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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 
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mindnyájunknak legsebhetöbb része s a ne
mesebb kedélyek kétszeresen érzik sebeit; e 
fájdalomtól Ghyczy életét sem kímélte meg 
a. gondviselés. 

1839-ben megyéje valóságos főjegyzővé 
választotta meg s tollának ereje már akkor 
a maga egész teljében tündökölt, épen. ugy 
mint törvényismerete, szigorú igazságossága 
s eszméi emelkedettsége. Oly köztiszteletet 
és szeretetet vivott ki magának a körben, 
melyben élt és munkálkodott, mint csak ke
vesen; s a megye, melyben a Pázmándyak 
tündököltek, elismerésének legfényesb jelét 
adta iránta, midőn őt az 1843-diki ország
gyűlésre egyik követéül küldötte. Jeles 
tolla csakhamar szélesb körben is ismeretes 
lön, s a • követek tábláján egyik kerületi-
jegyzöséggel tisztelték meg « egyszerre az 
országgyűlési notabilitások közé emelkedett. 
Még tartott az országgyűlés, midőn 1844-
ben Komárommegye első alispánjává vá
lasztotta s a három év múlva (1847) 

• bekövetkezett tisztújításon ismét megerő-
sité e hivatalban a megye közbizalma. 

De már szélesebb hatáskörű pálya várt 
reá. 1847. novemberében személynöki-, s 
méc azon hónapban nádori itélö-mesterré 
neveztetett ki-Tudva van, hogy a 48 előtti 
magyar közjog szerint a személynöki itélö-
mester a királyi táblának, a nádori itélő-
mester a hétszemélyes táblának volt rendes 
birája, s mint ilyennek nemcsak az igazság
szolgáltatás birói székében nagy szerepkör 
nyilt, hanem a törvényhozásban is, az alsó
ház asztala mellett széke volt. Ghyczy az 
utolsó pozsonyi országgyűlésen, az örökre 
emlékezetes 1847/8dikin, mint nádori itélő-
mester vett részt. 

' Az első magyar minisztérium megala
kulásánál oly tanultság .és tehetség, mint a 
Ghyczyé, nem maradhatott figyelmen kívül; 
s az első magyar igazságügyi miniszter 
Deák Ferencz öt hivta meg államtitkárul. 
Az erre következett pesti nemzetgyűlésen, 
midőn a megyék, a nemesség követei helyét 
a nép, a kerületek képviselői foglalták el, 
Ghyczy Komárommegye egyik kerületének 
képviselőjéül jelent meg. A Batthyány-párt-
hoz tartozott, annál maradt akkor is, midőn 
a dolgok bonyolultával az addig kisebbség
ben volt radikál irány felülkerültével Kos
suth rohamosabb politikája lön a döntő. 
Midőn az első Batthyány-miniszterium visz-
szal'épett, s a beállt válságban Batthyány 
uj minisztérium alkotására szólittatott fel, 
az általa felterjesztett névsorban találjuk 
Ghyczy Kálmán nevét is. E minisztérium 
azonban már nem alakulhatott meg s he
lyette egyelőre másik sem. István herxizeg 
idehagyta az országot. A kormányzást a 
honvédelmi bizottság vette á t ; a szakmi
nisztériumok pedig államtitkáraik vezetése 
alatt maradtak; igy az igazságügyi minisz
térium is Ghyczyé alatt. 

Az ügyek azonban mind rohamosab
ban fejlődtek; Bécsben a reakczió diadal
maskodott. A hullámok magasabbra s 
m; gaaabhra csaptak, s midőn deczember 
végén a válság odajutott, hogy a fővá
ros alatt elveszett móri csata után Bat-
thvány, Deák, Majláth és Lonovich béke-
kovetségbe küldettek a bosszulihegve kö
zelgő Windischgratz elébe, a kormánynak 
és országgyűlésnek pedig futni kellé Debre-
czenbe, némelyeket ugyan a törhetlen bá
torság 9 az igazságnak a jövőbe vetett re
ménye, másokat az elszánt kétségbeesés 
fentartott, de sokan ismét, mindent veszve 
lenni vélve, sebzett vadként csak a magányt 
keresték, hol elrejthessék fájdalmaikat vagy 
nyugodtan vérezhessenek el. Pázmándy, a 
képviselőház elnöke, Szentkirályi Mór s 
mások visszavonultak. Ghyczy ia ezek közé 

tartozott. Óvatos, aggályokra s kételyekre 
hajló természete, az annyi felöl ránk rohanó 
szerencsétlenség rengetegéből kivezető utat 
nem látva, egészségében is megrendülve, 
nemcsak hivatalát, hanem képviselői man
dátumát is letette s a magánéletbe vonult 
vissza. 

Az októberi diploma uj tevékenységre 
szólitván a közélet harczosait, az 1861-diki 
képviselőházban Ghyczy is megjelent. Mily 
szerepet szánt neki az ország képviselőinek 
bizalma ez országgyűlésen: tudva van. 
Egyhangúlag választatott annak elnökévé. 
Nyilt titok volt, hogy az országgyűlési két 
árnyalat közül, melyek később a felirati és 
a határozati párt neveit nyerték, Ghyczy ez 
utóbbihoz tartozik; látható volt az is, hogy 
e párt birja a valódi többséget, habár a vál-
ponton azzal élni nem akart is. De e párt
viszonyok, valamint a felirati párt bizalmát 
nem vonták el Ghyczy elnöki jelöltségétől, 
ugy viszont öt sem tették részrehajlóvá el
nöki székében. A mint abba beleült: meg
szűnt párt-ember lenni. Egy ország tör
vényhozásának elnöke volt, e magasztos 
tiszt legnemesebb értelmében. Pártok felett 
álló részrehajlatlansággal, fendületlen nyu
galommal, szabatos tisztasággal viselte tisz
tét. S az országgyűlés eloszlatásával a ház 
és a nemzet osztatlan tisztelete kisérte 
őt haza. 

Az 1865-diki országgyűlés megnyílta
kor már nemcsak árnyalat, hanem határo
zott politikai programmok vontak válasz
falat a két nagy párt közé. Deák húsvéti 
czikke megjelölte az irányt, mely követendő 
lesz; s a képviselőház többsége csatlakozott 
ahhoz. Az előbbi határozati pártból egy ha
zafias, de határozott ellenzék nőtte ki magát. 
A kiegyenlítési nagy raü megkezdetett. 
Deák, segitve Eötvös, Lónyay, Csengery, 
Andrássy által, vezette annak folyamát; 
mig az ellenzék, nem elégedve meg a 
kilátásba helyzeti vívmányokkal, Ghyczy, 
Tisza és Nyárival élén, tekintélyes ki
sebbségben küzdött Deák programmja s 

.megoldási módozatai ellen. Végre a több
ség elfogadta Deák javaslatát; el a ki
rály i s ; s az törvénynyé, — majd a laj-
thántuli országok is elfogadván: kétoldalú 
államszerződéssé vált. A király megko
ronáztatott; a törvények szentesittettek; 
a.minisztérium kineveztetett; s Ghyczy és 
pártja, resztvettek az első delegáczióban, és 
pedig Ghyczy igen tevékeny és hasznos 
részt vett abban. Átalában mindenütt, hol 
átalánosságokban maradni, s. elveket — az 
üres phraseologiáig hangoztatni nem volt 
elég, hanem a részletek alapos tanulmányo
zására s következményeik szabatos levoná
sára volt szükség: ott Ghyczynek nevezetes 
szerep jutott; az ő munkásságát a törvény
hozás igénybevette mindannyiszor, s ő nem
csak legfényesebb szónoki és legalaposabb 
jogtudósi, hanem leghasznosabb munkaerő
nek is bizonyult a törvényhozás legfontosabb 
teendőinél. A horvát kérdést megoldó or-
szagos küldöttségben, a nemzetiségi, ház
szabályi, vasút- és pénzügyi, a bankkérdési, 
egyházi alapok jogi természetének kideríté
sével foglalkodó s számtalan más bizottság
ban nemcsak a legtevékenyebb részt vette, 
hanem a legalaposabb tanulmánynyal, leg
higgadtabb törvényhozói bökseséggel is 
működött. 

Ghyczyröl meg kell még mondanunk, 
hogy öt pártállása sohasem tette elfogulttá. 
1869-diki képviselői számoló-jelentésében 
elismerte az uj állam-jogi helyzet által 
csak pár évi időszak alatt létre hozott 
nevezetes változást hazánk anyagi s szel
lemi helyzetében. Az 1869 — 72-ki ország
gyűlés után (melyben harmadszor vett részt 

mint Komárom város képviselője) ismét oly 
jelentést tett, melyben higgadtan s igazsá
gosan bírálja az épen elmúlt országgyűlés 
működését s mulasztásait. 

Mi ez alkalommal csak a pártkülönbség 
nélkül nyilvánuló közohajtásnak adhatunk 
részünkről is igénytelen, de őszinte kifeje
zést, vajha a jövő országgyűlésen ott lássuk 
ismét a baloldal bölcsét, higgadt vezérét,.a 
ház, az ország egyik legjobb munkaerejét! 

Biztos kikötő. 
Tisza partján, sziget mellett, 
Ismerek én egy falut, 
Nem felejti soha többé, 
A ki egyszer arra jut; 
Nem a falut nem felejti, — 
Azt feledni el lehet, 
Hanem ott a templom táját, 
Nádas házat, fák homályát — 
— A ki oda elmehet, 
Azt feledni nem lehet! 

