmagasb fokot 
érte volna is el. 

flflT" Sósesúzfo lyás eseteiben (itt 
már nem oly gyorsan). 

9 V " Mindennemű vízkor s t a g d a g a 
natokban, (sok esetben már az éjen át). 

BtT" Havitlsztolás fájdalmakban, 
(éveken át tartó vérfolyás s annak évekig 
kimaradása) egyszeri ivás után; különösen 
minden női betegségben, sápkór (már itt 
lassabban); egy családhoz belépvén, 
Jakobi a háziasszonyt nehézbetegen talál
ván, az orvos által is már feladva, a férj 
nejének a királyltalt nyujtá.másnap dél 
ben az orvosnak maga nyitá meg az ajtót, 
kezében tartva a királyltalt. 

J Q V Aszkórban szenvedőknél és sok 
heti hektikáiig izzadságban, (az első, 
legmagasb fokban már 3 üveg után, utób
binál), néhány ivás után. 

g V Mindennemű mellfájdalmak
ban, (u. m.: fulladozás, szúkmellüség, 
mellszorongás, rövid légzés, mell elnyál
kásodás); a fulladozásnál gyakran kevés 
a remény; a sorvadásnál (igen lassan). 

A királyital egyedüli feltalálója s k é s z í t ő j e : 

Jakobi Károly, valóságos egészségi tanácsnok, 
lakása: Berlinben. 

Egy üveg király ital kivonat ára: (háromszor annyi vízhez) 1 ft. 6 0 kr., 
illetőleg 1 ft. 3 0 kr. o. é. 1 2 8 8 <3 ~ 8 ) 

Kapható a következő gyógyszertárakban Pesten: Török József király-ueza 
8-ik.zám alatt; Debreezen: dr. Rothschnek; Pécs : Kunz F.; Székesfehérvár: 
Braun J.; Unghvár: BeneL.; Zágráb: MitlbachS.; Szegeden: Meák Gyula, s 
Bécsben: Haack H. fóügynöksége által IV. Paulanergasse 4. sz. alatt. 

*) A királyltal , mely számtalan gyengéd növénynedvekból készített limo
nádé, minden egyéb más, - csak gyógy- s titkos szer - nem; az, a testi szerveknek 
a legnagyobb mértékben egészségi anyagokat nyújt, mely által a természet (a vér- s 
nedvek javulása álul ) annyira megváltozik, hogy a betegség okai s az á lu l a beteg
ségek, magától elenyésznek. 

Vidats István gépgyára 
Pesten, kétnynl-ntcza 8. sz. 

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

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

Kukoricza-morzsolóit, gép-szina-gereblyéit ás VIMTS-rostáit 
» kilíinő bors^Jtóit stb. 

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

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 darusításával foglalkozni óhajtanának, miszerint meg
rendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése tekinteté
ből közvetlenül gyárunkban Pesten, 2 nyul-utcza 8. sz. megtenni szí
veskedjenek. 

s r Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

Belajstromzott Minthogy én, az itt oldalt látható Wheeler és 
Wilaon varrógépek Mannfactnring Compagnie 
Xew-Yorkban féle véd-markot, mint magyarországi 
képviselő a magas kir. magyar kereskedelmi miniszté
riumnál, valamint, a pestbudai kereskedelmi kamránál 
belajstromozUttam, bátor vagyok a t. ez. közönséget arra 
figyelmeztetni, hogy csakis azon varrógépek, melyek ezen 
védmarkot magukon hordják, valódiak, — s fel vagyok 
jogositva mindazon, a „Wheeler és Wilson Compag-
nie" czég vagy bélyeggel hamisított utánzotUkat a tör
vény védelme alatt lefoglalutni. 1289 (2—84 

OHM C. O., 
Pesten, Józseftér 15 . szám alatt. 

Egyidejűleg képviselője a Grover és Baker Bos
tonban, — a Lamb-féle fa fon kötőgépeknek U. St. 

New-York , s a Rndolf-féle szab. keztyö-varrógépeknek. Kézi varrógépeknek 
lábitó-álványnyal vagy anélkül 3 0 frton kezdve s feljebb. 

védmark. 

Fagylalt-gép. 
Munkaképességre, valamint jégmegtaka-
ritásra nézve sokszorosan kipróbált, itt 
helyben ugy mint a vidéken gyakorlatilag 

bebizonyult gépek, különösen 

eznkrászok 
és 

kávéso Is., 
valamint magánosok számára minden nagy

ságban kaphatók legjutányosb áron 

Mayer Ferdinándnál, 
rézműves, 

kecskeméti-uteca 8-ik sz. alatt Pesten. 

Lóerejü oszlop-cséplőgépek, 
valamint egyéb gazdasági eszközök raktára. 

Alulirott közhírré teszem, misze
rint nálam a külföldi leghiresb gyárak 
által készített lóerejü cséplőgépek,— 
melyek egyszerűségük, könnyüségök s 
olcsó áruknál fogva legjobban ajánlUt-
nak — folyton készletben Urtatnak. 

Ezen gépek két erős vagy három 
gyengébb ló által hajthatók s naponta 150 nagy keresztet csépelnek, egyszersmind 
a szalmát hátulról kirázván, semmiféle tokiászt hátra nem hagynak. _ ^ 

Megbatározott árak loco Ó-Becsén 140 frttól 600-ig; 6 lóerejü, szállítható, 
tisztitó-eépezettel, melynél a gabona rostáitan kijön, 1850 frt. 

Minden raktáramon eladott gép előbb összeállittatik s ertok egy evi kezesség 
vállaltatik kivévén azon eshető hibákat, melyek vigyázatlanságból eredhetnek. 

Nemkülönben kaphatók kitűnő szerkezetű c«eh boronák, párja 31 frt. 
Kovácsolt vasekék 1 7 - 1 8 frt, ehhez taligák 12 ft. - Ujabb minőségű kn-
korieza-morzaoló-Kép 52 frt. - Mezi wecakavaftók 5 0 - 8 - frt - Lóerejo 
azeeskavágó 120—220 frtig. — Faförészlók 2 lóerőre alkalmazhatók, melyek na
ponta 12 öl fát vághatnak, 150 frt. 

9W Raktáram létezik saját hazamnál O-Becsén, a ho l i s nevezett 
gépek megtekinthetők . 

1 2 9 5 ( 1 - 9 ) 
Krwaries Húgé, 

gazdász és gazdasági gépesetek raktára. 
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Kiadó-tolajdonos Heekenaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnil 10 krajezárba; háromszori vag> 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadú-hivatalunk 'számára hirdetményeiét elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llnnsenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Azon kevesek közt, kiknek honszereteté
hez, e pártszenvedélyektöl zaklatott hazában 
és korban sem fért még az ellenpártok ré
széről, is a gyanúsítás árnyéka, kiknek 
észtehetségeit, tudományos készültségét, 
szónoki és államférfiú tehetségét s tiszta és 
nemes jellemét, pártkülönbség nélkül min
denki elismeri e hazában, azon — fájdalom, 
már ma, a gyanusitások e szerencsétlen kor
szakában, nagyon is kevesek között foglal 
helyet a férfiú, kinek ismert arezvonásait ma 
másodízben *) mutatja be a Vasárnapi Újság 
olvasóinak. Mint a jobboldalon egy Deák és 
Csengery önzetlen haza
szeretetét, magas elmé
jé t , tiszta jellemét az 
ellenpárt sem vonja, nem 
vonhatja kétségbe, ugy 
a baloldali Ghyczy iránt 
is tisztelettel adózik az 
a párt i s , melyhez nem 
tartozik, melylyel any-
nyiszor szemben állt az 
eszmék tusaiban. Férfi
akhoz illő tusa az, a meg
győződések fegyvereivel 
egyik, a haza sorsán való 
aggodalom virrasztó mé
csével a másik kézben. 
S ha mély fájdalommal 
kell látnunk, hogy any-
nyi , egykor osztatlanul 
tisztelt nevet hurczolt 
sárba a gyanúsítás-, vagy 
nyűtt el a közélet emésztő 
harcza, örülhetünk: hogy 
mégis vannak jelesek, 
kiktől az elismerést el
lenfeleik sem hajlandók 
megtagadni. 