Arra jártam én is egyszer, 
Sőt még többször is talán, 
Többször ültem házi gazdám 
S gondos nője oldalán. 
Jól fogadtak, megbecsültek, 
Mindig érdemem felett; — 
Jól esett, ha velők voltam, — 
S mikor arra kóboroltam: 
Usy találtam, nem lehet 
Elkerülnöm e helyet! 

Csendes, kedves házigazdám 
És az egész jó család, 

• Nyitva tartá én előttem 
Nyitva mindig ajtaját. 
S a küszöböt általlépve, 
Magam ura nom valék — 
Tovább menni, tőlök válni. 
Nem könnyű azt megpróbálni! 
A hol oly derült a lég — 
Oh ki nem maradna még! 

Oda mennék ünnepelni, 
Oda most is örömest; 
Máskor jó, de ünnop tájon 
Olyan rideg ez a Pest! 

• Tudom, hogy már özvegy a nő, 
— Jaj elbírni hogy' lehet! — 
Beh szép volna most a hála! 
Résztvevőn benyitni nála, 
Anyám után engemet 
Ki leghűbben szeretett! 

Falusi János. 

A karslakei lelkész. 
(Beszé ly . ) 

(Folytatás.) 

Alelkész és az ifjú hölgy közötti viszony 
ez esemény által nem javult. A legközelebbi 
találkozás alkalmával a lelkész igyekezett 
háláját kifejezni, de az ifjú leány egészen 
kivette sodrából, mert mosolygó szeme azt 
bizonyitá, hogy az egészet igen nevetséges 
eseménynek tartja. 

Ez az ismétlés azt a kellemetlen érzést 
költötte fel lelkészünkben, hogy igen ferde 
helyzetben vannak, mert egy férfira leala
csonyító az, ha életét egy nőnek köszönheti, 
elhallgatott tehát, de lelkén kimondhatatlan 
keserű és fájdalmas érzés vett erőt. 

Azonban el volt a sorstól végezve, hogy 
lekötelezettségét leróvja. Egy délelőtt a 
Hernshaweék lakához közel levő ösvényen 
sétált; épen azon gondolkozott, hogy meny
nyire szükséges volna már házát beren
dezni s nőt választani, törte a fejét, hogy az 
emiitett derék négy leány közül melyik 
volna legalkalmasabb, hogy a lelkész-lakban 
mint urnö. szerepeljen. Elmélkedését egy 
éles sikoltás szakitá félbe, a mellette levő 
bekerített mezőröl. A kerítéshez szaladt, át
nézett s oly látvány volt előtte, hogy rögtön 
átmászott; Laura a mező közepén állott, 

háttal fordulva ö felé, minden mozdulatával 
a tehetetlen ijedtséget és iszonyt fejezve kJ?, 
Közel hozzá egy bika állott, fejét földhöz 
szegezte s épen rohanásra készült. Laura 
minden tekintetben bátor leány volt, de a 
bikától nagyon félt. Kis leány korában egy 
bika megijesztette s e benyomást az idő nem 
törölte ki emlékéből. Ma Sétálni ment, s az 
ebéd idejétől megkésett; ez okból válasz
totta a legegyenesebb utat a bekerített föl
deken keresztül. Csak midőn már jó mesz-
szire haladt, jutott eszébe, hogy valamelyik 
helyen egy szilaj bikát tartanak, de hogy 
melyik helyen, azt nem tudta:" azt hitte, hogy 
a legutolsón s ugy gondolta, hogy még oda 
érkeznék, nagy kerülést csinál, de semmi 
esetre sem megy azon a helyen keresztül. 
Midőn a harmadik bekerített térség közepén 
volt, egy mély bögés riasztotta fel, s ré
mülve látta, hogy a szegletben legelő bika 
feléje közeledik. Hiában kisértette meg, 
hogy visszaforduljon s elszaladjon, a rémü
let elvette minden erejét s lábait a földhöz 
kötötte; egyet sikoltott s aztán ott állott 
tehetetlenül, a sebesen közeledő ellenségre 
•nézve. Erezte, hogy mindjárt összeroskad, 
s a másik pillanatban már csakugyan a föl
dön lett volna, midőn egy férfi rohant el 
mellette s a felbőszült állat elébe állt, azt 
kiáltván: „szaladjon kisasszony, szaladjon 
élet-halálra!" — Az a varázs, mely lábát 
lebilincselte, s erejét elzsibbasztotta, rögtön 
megszűnt, s a nélkül hogy megismerte 
volna, hogy ki az.a bátor férfiú, szaladt a 
kerítés felé, vissza sem nézett, mig a túlsó 
oldalon biztos helyre nem ért, ekkor átte
kintett s az ajkára jövő kiáltást az iszony 
némította el. A bika uj ellenét látva, egy 
pár lépést hátrált; ez idő alatt a lelkésznek 
eszébe jutott, hogy egykor azt hallotta, 
hogyha az állatok előtt a kalappal hada-
rásznak, azok megijednek, tehát levette ka
lapját s a bika felé rázta. Ez hihetőleg ki
hívásnak vette, mert fejét ismét leszegezte, 
lábaival a földet verte s a másik pillanatban 
a lelkésznek rohant. 

Egy erős izmos férfi, vagy a ki a test
gyakorlatokat igénybe vevő játékokban jár
tas, a bika rohanását könnyen kikerülhette 
volna. Dé a lelkész ezekhez nem értett, nyu
godtan állott meg, ugy várta be a bizonyos 
veszélyt. Laura látta, mint öklelte fel a 
dühös állat s vetette messzire a levegőbe, 
s mint esett le a földre. A leány átható 
sikoltozása messze elhatott s ez ismerős 
hangra a bika visszafordult; első ellensé
gére gondolt, s a földön fekvő testet, melyet 
ismét tovább akart lökni, ott hagyta s 
Laurát keresve, dühösen futott a bekerített 
térségben. 

Laura kiáltására segítség érkezett, öt 
vagy hat napszámos szaladt elő, ásóval, ka
pával, a mivel épen akkor a mezőn dolgoz
tak ; átmentek a kerítésen, a bikát egy szeg
letbe szorították, s elhozták az öntudatát 
vesztett lelkészt. Miután Lauráék laktak 
legközelebb, az ő házukhoz vitték s az or
vosi segély is nemsokára megérkezett. A 
lelkész kevés idő múlva magához jött. Az 
orvos megvizsgálta, s azt mondta, hogy két 
oldalcsontja eltört. Ámbár ez elég komoly 
baj volt, a lelkész egy nap mulya mégis fel
kelt az agyból. 

Hernshawe ur és neje mindent elkö
vettek mellette; mi tőlök kitelt, és reggeli
zés után a Laura anyja azt mondta: 

„Leányom óhajtaná tudni , hogy tjszte-
letes ur elfogadja-e, mert ő maga akarja 
megköszönni az ön nagylelkűségét." S a 
válaszra nem várva kiment utána. Laura 
pár perez múlva bejött. Bizonyosan sirt, 
mert arcza igen halavány és bánatos volt. 

„Oh Hallowes ur!" — monda Laura, — 

mit mondjak, hogy eléggé megköszönjem 
önnek ?" 

„Édes kisasszony", — válaszolá a lelkész 
— „kegyed nem tartozik köszönettel. Ez
előtt egy igen mély és fájdalmas tartozásom 
volt kegyed irányában. Nagyon-nagyon bol
dognak érzem magam, hogy e tartozásomat 
leróvhattam; tehát most már egyik fél sem 
tartozik köszönettel, kegyed megmentette az 
én életemet, s én oly szerencsés voltam, hogy 
a kegyed életét menthettem meg. Ki vagyunk 
fizetve." 

Laura más szempontból nézte a dolgot, 
s ellent mondott, de a lelkész nem akart rá 
hallgatni; miután Laura érezte, hogy sirás 
nélkül nem tud beszélni, hirtelen kiment a 
szobából. A lelkész hamar olyan állapotban 
volt, hogy saját szállására mehetett, s fel
gyógyulása, nehéz sérüléseit s az oldal
csont-törést tekintetbe véve, elég hamar be
következett. 

Már ezt' az eseményt nem lehetett a 
karslakei társaság előtt ugy eltitkolni, mint 
az elsőt, s a mende-monda s fecsegés elég 
nagy volt róla. Mindenféle hirek szárnyal
tak, s Laurának ez rendkívül terhére volt. 
A lelkész most ritkán ta'álkqzott vele ; azok 
a szállongó hirek őt is bosszantották. S ám
bár már elismerte, hogy e leány érdekli, 
mégis inkább megtagadta magától a talál
kozás élvezetét, minthogy látogatásával a 
gonosz és jó akaró nyelvek mende-mondái-
nak táplálékot adjon. Tehát távol tartotta 
magát Laurától. Tudta, hogy aleányt szereti, 
most már nem csalta meg magát e tekintet
ben; azt is tudta, hogy az utolsó esemény 
előtt Laura egészen közönyös volt iránta. 
Tudta, hogy Laurának milyen férfi tetsz-
hetik, s érezte, hogy ez eszményképhez ő 
nem hasonlít. Mig a leányt nem szerette oly 
mélyen, mint most, addig csak a saját érze-
ményeivel gondolt; de most — látta, hogy 
Laura nem sokat gondol ő vele, lehet, hogy 
tűrheti, s talán szívesen beszélget vele, de 
komoly szeretettel soha sem gondol ő reá. 
Az utolsó esemény bizonyosan változást 
csinált a. leány érzelmeiben, de ez nem ja
vított az ő kilátásain semmit, és semmi 
reménysége sem volt, hogy Laura által sze
rettessék. Azt látta, hogy a leány modora 
megváltozott; hogy most nem beszél oly 
könnyedén majdnem félválról vele;' ha vé
letlenül találkoznak, arezszine változik, majd 
halvány és ismét rózsapir borítja el; de azt 
mondta magában, és hitte is, hogy ez hála, 
nem szerelem; bár néha az a gondolat is 
felmerült, hogy hát ha e hálaérzésből neje 
is lehet; ez eszmét haraggal űzte el magától. 
A leány nem szeretheti öt, s hála-érzettől 
nem fogadhatja el azt, mit a szerelemtől 
sem- nyerhetett meg. Nem, még a Laura 
kezéből sem kell. 

Ily körülmények és érzelmek közt a lel
kész ismét elkezdett a felett elmélkedni, 
hogy csakugyan olyan szükséges-e hogy a 
lelkész megnősüljön? — Az a nő, kit szere
tett, nem lehetett az övé, s miután már 
Laurát szerette, a Stuart, PenroseésHerslet 
kisasszonyokra sem tudott többé gondolni 
sem. Nem; hiszen ő igy is megélhet; söt 
azt gondolta, vájjon nem tehet-e igy mint 
magános ember több jót; mert az áll, hogy 
több szabad ideje van. 

Bár a lelkész okoskodása elég világos 
volt, és következtetése természetes: mégis 
nagy tévedésben volt. Laura régóta észre
vette a lelkész szerelmét, de azt a lehetősé
get, hogy ö legyen szerelmes belé, soha sem 
gondolta. 

Mint sok más fenkölt szellemű leány, ő 
is olyan férfit óhajtott férjének, kinek ma
gas szelleme öt vezérelni tudja, egy szóval 
a kire, mint testvérének monda, felnézhes

sen. A lelkészt igen jó embernek tartotta, 
és sok tekintetben elég ügyes és életre való
nak s olyan férfiúnak, ki méltó reá, hogy 
bármelyik nő tisztelettel s szeretettel tekint
sen reá. De a férfiasság hiányzott benne. 
Oly férfi, ki nem tud lovagolni, uszni,-evezni 
stb. — az oly férfi, kit egy nő húzott ki a 
vizböl, igen szánandó teremtés, kit lehetet
len tisztelni. 

. Midőn a lelkész saját életét koczkáztatta, 
hogy az övét megmentse, e gondolatok 
mind elszállottak vagy átalakultak. Most 
kipótolódott ez az egyetlen egy hiány, mely 
Laura előtt oly szükséges kellék volt. Már 
most érezte, hogy ha a férfi gyönge testű és 
kicsiny, mint p. o. a lelkész, mégis képes 
olyan tettre, melytől a legerősebb és bát
rabb is visszarettent volna. A bika elébe 
vetette magát, nem bi'zva erejében, hogy az 
állatot elijeszti vagy legyőzi, csupán ama 
nemes érzelemtől vezéreltetve, hogy Laura 
helyett ő haljon meg. 

Már most keserűen vádolta magát, hogy 
mily észrevehető megvetéssel utasította 
vissza a lelkész hálás köszönetét, s a ko
rábbi időben gyermeki tetszelgésböl és 
dévajságból mint bolondította, s aztán mily 
hideg közönyösséggel viseltetett iránta. 

Midőn egy olyan leány, mint Laura, érzi 
hogy igazságtalan volt, nem nyugszik és 
szerencsétlen, mig hibáját "helyre nem 
hozza. 

Kevés idő múlva igazi szerelem s nem 
hála volt az, mit megmentője iránt érzett. 

Az idő haladt, s a lelkész mindig távol 
tartotta magát; — annyi bizonyos, hogy 
látogatásai megritkultak. Laura azt kezdte 
hinni, hogy Hallowes rá nézve elveszett. 
Ilyen dolgokban a nők igen élesen s vilá
gosan látnak; azt tudta, hogy a lelkész 
most is szereti, de azt is érezte, hogy Hal
lowes rég átlátta, hogy az utolsó esemény 
előtt csak játékot űzött belőle, s most azt 
hiszi, hogy az ö érzelme a legjobb esetben 
csak hála. 

Szegény leány szerencsétlen volt. Sze
rette volna a lelkészt boldoggá tenni, és 
szerette volna — igen végre elismert'', 
hogy szeretett volna ő is boldog lenni; de 
saját gondatlan könnyelműsége s játszisága 
elzárta az utat előttök. Erezte, hogy ez 
olyan akadály, melyet a lelkész soha sem 
fog átlépni. 

Hogy ez állapot mily hosszasan tartott 
volna igy, vagy tán örökre igy marad, azt 
bajos volna megmondani, de olyan'rendki-
vüli esemény történt, mely egész életök 
folyamát megváltoztatta. (Vége követk.) 

Dr. Prick József. 
(1823-1872.) 

A király utjának, melyet az árvizsujtotta 
vidékek meglátogatása végett tett, ogy gyászos 
eseménye is volt. Torontálmegye uj. alispánja, 
Prick József, a küldöttség élén a király üdvözle
tére jővén, kocsija feldűlt, lábát eltörte s a kapott 
sérülés következtében május 10-én kiszenvedett. 

Prick 1823-ban született Szilágy-Somlyón. 
Atyja előbb százados, később sópénztárnok, már 
beszélni kezdő kis korában tanítani kezdte s 
megvetette benne a komoly tanulmányokkal fog
lalkozó férnjellem alapját. Mikor iskolába feladták, 
már latinul beszélt. Tanulmányait a szathmári 
lyceumban folytatá s a nagyváradi jogakadémián 
végezé be. 

1845-ben tette le az ügyvédi vizsgát s Pesten 
irodát nyitott s mint ilyen 2000 iparos által aláirt 
kérvényt nyújtott be Pestmegyéhez, hogy az a 
törvényhozás előtt sürgesse az uj ipartörvéfly 
meghozatalát. — Később egészségi szempontból 
kénytelen lett a munkát abban hagyni s Török
országot ke^dé beutazni. 

Itt találta az 1818-iki események hire, 
melyek hallatára haza sietett, de katonai szol-
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gálatra képtelen levén, Torontálmegyében, mely
nek egész jegyzői kara honvédnek ment, aljegyző 
lett a nagy hasznára lett igy is a hazának az akkori 
mozgalmas időkben. 

1849. augusztusban az ellenség betört Toron
tálba 8 annak egész tisztikara Lúgosra, onnan 
pedig. Orsova felé Oláhországba, 
Kalafatba menekült, honnan fede
zet alatt Viddinbe kisértetett a 
többi menekültekkel. Innen Prick 
Kossuth Lajossal együtt Sumlába 
szállíttatott s itt Gorovéval titkára 
lett a menekültek bizottmányának, 
melynek elnöke Kossuth, alelnöke 
gr. Batthyány Kázmér voltak, s 
mint ilyen nagy pontossággal ve
zette az emigraczió titkári teendőit. 

Később Kossuth után Kiuta-
hiába utazott, még pedig osztrák 
gőzösön, franczia utazónak adván 
ki magát. Brussában lovakat vet-
tek s igy indultak az Olympi he
gyeken keresztül utjok czélja felé. 
Megérkezvén Kiutahiába, bankettet 
tartották a menekültek, hol a ma
gyarokra szép pohárköszöntéseket-
mondottak az idegenek. Különösen 
meglepő volt egy toaszt egj közön
séges török katona ajkairól, mely 
igy hangzott: 

„Volt istennek egy kiválasztott 
arany edénye. Két szikla esett rá 
és összezúzta. Az edény isten ke
gyelmével szeg-alakot ölthet még 
magára és arany marad mindig, 
mig a sziklák nyomorú kövek ma
radnak." 

E banketten Prick azzal vonta 
magára a figyelmet, hogy egy tiszt 
által mondott, félóráig tartó fran
czia toasztot szóról szóra mondott 
el magyarul. 

Kiutahiában arra a gondolatra 
jöttek a menekültek, hogy Kis-
Ázsiában egy egészséges telepet 
vásároljanak s arra házakat építsenek. Pricket 
küldték ki az alkalmas hely kiszemelésére, ki is 
Claros városnak az Archipelagusra néző romjait 
találta a legczélszerübbeknek. A romok között 
még most is csörgedez Apolló oraculumának bar
langjában a viz. Ez szép kies hely lett volna, de az 
osztrák és orosz 
követek meg-

akadályozák, 
hogy menekült 
honfitársaink 

itt letelepedje
nek. 

Sordisba 
menttehát, arra 
a helyre, hol a 
virághirü jósda 
állt, mely Ger-
manicus halá
lát még jöven
dölte, hol Gi-
bele oltárának 
oszlopai még 
ma is láthatók, 
hol szent Já
nos és Pál hir
dették az evan
géliumot, s hol 
Croezus világ-
hirü kincseit 
halmozá rakás
ra. I t t a hegyek 
f legtetején is 
mindenütt üde 
forrás szakad, a 

kutak száma 
véghetetlen, 

mert szorgal
masan épiték 
azokat. Moha
med igéit nem 
feledik hivei, a 
ki a tikkadt 
utasnak egy ku
tat épit, egy he
lyet kap érte a paradicsomban. 

A letelepülésből azonban itt sem lett semmi. 
Igaz lett a költő szava: „a nagy világon e kivül 
nincsen számodra hely," a szegény menekültek 
számára édes otthon nem nyilhatott sehol. 

1851-ben kiutazott a török kormány költsé

gén az emigraczió Angliába s május havában ért 
Southamptonba, hol az angol kormány tudatába 
menekültekkel, hogy szivesen látja őket Brittama 
szabad földén, de azt hiszi, Amerikában könnyeb
ben megélhetnének. Prick a menekültek egy ré
szével egy szűk, bűzös amerikai hajón, melyet 

Dr. Prick József. 

részletesen leir, képzelhetlen nyomorúság közt 
harminczhat napig tartó kinlódás, éhezés, fázás, 
tengeri viharral párosult utazás után New-Yorkba 
érkezett. 