Ezért keltett átalá-
nos sajnálkozást a tu
dósítás, hogy Ghyczy 
Kálmán, a baloldalnak 
határozottan legnagyobb 
tehetsége, a magánéletbe 
visszavonulásra hatá

rozta el magát s belefá
radva az éles párthar-
ezok . sivár üzelmeibe, 
agguló kora- s megren-

*) Először a Vasárnapi Újság 
1861-ki 48 számában. Szerk. 

G h y c z y K á l m á n . 
dűlt egészségében elég okot talált a poli
tikai pályáról lelépésre és választó kerülete 
bizalmát, a jövő országgyűlési választásokra 
— nem fogadja el többé. Ezért ébresztett 
átalános örömet a még bizonytalan remény
ként felcsillanó hir , hogy elhatározását 
utóbbi időben mégis megingatták pártjának 
s választó kerületének kérései. Óhajtjuk, 
óhajtja mindenki: az utóbbi hir legyen igaz, 
s Ghyczy bölcseségét, mérséklő erejét, ala
pos és sok oldalú tanulmányait ne nélkü
lözze a haza a közelebbi országgyűlésen se, 
ne nélkülözze még igen sokáig 1 

fr H T C Z Y K Á L M Á N . 

Ghyczy Kálmán életrajzánál, miután az 
már közölve volt lapunkban, a részletek 
iránt engedékenyebbek lehetünk s csak fej
lődésére és közpályájának nevezetesb moz
zanataira, élete forduló pontjaira szorítkoz
hatunk. Atyja Ferencz Komárommegye első 
alispánja, anyja Szentiványi Thekla volt. Kál
mán 1808. febr. 12-én született Komáromban. 
Iskoláit ugyanott s Győrött végezvén, a jogi 
pályára szentelte magát s 1828-ban, tehát 
20 éves korában, már ügyvédi vizsgát tett 
Pesten, hol — gyakorlatszerzés és jogi is
mereteinek bővítése végett még két évig 

maradt. 1830-ban a kir. 
család ráczkevi urodal-
mába rendes ügyészszé 
neveztetett ki, mi a fiatal
ügyvédnek akkor sokak
tól méltán irigyelt világi 
szerencse volt. ő azon
ban csak egy évig élt 
azzal,a mit mások szeren
csének neveztek; nrert 
nagyobbakra törő s szé
lesebb látkört kereső 
lelkét a magán-ügyész
ség nem elégítette ki, s 
tanulmányainak ép oly 
kevéssé adott elég táplá
lékot, mint tett- és becs
vágyának. Lemondott 
tehát 1831-ben az ura
dalmi ügyészségről s 
Komárommegyébe ma
gán-birtokára vonulván 
vissza, közjogi és ál
lamtudományi tanulmá
nyoknak élt. Két év 
múlva a megye közbi
zalma szólította ki ma
gányából, elsöaljegyzölé 
választván meg, tiszte
letbeli főjegyzői czimmel 
s ugyanez évben házas
ságra lépett Bodorfalvi 
Baranyay Borbálával, 
kivel egy derék fiúnak 
adott léteit, de meg kellé 
érnie, hogy családi bol
dogsága mindkét eszköz-
lőjét, nejét s férfikort 
ért egyetlen fiát sirba 
kellé kisérnie. A sziv 