Azt hitték a menekvők, hogy itt vége lesz a 
szenvedésnek. Csak itt kezdődött még' igazán. A 

Diósgyőri hámor-tó. 

| világváros semmit sem akart tudni a menekvők-
ről. Nagy bajjal sikerült Pricknek a polgárnagy-

| ban némi érdeklődést költeni irántok, annyit t. i. 
í hogy ez egy sor Írással a „Commission of Emig-
j ration"-hoz utasitotta őket. E külföldiekből álló 
j bizottságnak tőkéje kevés van s azt százan meg 

százan veszik igénybe mindennap, a menekülte
d e n tehát bizony nagyon kevéssé lett segítve. A 
legszegényebb, legrondább városrészben, nyomo
rult lebujokban kaptak szállást és élelmet egy 
hétig, melynek lefolyta után kijelentették nekik, 
hogy most már maguk gondoskodjanak további 

. megélhetésükről. 
Prick e kritikus .körülmények 

között a hirlapszerkesztőségekhez 
folyamodott, melyek a menekültek 
ügyét melegen felkarolták s szá
mukra gyűjtéseket nyitottak ós 
meetingeket tartottak, de nagyon 
csekély eredménynyel. A new-yor-
kiak közönye csak Kossuth és a 
kiutahiai menekvők megérkeztére 
olvadt fel,de akkor aztán imposans 
alakban. 

Kossuth megjelenése után Fil-
mor Millard amerikai elnök nagy 
szívességgel fogadta az emigraczió 
tagjait, s bemutatta a kabinet fér-
fiainál, s azok közt Corvin Tamás 
pénzügyi államtitkárnál, ki magát 
Corvin Mátyás családjából szár-
mazottnak, tehát magyar eredetű
nek hitte. A. kormány 1700 dollárt 
utalványozott nekik s megígérte, 
hogy érdekükben a kongresszus 
elé földadományozás végett javas-r 
latot terjeszt. 

Igy szállították el őket Chica
góba, mely város tömeges népgyű
lést hirdetett s megolakitá a „Hun
gárián relief commitee"-t, mely a 
magyar menekülteket azontúl foly
vást segélyezte s letelepíteni akarta. 

Prick atelepedési ügyet Kossuth 
elé terjesztette, ki azonban erre a 
következő levéllel válaszolt: 

„Nekem mindenekelőtt a haza 
megmentésének szent érdeke forog
ván szemem előtt, egyedül s kizá
rólag ez eszmének élek; gyenge és 
megtörött testi erőmet, mint egy 

galvanikus hatalom ez tartja csak össze. Ha egy
szer czélomat kivittem, vagy ha oly szerencsétlen 
lennék, annak kivitele felett kétségbe esni: össze 
fogok omlani mint egy test, melyet a vitalitás 
elhagyott. Ennélfogva én a telepi kérdést körö
mön kivülinekj vagyok kénytelen tekinteni, mert 

nemhelyeselhe
tem azt, hogy 
valaki magyar 
létére hazájá

nak jövőjén 
kétségbe essék, 
már pedig a 
letelepedés ex-
patriatio vagy 
legalább ilyes
minek adná ta
núságát." 

Ezzel a te-
lepedés ügye el 
lettejtve.Prick 

leczkeórákat 
adott a német, 
franczia és la
tin nyelvekből, 

melyekhez ő 
maga akkor ta
nulta az elő
adásinyelvet az 

" angolt, éjjelen
ként. Ez ke
servesen ment 
eleinte, de vég
re csak belejött 
valahogy, s ke
resett nyelvta-
nitó lett. 

A nyár köze
ledtével a Chi
cagót akkor 
környezett isza
pos kigőzölgés 

miatt a városban 
maradni élet
veszélyes volt, 

a vagyonosok tehát kiköltöztek. Prick a szegé
nyekkel ott maradt s abból élt, a mit addig nagy 
nehezen megtakaríthatott. A nyomor és rósz lég sú
lyos beteggé tette s csak hat heti eszméletlen 
állapot után lábadt ki nehéz betegségéből. 

Felgyógyulása után a New-York államba 
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kebelezett Auburn-ban akadémiai tanár lőn s itt 
két évig működött, s e mellett megtanulta a zsidó 
é-» görög nyelveket és az orvosi tudományokat. 
Magyar társalgásra alkalma, olvasásra könyve, 
hirlapja, levelei nem levén, — azon kezdett ag
gódni, hogy hazája nyelvét elfelejti. Ez ellen ugy 
óvta magát, hogy mindennap elszavalta és leirta 
a rég tanult költeményeket, a „Szózatot", „Apo-
theosist", „Kontót", „Őrültet." 

Auburnból a chicagói „Dearborn Semina-
riumba" jött, mint a latin nyelv tanára. I t t műkö
dött mindaddig, mig dr. Scammon Young az 
amerikai kormánytól, a tudomány és művészet 
állapotának tanulmányozására Európába küldet-

A Vezúv legújabb kitörése. 
A Vezúv kitörése, mely ápr. 23-án éjjel kez

dődött s ezóta már majdnem egészen lecsíllapult, 
borzasztóan szép, nagyszerű volt, csakhogy, fáj
dalom, igen sok emberéletet is követelt áldozatul. 
E mostanában oly tevékeny tűzhányó hegy átalá-
nos leirását s főbb kitöréseinek történetét ismer
hetik olvasóink e lap régibb évfolyamaibjl. Ez 
alkalommal tehát, nem akarván ismételni a már 
többször elmondottakat, főleg a hegy töböf éhez 
(töltsér = kráter) fölvezető utat és a legutóbbi 
roppant mérvű kitörést szándékozunk terjedelme
sebben leirni. 

borzasztó tüzfolyó mélysége, mely a régi római 
várost elárasztotta és betemette, porrá égetve 
minden eléghetőt, a mit útjában talált. Azóta 
termékeny talaj képződött felette; fák és kertek, 
virágok és borágak nőnek az eltemetett város 
fölött; házak, utczák és tomplomok épültek rá, 
talán azért, hogy ezek is egy jövendő katasztrófa 
áldozataivá legyenek és egy azután épülendő 
városnak szolgáljanak nem épen biztos alapul. 
Két-három mérföldnyi, lankásan emelkedő föl-
menetel után, az Obszervatórium (Észlelde) mind 
közelebb s közelebb látszik és az 1859-iki nagy 
kitörés színhelyétől sem igen vagyunk már mész-
szire. E kitörés, mely hat hónapig tartott, fönt a 

vén, ezt mint titkár követte; 1857 —59 években 
egész Európát, kivéve Ausztriát, beutazta. 

Amerikában visszatérvén, újra a chicagói 
egyetem megüresült latin litteraturai tanszékére 
hivatott meg s itt működött, mig később magyar 
borokkal kiviteli kereskedést folytatott sa magyar 
boroknak Amerikába vij piaezokat teremtett. 

A porosz háború után visszatért hazájába s 
Torontálmegye biléti kerülete mint képviselőjét 
felküldé az országgyűlésre, hol az ellenzéki pado
kon foglalt helyet s a pártnak széles ismereteivel 
egyik leghasznavehetőbb tagja volt, mig csak 
Torontálmegye alispáni székére nem hivá a köz
bizalom. T. K. 

A Vezuv kitörése, Pompejiből tekintve. 

Nápolyból kiindulva, legelőbb is Portiéiba 
vagy Resinába érünk, egy idő óta már természe
tesen vasúton. Az utóbbi helyen lovakat és veze
tőket lehet bérelni. A nők, a kik lovagolni nem 
tudnak és gyalog utazni nem képesek vagy nem 
akarnak, hordszéken vitethetik föl magukat. Az 
ut eleinte Resina szűk utczáin vezet keresztül, de 
a városból kiérve pompás kertek és nyaralók s 
ama világhirü szőlőhegyek közt kanyarog fölfelé, 
melyeken a „Lachrymae Christi" („Krisztus 
könyei") név alatt ismeretes kitűnő bor terem. 
A talaj itt egészen á Vezúv kitörései után vissza
maradt láva- és hamu-rétegekből áll. Resina 
városát a régi Herculanumtól egy 80 lábnyi 
mély lávaréteg választja el. Ekkora volt ama 

magasban történt, a hegy északi oldalán, hol nem 
sok ház volt épitve. A lávát még ma sem fedi 
termékeny talaj és növényzet, de már egészen 
meg van keményedve s mocskos vöröséé barna 
szine van. Mindamellett bizonyos időközökben 
még most is megtörténik, hogy a szilárd tömeg
ből füstgomolyok szállnak föl. 

Az Obszervatórium egy hosszú hegyormon 
áll, mely déltől északnak terjed. A tudósok bizo
nyos műszerek használata által előre meg tudják 
jövendölni a közelgő kitörést. Az ut innen a 
hegyorom tetején vezet végig, s a mint a tetőkup 
aljához közeledik, lassan ereszkedik alá. Itt már 
le kell szállni a lovakról s vagy csupán gyalog, 
vagy hordszékeken haladhatunk előre, vagy ugy, 
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hogy az izmos vezetők, a k ik azonnal készek 
segédkezet nyújtani, mi hely est szükségünk van rá, 
derekunkra kötelet kötnek, és ugy biztosit.inak 
bennünket az elcsuszamodás és lezuhanás ellen. 
Azonban a kinek jó lábai vannak, könnyedén föl
mászhat a töbör szélére; még a nőkre nézve sem 
igen fárasztó ez ut , ha kétszer-háromszor meg
pihennek. A töbörkup a kidobott hamuból, porból 
és kődarabokból képződöt t ; lejtője hasonlit a 
vasúti töltések oldalához. Tetején sik tér van, 
honnan a kup szép lassan ereszkedik alá a keleti 
oldalon levő nyilashoz. I t t már a kéntől minden
nek szép sárga szine van ; a töbör nyilasából 
különböző alakú gőzgomolyok törnek elő. A kénes 
kigőzölgések miatt kénytelenek vagyunk a szél
irányából közelíteni meg a töbör szélet, különben 
a mérges lég könnyen megárthatna tüdőnknek; 
nagyon közelre meg épen lehetetlenség hatolni, 
mert a fojtó gőzök nem engedik. A gőztől és 
füsttől alig lehet látni . A látogatóknál rendes 
szokássá let t már, hogy magukkal tojást és más 
élelmi szereket hoznak, melyeket az olyan forró 
helyeken, hol füst- és gőzgomolyok szállnak föl, 
meg8ütnek-főznek, és igy reggelijöket vagy ebéd-
jöket jó melegen költhetik el a Kesinától idáig 

• tar to t t fárasztó hegymászás után. 
A Veznvra vezető utakon majd minden idő

bon találkozhatunk iilegen látogatókkal, mert a 
hegy nyugodt'állapotában is oly érdekes látványt 
nyújt s minden- pontjáról oly elragadó kilátás 
nyílik a környező tájra és a tengerre, hogy á meg
tekintést bármikor mogérdemli. Annál nagyobb 
számmal *ódulnak felé az utazók olyankor, mikor 
szunnyadásából fölébred. í g y történt, hogy utóbbi 
kitörésekor is, mely a mostan élő nemzedék idejé
ben még eddigelé legnagyobb mérvű volt, kezdete 
után (ápril 23-án) az első három-négy napon a 
Resina és az Obszervatórium közt eső ut egészen 
el volt lepve ; z olaszokból s mindenünnen oda 
sereglett külföldiekből álló nézők csoportjától. A 
régi lávarétegek és darabok mintegy megeleve-
nültek általok, mert minden kiálló helyet elfog
laltak, hogy az A trió del Cavallo-ban folyó izzó
vörös lávát szemlélhessék. A bámulok kérő estig 
ott maradtak. Ekkor , 26-ka reggelén, mikor sz 
Obszervatórium közelében százával álltak a né
zők, hirtelen két iszonyú örvény nyilt meg a föld

b e n láb ik alatt és fojtó, izzó gőztömegek szálltak 
föl azokból nagy mennyiségű folyó láva kíséreté
ben, mely oly gyorsan ömlött alá a hegy oldalán, 
hogy még vissza vivő utjokat is elvágni fenyege
tőzött. A zavar és ijjedelem iszonyú volt; sokan, 
kiket a füst félig megfojtott vagy a föld roppant 
hősége lábaik alatt bénává tet t , nem tudván elme
nekülni, lerogytak és ott lelték halálukat. Mások 
még igen számosan szintén oda vesztek volna 
erőteljes vezetőik segítsége nélkül , kik őket a láva 
elől kivonszolták az Obszervatórium felé vezető 
útra, honnan aztán kocsikon.Resinába vitték őket. 

E szerencsétlenség ápri l 26-kán, pénteken, 
mindjárt napfölkelte u tán tör tént , a mikor is a 
látogatók legnagyobb része az éjt aVezuvon tölte, 
hogy e borzasztó tűzijáték nagyszerű látványát 
közelről élvezhesse. Valami tizenketten ott a hely 
szir.én kimúltak s ugyanannyian haltak meg 
azóta ott kapott sérüléseik következtében. A 
Vezúv körül fekvő helységek lakói közül nem 
sokan vesztették el életöket, de annál több magán 
és közvagyon let t a rombolás martaléka. San 
Seba^tiano és Massa di Sommá falukat a sürün 
hulló hamu és f orrá égett kődarabok zápora majd
nem egészen eltemette. Vik tor Emánuel király, ki 
ekkor Lanza miniszterelnökkel együtt Nápolyba 
utazott , egy csapat katonát s mindenféle munkást 
rendel t ki ápr. ií7-kén San Stbastiano l a k ó n a k 
megmentésére; Nápoly városa pedig pénzt, eles'é-
get, ruhá t és örvosszereket küldött a szerencsét
lenség enyhítésére. A lávafolyam, mely San Sebas-
tianóra áradott , 16 láb mély volt. E falu, körül-
belől 1900 lakóval, mintegy 7 angol mérföldnyire 
van a várostól, ama négy főút egyike mellett, 
melyek Nápolyból és környékéről a Vezuvra ve
zetnek. Nagyon félteni lehetett még Tőrre del 
Grecot és más helységeket is a tengerparton, me
lyeket Nápolyból a sürü hamu- és füstfelhötől 
nem lehetett látni, s igy sorsuk iránt a fővárosban 
sokáig aggasztó bizonytalanság uralkodott. A 
} a ^ k legnagyobb része másfelé menekült. Az 
öböl partho szában a kilencz különböző krá te r 

- vaki tó tűzfénye a távolról szemlélőkre borzasztó 
ha t á s t gyakorolt. A kilencz töbör a Vezúvnak 
mind oly helyein tört elő, hol azt nem is gyaní t 
ha t ták . Az átalános ijjedség miatt sokkal nagyobb
nak hi t ték a szerencsétlenséget, mint a milyennek 
az későbben bebizonyult, főleg az" emberi életben 
tö r tén t veszteségeket illetőleg. 

A Vezúv, mikor teljes működésben van, a 
távolból nézve nagyszerű, elragadó s egyszers
mind megdöbbentő látványt nyújt. Nagyobbik 
rajzunk igy tün te t i föl a Vezúvot, előtérben a 
sírjából már csaknem teljesen .kiásott Pompeji 
romjaival. E z őskori várost a Vezúv idei kitöress 
ismét eltemetéssel fenyegette s valódi csodának 
tekinthető, hogy a bőven ömlött lávaárnak vala
mely kósza elágazása ismét semmivé nem tet te a 
római város napfényre hozatalára fordított mun
kát és költséget. A füst- és lángoszlopokat lövellő, 
hegy főleg éjjel tesz örökké feledhetetlen benyo
mást a szemlélő lelkére. Az egész táj kísérteties, 
majdnem túlvilági fényben úszik s a tenger sikja 
több mérföldnyi távolra meg van világitva. Csoda-e 
hát, ha ilyenkor a környékbeli lakosok annyira 
megrémülnek, hogy az ítélet napját hiszik elér
kezettnek s ja jgatva , imára kulcsolt kezekkel 
rohannak a templomokba istent és minden szent
jeit hívni segitségül? A babonás nép mindenben 
természet fölötti csodákat lát, míg a művelt ember, 
ki előtt a természet örök törvényei nem ismeret
lenek, gyönyörködve szemléli a természet e nagy
szerű já tékát , s élvezetét, melyet az örök szép 
szemlélete nyújt számára, csupán az a gondolat 
zavarja és keserít i meg néha, hogy e szép látvány 
legtöbbször iszonyú rombolássalés pusztitással já r . 

Második rajzunk a Vezúv kráterét mutatja, 
de nem a mostani állapotában, mert a kráter min
den ujabb kitöréskor más meg más alakot vesz 
magára, hanem ugy, a hogy még a kitörés előtt 
volt. A hegy most még sokkal nyugtalanabb és a 
szétömlött láva fokkal izzóbb, hogysem az ujon 
nan alakult kitörési kup és töltsér közelről meg
tekinthető volna. Majd későbben, mikor már a 
kitörés egészen lecsillapult s annak utóhatásai 
elenyésztek, az Obszervatóriumban vizsgálódó 
Palmieri tanártól bizonyára olvashatni fogjuk, 
hogy az utóbbi nagymérvű kitörés minő változá
sokat idézett elő a Vezúv tetején. S. L. 

A diósgyőri hámor-tó. 
A miskolczi völgyön átfutó Szinva mentében 

haladva, u tunk csakhamar Diós-Győr regényes 
völgyébe visz. Mögöt tük alig maradt el a völgy 
közepén egyedül álló sziklán omladozó vár, a 
mindinkább szűkülő hegyszorosban egyfelől csak 
a mellet tük tátongó mélyeégben csattogó patak, 
másfelől pedig a meredek sziklák lesznek kísérőink 
fantasztikus alakjok s még rémesebb emlékeikkel. 
I t t egy kőzuhatag fehérlik előt tünk: a nyájával 
együt t kővé vált pásztor Odább pedig egy kőszál 
mered kopasz fejével az égre, s a szédítő magasból 
csak egy kereszt tekint alá a völgyben hala
dókra. Innen ugrott le a szegény öreg molnár, ki 
fiatal feleséget vett magának. Oldalt a szikláknak 
támaszkodva a szegény nép lakai á l lanak, mig 
közöttük a vashámorok kalapácsai, ütnek pokoli 
zajt a szűk völgy visztiangjai által. 

A mint feljebb és feljebb hágva, a két hegy-
gerinez végre oly közel jön egymáshoz: egy rop
pant kőfal jelenik meg előttünk a külső oldalát 
alkotó, óriás lépcsőzete vei, moly a két hegygerin-
czet összekötve, az általok képezett völgybe fel
rekeszti az i t t már csak kis patakként folydogáló 
Szinva vizét, mely aztán meggyűlve az igy mes
terségesen képzett nagy hegy közti tóba, hatal
mas viznyomással szolgál az alatta elhelyezett 
hámorok hajtására. E tó, a nép nyelvén úgyneve
zett taj, szélessége 50 öl, hossza pedig be a 
hegyek közt félórajárás, és mivel szélét. mind
két felől magas szirtes erdők övedzik, a leg-
regényesebb tájképet adja, és a mig egyfelől 
a benne ily magasban összegyűlve levő viz által 
— kiszakadás esetén — végveszélylyel fenyegeti 
az egész völgyet, — ugy ügyesen felhasználva 
ezen vidék iparának felvirágoztatására nevezetes 
tényező lehet. 

Hatvani István emlékjegyzeteiből. 
(Vége.) 

Hatvaninak további külföldi utazásából érde
kesek még e jegyzetek : 

1748. május 1. A glarusi hajósokkal, úgymint 
Salamon Oertl i és Heinric Tr impi urakkal meg
egyeztem Trajectumig (Utrecht) a vitelért 3 
aranyban; az utón praeterea«lköltöt tem 5 forin
tokat ételre, és 16. május Isten segedelmével sze
rencsésen Trajectumba érkeztem. Az utón a szél 
miat t a Rhenuson két napon megakadályoztat
tunk. Wickbon egy nap az harminczadon hever
tünk. Sánc Geverben az hajósok rajtam egy forintot 

húztak; mert a ki a Rhenuson először ottan által 
megyén, ha a lakosok megtudják, hogy még több^ 
szőr ott nem volt, a nyakvasban teszik, azután 
megkeresztelik, a mint akarja borral vagy vizzel. 
H o g y azért csúfot ne tegyenek belőlem, az hajó
sokkal megegyeztem, hogy ki ne adjanak, másként 
szegénynyel, úrral ott egyaránt bánnak. . 

N. B. Baseltől Strassburgig 24 ó r a , onnan 
Mainzig 42, innen Colo iiáig 36, innen Utrechtig 
44, innen Amsterdamig 8 = 154 óra v. mérföld. 

Minthogy Trajectumba bort vagy égetett 
cseresznyevizet be nem szabad hozni, két jó fel
serdült palaczk bingai rhénusi boromat az hajósok 
feltrinkolászták. E g y fél palaczk égetet t helvétiai 
kirschenvvasséremet is nekik kellé hagynom. 

Mulat tam Utrechtben egy hetet és a szállás
ért fizettem 16 stubert , kávéra interea 5 stubert , 
serre minden este és kenyérre 1 s tubert , hét 
ebédért 8 stuberivel fizettem 56 s tubert . Ábra
hámnak az t rágernek, hogy a ládámat az hajóra 
vitte 4 stubert. Trajectumtól Leydá ig magaraért, 
ládámért az hajósnak 33 stubert és Isten seo-e--
delmével 24. május Leydába érkeztem. E g y ven
dégfogadós, hogy két óráig a ládám nála állott, 6 
s tubert rántot t rajtam, a t rager pedig 10 stubert. 
— A gazdával megalkudtam: az házért tartozom 
adni 4 forintot holnaponkint; minden ebédért pe
dig 7 stubert, nem számitva ide a mosást, theát 
és kávét. — Leydai gazdámtól eljöttem augustus 
végén, és kikísértenek gróf Székely Ádám, báró 
Bán fi Fa rkas , Gyöngyösi Pá l , Losoncéi Gábor, 
Tholdi Miklós, N. Incze és N. Székely uraimék; 
ezek pataki deákok, azok öten erdélyiek; s men
tem Harjemen által Amsterdamba, szállván egy 
medvés vendégfogadóházhoz, hol a vendéglős 
neve Bender, de ez igen gonosz és álnok em
ber. 

Ezek Hatvani külföldi uti jegyzeteinek érde
kesebb kivonatai s ezeken ki vül részint magyar, 
részint latin-nyelven be vannak még vezetve zseb
könyvébe több aprólékosságok közt a külföldi 
útjára adakozó városok, hitközségek, egyesületek, 
czéhek s egyes . patronusok névsorai s „kegyes 
adományai" ; külföldi költség - számvetése, vá
sárlásai : mit v tt , hogyan öltözködött, mindez 
pontos részletességgel. p Ezenkívül a könyv jókora 
réezét gyermekei születésének s halálának leírása 
foglalja el, mély vallásossággal s nagy kegyelettel 
téve mindenikhez örvendező vagy fájdalmas érzel
meit . E naplóból világosan ki tűnik, m ként Hat
vani „házassági életét 10 gyermekkel (7 fiu s 3 
leány) áldotta meg az Ú r I s ten" , kik közül csak 
4 élte őt tul . 

Hatvanira vonatkozó családi i ra taim közt 
nevezetes még a felette t a r to t t gyászbeszéd, mely 
már magában véve is elég adatot szolgáltat a 
nevezetes férfiú magán- és nyilvános életéhez. 
A csinos Alexandrinus versekben irott búcsúzta
tónak teljes czime ez : 

„ S z o m o r ú halott i beszéd 

mely ama boldog emlékű , sokféle tudomá
nyokkal és virtusokkal tündöklő Fi rfiunak, 
Tiszteletes, Tudós , Tekintetes , Nemes, Nem
zetes és Vitézlő Hatvani István uramnak, 
debreczeni Reformátusok Collegiumának 
X X X V I I . évek alat t a szélesen kiterjedett 
Philosophiának minden részében ritka tudo
mányú és fáradhatatlan Professorának Tekin
tetes nemes Bihar vármegye egyik hites As-
sessorának halhatat lan emlékezetére Íratott, 

— a mely évben 
E hiv s vjtéz szolgát az U r mint várába 

Bevivé a dicső lelkek országába 
Ao 1786. Sz. András havának 16-ik napján, 
Naszályi János ugyanazon Collegiumban ta
nuló Poétáknak Publicus Praeceptoruk álta1. 

Pal i ida mors aequo pulsat pede 
Pauperum tabernas 
Regumque Turres . Horac." 

.Szónok szomorú alkalmi bevezetés után elő
adja Hatvani származását, iskolai pályafutását s 
a már kitűnő, a külföld által is elismertetett tu
dóssá lett férfiúról igy szól : 

— — Ily magos szárnyakon repülő hírére 
Felébred Debreczen s hivő levelére 
Ötét méltóz tatja s terhes kormányára 
Oskolánknak kérvén igazgatására. 
Mely terhet könnyebben hogy vállára végyen, 
Onnét*) Belgiumba még tanulni mégyen. 
Hol az oskolánknak Leyda szemefénye 
Lészen elméjének vezérlő törvénye. 

•) T. i. Helvetiából. 
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Kevés idő alatt ott a doctorságot 
Nagyra vivén, benne nyert laurus ágot 
MuMsenbrock s Bernoulli addig vezérlették, 
Hogy nagy fizikussá s földmérővé tették. 
Ama hires Gronoii Leydában laktában 
Méltóztatott ótet baráti sorában. 
Ily sok tisztességgel's tudománynyal tele 
NVgvvenkilenczben lett idejövetele, 
Mikor kormánvára aztán felültették 
A collegiumnak s professorrá tették. 
Maga iránt itten mihelyt beköszöntött 
Tanítványaiba szeretetet öntött. 
Hogy folyt az ifjakra a tudomány ere 
E kútfőből és volt mely hasznos sikere, 
Harminczhét esztendő tegyen bizonyságot, 
Sok száz tanitványa szóljon igazságot. 
Kiket hűségesen addig legeltetett, 
Sokaknak fejekre koszorút tétetett. — 
Volt ö e világnak egy bölcs tanitványa, 
Mint ezt megmutatta ritka tudománya, 
Mert még köztünk tárta élete folyása, 
Sokakra közülünk volt bóv áradása. 
Volt a Physikában Kepler, Laibnitz, Newton, 
Kikkel az egeken járt csaknem egy utón. 
Sőt e naptól számos pla'néta világot 
Kö csönzö t , a melylyel feljebb-feljebb hágott. 
Széles Európa csudálta munkáját, 
Szedte is sok izben dicséret pálmáját. 
Orvosi kezéről sok beteg szólhatna 
S gyógyulása felől tudományt adhatna. 
Szólhatna sok szegény, nemes, gróf és báró, 
Ki már az halálnak völgyében volt j á ró , 
Kiket mintegy újra a világra hozott 
S nekik megújulást s életet okozott. — — — 

M a j d j e l l e m e z v e szónok H a t v a n i n a k mély 
v a l l á s o s s á g á t , t e v é k e n y s é g i t , k i t a r t ó e r é l y é t az 
a n y a s z e n t e g y h á z é r t , csalá i ias sz ip é l e t é t , r i t k a 
e m b e r s z e r e t e t é t s n y á j a s s á g á t , i g y szó l : 

Vele születtetett vidám tekintete, 
Valakivel szólott, minden kedvellette, 
Ez az oka, hogy sok nagy urak, mágnások 
Gyakorta házánál kérték kiszállások. 
Es bátor már meghalt, fog élni hírében, 
Mig jár a fényes nap tizenkét jegyében. — — — 

Közli Milesz Béla. 

Egy magyar tengerész napiójából. 
III. 

Nagyszerű a látvány, a mely Gibraltárhoz 
közeledve, az utazó szemei előtt feltárul. 

.A nyájas Földközi-tenger világos-kék szine-
zetü fékezett hat ja i , i t t már elvesztve erejüket, 
csendes redőnyökbe mennek át, mely tenger-nyu
galom Alboran szigettől egész Gibral tár ig élvez
hető. Keresztül tekintve a két világrész közti 
tengerszoroson, a szeszélyes Atlanti-óczeánt azon
nal megpillanthatjuk szélesen húzódó habjaival, 
melyek Andalusia és Marokkó földnyelveibe 
ütődve, csakis szakadozott töredékekben juthat
nak Algesiras öbölig. Jobbra Európa vigan zöldelő 
partjai, a buja déli növények s különböző nemű 
fák árnyában pihenő főúri villákkal, hozzáadva a 
virágillattal balzsamozott tengeri levogőt: oly 
é r ze t e i .töltik el az ily látványban r i tkán gyö
nyörködhető tengerész keblét, minek magyaráza
tot csak az adhat,a, .ki heteken át küzdve a fölbő-
szült Oczeán hatalmas erejével, egyszerre e földi 
paradicsomba varázsoltatik. Balról Afrika kopár 
sziklás hegyei, nagyon visszataszító ellentétet ké
peznek, s mintha komor tekintetökkel elnémítani 
óhajtanák a természet szépségein örülni me-
részlő tengerészt. E marokkói partok keleti 
oldalán csaknem puszta szemmel kivehető néhány 
valódi dél-arab stylben épült város, minők: Centa 
erődítéssel ellátva, mely a spanyol hatalom kezé
ben van ; tőle mintegy 10 tengeri mérföld távol
ban fekszik Tetuan, oly közel a czivilizált európai 
családokhoz, s még mindig a hátramaradás és 
tudatlanság örvényében fetreng, ugy annyira, hogy 
mint sokan állítják, Tetuan királya vagy főnöke 
a tudománynak kezdetleges a-b-c-jét, az írást és 
olvasást sem ismeri. 

Mihelyt a hajó elhalad az angol áltál meg-
erősitett Gibra l tá r fok mellett, a fent emiitett 
Centa és Tetuan varosok eltűnnek látkörünkből, 
s az európai oldalon fekvő —kicsiny, de régi Tariffát 
közelitjük meg. Az itt levő observatorio-nak csak
nem minden nemzetbeli hajó jelezi nevét, mit ez 
távirda utján az illető ország főtengerészoti helyé
vel azonnal tudat i s ; sőt ha a hajón valami külö
nös esemény adta elő magát , ezt szintén ismertet
heti a parancsnok, a magas tengeren való táv
írás eszközölhetése szempontjából készített lobo
gókkal. 

A történeti emlékű Trafalgar-fokot elhagyva, 
a hajó egészen künn van az Oczeánon, hol más 
«rejü és kiterjedésű habok, másnemű szelek, évfor-
dulati uragánok, kitanulhatlan sajátsáo-u öbölfo

lyamok, veszélyes partok, szemmel áthatlan-sürű 
köd, dagály- és apálylyal koll megküzdenie; mind
ezeket tekintetbe véve, nem csodálható, ha a sze
gény köztengerész arcza e vizeken elkomorul, 
szótalanná lesz s minden, az égaljon. megjelent 
felhő menetét félelmes kutató arczczal köve t i ; és 
mi több, naponként tudomást szerez — amúgy 
titokban — a hajó alsóbb rendű tisztjeitől, vajon 
mennyit emelkedett vagy szállt le az időt jelző 
barométer, s a jó vagy rósz választól fúgg hangu
latának egész napi minősége. De léteznek az 
Ocezánon oly élvezetteljes látványok is, minőket 
belföldi tengerek már nem nyújthatnak; mert 
azonfelül, hogy i t t a delphineknek is nagyobb 
csoportjai rajongják körül a hajót, s jelölik ki 
úszási irányokkal a keletkezendő szelet, vannak 
más ezeknél eokkal mulattatóbb s regényesebb 
lakói is azOczeánnak, ezek: a czethalak és czápák. 
Ismert tulajdonsága a czethalnak, hogy a viz 
alatt sokáig nem tartózkodik, hanem időközön
ként megjelenve a víz felszínén, vastag vizsugárt 
lövel ki orrlyukaiból, melylyel szélcsendkor oly 
robajt idéz elő, hogy a matrózok már két-három 
tengeri mértföld távolságban észreveszik, a mikor 
az egész hajó- személyzet megjelenvén a födélzetén 
nagy érdekkel szemléli e tengeri óriás játékát. 
Sokszor a hajótól csak 4—5 öl távolra merül 
föl, előre tolva hihetetlen nagyságú fejét, majd 
felső teste szigetként domborodik ki a lo
csogó habok közül, s ekkor orrlyukaiból ma
gasra emelkedő vízsugár ömlik, mely a ha
jón levőkre már csak gőz alakban hull vissza, 
mig a czethal, fejét ism ét tenger alá meritvo, szé
les farkát engedi l á t t a tn i ; majd egész testével 
lebukva, csakis a helyén keletkezett örvény tanús
kodik eltűntéről. Némely parancsnok — szerin
tem igen helytelenül — kedvét leli abban, ha e 
roppant tömeg testébe egy pár porosz golyót szór
hat. Miért elvaditani ez ártalmatlan, kedves halát 
a tengerésznek? . . . elég', ha az északamerikai 
czet-vadászok évenként oly nagy mennyiséget 
kipusztí tanak a Jeges-tengerből. 

A hajó leghűségesebb út i társa: a czápa, a 
mennyiben heteken, sokszor hónapokon keresztül 
követi a nélkül, hogy más irányt venne, sőt a mi 
legbosszantóbb: mindig egyenlő gyorsaságot fejt 
ki a hajóval, s mintha hozzá volna szegezve, vele 
egy testet látszik-képezni, és csakis akkor mozdul, 
midőn valami elnyelhető tárgy, péld. kétszersült, 
ember vagy besózott húsdarab esik a tengerbe, 
mit a legkisebb czeremonia nélkül, azonnal szá
jába temet. Találkoznak bátor edzett tengerészek, 
kik nem röstellnek megmérkőzni ez emberi húst 
kedvelő hallal, s ha elfogása sikerül, kötélen a 
hátsó árboezra húzva, függő helyzetben földara
bolják. 

A legmagasztosabb látvány, mit az Oczeánnak 
melegebb éghajlatú vizei nyújtanak, holdvilág 
nélküli sötét éjeken át észlelhető. Al ig tűnik el a 
lenyugvó nap utolsó halvány pír ja , midőn az éj, 
szélyelküldve sötét á rnya i t , nehéz ködfátyolt 
borit a tenger szinére, mi lassanként a legteljesebb 
sötétségbe menve á t , képtelenné teszi a halandót, 
látási tohetségének legkisebb hasznavétolére; de a 
tenger — mintha szövétnekül óhajtana szolgálni 
a tengerésznek, vakitó fényözönt áraszt el a viz 
felületén, fölül múlva ezer meg ezer fáklya világító 
erejét. A hajót minden oldalról e tűztenger veszi 
körül s különösen a menetét jelző széles utón va
lódi tűz játék képződik. Igen mulattató, ha éj 
közben az Oczeán egyik szikrázó habja keresztül 
csapva a hajón, annak födélzetén több kékesen 
csillámló pontokat hagy. Ezek az úgynevezett 
„Stella mariná"-k (tenger-csillag), azaz : félig nö
vény, félig ál latok; átlátszó testök valódi phos-
phor-fényü, melynek nyomait hagyja az emberi 
kézen is, ha t. i. valaki által érintetik. Néha meg 
jelennek a futkosó delphinek csoportjai is, ugrálva, 
egymást kergetve minden czél, minden irány 
nélkül . 

E g y b e font karjait a hajó párkányára tá
masztva, merev tekintettel bámulja a tengerész e 
csodajátékot, g igyekez behatolni a tenger legmé
lyebb titkaiba, tudva, hogy annak gondosan e l ' á r t 
ajtójai csakis ilyenkor nyílnak fel. Nagy érdekkel 
nézi az it t-ott eltűnő nagyobb testeket, a mint ki
sebb halakra hajtó vadászatot tar tanak, s ha egy 
közülök zsákmányul esik, hogyan tűnik még mé
lyebbre villámgyorsasággal, hogy ott háboritla-
nul felemészthesse martalékjít , s a hol elhaladt, 
ott mindenütt — sokáig tartó — ezüst szalag 
árulja el nyomát. Tűzijáték ez és o lyan , mihez 
hasonlót előállitni, még nagyon gyenge az emberi 
ész és hatalom. 

Ezek azok, kedves olvasó! mik a tengerész
nek némi kis élvet, örömöt nyújtanak, és legke-

vésbbé snm lehet tőlök irigyelni, ha olykor i ly , 
küzdelmük nagyságához mért isteni látványban 
részesülhetnek! _ Faragó. Ödön. 

Apróságok és különösségek az angol 
életből. 
(FolyUtU) 

V. Vegyesek . 

A két jó szomszéd. Az angol pénzesőbb osztály 
a nyarat vagy utazva, vagy az ország valamely szép 
vidékén pár hónapra kibérolt nyéri-lakokban sze
reti tölteni. Ido kiköltözik a nagyvárosi ember 
egész családostul, ott tölt 3—4 hónapot pihenve 
és mulatva falusiasán, 8 ha jószága nincs is, élvezi 
a falusi élet minden gyönyörét, a városié mellett, 
a hol rendesen lakik Egy villában sokszor együtt 
lakik 2—3 család is, a mely külön lakosztályok
kal van berendezve. Mivelt emberek könnyen 
megférnek együt t : azonban néha megesik egy kis 
zene-bona. Egy ilyen villa egyik lakosa rettenetes 
zen e-barát volt. Reggeltől estig szakadatlan a 
zongorát verte. Szomszédja, valami dilettáns gé
pész, egy darabig tűr te a mulatságot, hanem utol
já ra is a jöbul is sok a mi sok. Felizont hozzá, 
hogy nagyon kéri, tartson mértéket a zenében. 
De biz a nem tar tot t azután sem. Akkor a gépész 
maga készitett valami csörömpölő gépet, melynek 
hangjára nemcsak a szomszédság esett kétségbe, 
hanem sokszor saját nője és gyermekei is rémülve 
ugráltak fel helyeikből, s azon kezdet te l napjában 
többször muzsikálni. Ha te játszasz, én is játszom. 
Akkor a zenész nagy mérgesen szaladt a törvény
székhez, ama pokoli gép megsemmisítését kérelmez
vén. A biró békés kiegyezésre utasitá a feleket, a 
mi hogy aztán sikerült-e, arról már nem szól a 
krónika. 

Furcsa végrendélet. Nem rég hal t meg egy 
angol Vidéki birtokos, kinek végrendeletét annak 
különcz volta miatt közölték a lapok. Az ember 
valamikor kénytelen volt beleegyezni, hogy egyik 
kedves birtokán vasút-vonalat vigyonek keresztül, 
mivel az épen útban esett. E miatt teljes életében 
iszonyatosan haragudott arra a vonalra. S vég
rendeletében vagyonának nagyobb tömegét egy 
fél-idegenre hagyta oly feltétel alatt, hogy az 
soha annak a vasútnak részvényeseivel és igazga
tóival nem beszél, azon nem utazik, azon soha 
semmi czikket nem szállittat. S ha ezen feltételek 
valamelyikét megsérti, a vagyon tőle azonnal el
vétessék. 

A vallásos hajós-kapitány. A „D lily Rewiew" 
irja: Nem rég valamelyik hajó lyukat kapot t a 
tengeren, s a hajó összes népsége a szivatyuzáshoz 
látott, a kapitányt kivéve, ki le akar ta őket ba-
szélni minden áron, hogy ne vesződjenek vele: 
mig ő a hajón lesz, nem félhetnek az elsülyedéstől, 
mert ő vallásos ember, s az isten nem engedi az ő 
hajóját (Lülvedni . A legénység, természetesen, 
nem hallgatott rá, de a szivatyuzás nem sokat 
használt. A hajó eülyedni kezdett, g nem volt más 
menekülés, mint csónakokra rakodni. Hivták a . 
kapitányt is, sőt egyik altiszt erővel be akarta 
vinni a csónakba, de az ellenszegült, folyvást 
előbbi mondatát ismételvén. A leg 'nység egy 
másik hajón talált menedéket, s midőn néhányan 
a régi hajóhoz visszaeveztek, hogy lássák mi lett 
belőle, akkor már annak a födélzete jóformán 
egyenlő magasságban volt a viz színével, s a ka
pitány ott sétált rajta nagy erős hittel . Még egy
szer hivták a csónakra s ő még egyszer ismédé 
mondatát: azzal a hajó egyet billent 8 lemerült a 
mélységbe, a szerencsétlen embert is magával 
temetve. 

Angol természet. Salford nevű helységben a 
pap s dékánjainak egy része meghasonlott a gyü
lekezet majoritásával bizonyos iskola- kérdés fölött. 
A pap és pártja bemennek ;.z iskolába, az ajtót 
bezárják, s elébe néhány markos suhanezot ál l í ta
nak őrnek. Az ellenpárt is,csakhamar megérkezik, 
egy rakás fiatal asszony kíséretében. Először az 
a tó-őrzőket jól elverik, azután pedig valóságos 
rohamot intéznek az ajtóra háromszor egymás
után. Akkorra szerencsésen odaértek a rendőrök, 
g azok vették át az őrizjtet. Az ostromló csapat az 
épület elejére m?nt, ott énekeltek egyet azután 
imádkoztak, s el -szóltak haza szépen, hogy a had
folytatás uj neméről gondolkodjanak. 

Ez is angol. P icker ing nevű városban egy 
congregationalista lelkész (az a felekezet, a hol az 
egyházak kormányzat tekintetében teljesen füg
getlenek egymástól, és semmiféle központi kor
mányuk nincs , mint a magyarországi protes-
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tansoknál az egyházmegyék és egyházkerületek 
gyűlései) meghasonlott a dékánok és presbiterek 
egy részével, mig a gyülekezet nagy többsége az 
ő részén volt. Mindamellett az ellenfél elhatá
rozta, hogy a papot kiveri a templomból. Eljött a 
legközelebbi vasárnap, s a gyülekezet tagjain kivül 
igen sok, a kiváncsiság által oda vezérlett idegen 
is volt a hivek között. A rendes időnél előbb egy 
idegen pap foglalta el a lelkész helyét, s midőn 
ez jött, nem eresztették rendes helyére, ugy hogy 
kénytelen volt magát a karzat hátulján meghúzni. 
A mint az idegen pap felment a szószékbe és ki-
nyitá száját, egyszerre rettenotes zúgás és zaj 
támadt a gyülekezetben, melyről egyátalában 
nem juthatott szóhoz. Ekkor a régi lelkész előjött 
a karzatról, s elfoglalta helyét a szószéken. Ekkor 
meg a haragos dékánok egyike oda ment, s le
lökte onnat, ügy hogy a lelkész meglehetősen 
megsérült, A zűrzavarnak a rendőrök odaérkozése 
vetett véget, s végre is csakugyan a rendes pap 
győzött, s végezte tisztét az egész vasárnap, min
den további háborúság nélkül. (Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
egy tárcza-
vaspályák-
végzi azon 

= (A vaspályákról.) A „Kelet" 
csikkben érdekes adatokat közöl a 
ról. Gőzgépeinkben 2—3 font kőszén 
munkát, melyet egy ló egész óra alatt teljesithete, 
s az erő, mely 7 font szénben lakozik, egy embert 
a Montblanc csúcsáig képes volna fölemelni. S 
mégis Európa vaspályái ezen erőt alkotó anvag-
ból évenkint 80 millió mázsát, azaz: oly tömeget 
fogyasztanak el, melyből a földgömb 
körül egy lábnyi vastagságú s szé
lességű övet lehetne készíteni. Az 
ezen iszonyú anyagtömeg elégése ál
tal kifejlődő meleg a mozdonyok ka-
zánaiban egy nagy tó víztömegét gő-
zölögteti el, s egész Európában 
mintegy 20,000 mozdonyt oly erővel 
röpit tova, a mely ötszörösen felül
múlja a föld minden lovának erejét. 
Valamint a világűr távolságainuk le"-
irásánál semmivé törpülnek a kép-
zelmiinkkel felérhető számok, s a 
szám végtelen sokszorozása sem nyújt 
felőlük tiszta képet, ugy viszont a 
világűr ismertebb dimensiói is a 
számsorok tömegénél inkább alkal
masak felfoghatóvá lételére a mérték
nek, melyekről a vaspályák nagy 
mozgásrendszerében szó lehet. Éjjel-
nappal, szakadatlanul utazva a vas
pályán, egy év alatt érhetnők el a föld 
közvetlen szomszédját s hű kisérőjét, 
a holdat, s teljes 450 évig tartana 
utazásunk a napba. Vaspályáink nagy
szerű eredményeiről fogalmat nyújt
hat annak meggondolása, hogy az 
u t , melyet Európa mozdonyai egy 
év alatt megtesznek, egymás hosszába rakva nem
csak a napig, hanem azontúl még egyszer annyira 
nyujna el. S ezen ut, zűrzavaros kanyarulatokban, 
csak egy kis részét, hálózza be még a világegye
tem „föld" nevű testecsének Is. Csak az anyagok 
működése az állati s növény organismus sejt milT 
liardjaiban hasonlítható a mozgáshoz, az élethez, 
mely e vaspályákon ki fejlődik, s a népek jövőjének 
eleven testét alakitja. Addig nem sejtett hatalom
mal egyenlítődik ki rajtok a bőség és szükség, 
áradnak szét egyes helyek áldásos alkotásai, s fej
lődik a népek jólléte. 

A száz millió mázsa kövek, melyből Cheops 
gúlája áll, felhalmozásán egy emberkoron keresz
tül fél millió rabszolga dolgozott. Ezen kőóriás 
súlyának húszszorosával felérő széntömeget emel
nek ki évenként Anglia gépei oly mélységből, a 
mely átlag'négyszer nagyobbá Cheops-gula ma-

f isságánál. S e megtestesült munkaerő a vaspá-
ák ezrein árad szét, életet, tevékenységet, fel

virágzást teremtve mindenütt. "Westphalia és Szi
lézia szén-telepei, melyek évenkint 200 mii. mázsa 
szenet termelnek, kapuink elé közeledtek. Hazánk 
gabnabősége szétterjed Európa minden zugába. 
Norvégia s Kanada jege a forró-övi országok pia-
czan jelenik meg. A vasut-rendszer a mai kultúr
népek életében azon szerepet játsza, mit a világ 
mechanizmusában a viz: a kiegyenlítést s közve-

Kiegyenlités s közvetítés — a szó legfőbb 
az is, hogy az európai vaspályák 

évenként 400 mülió embert — tehát az összes euró
pai lakosok kétszeresét - szállítnak egy helvről 
a másikra; milliókat, kik más nemzetiségeket 
megismerni, megérteni tanulnak, a látott s tapasz

talt jó egy részét magukkal visszahozzák, a előí
téleteik s tévedéseik meglehetős adagát hazájukon 
kivül rázzák le magukról. Csak ezen egy körül
mény is eléggé mutatja, mily roppant hordereje 
van a vaspályák közvetitésének nemünk szellem
életében! 

Az európai vaspályák eddig mintegy 6000 
millió tallérba kerültek. E számot kimondani igen 
könnyű, de vajmi nehéz még csak képzolmünkkel 
is felérni annak nagyságát. A. mondott pénzösszeg 
súlya körülbelül 250 millió font lenne, s avval 
ezüst-tallérokban 90 millió mértföldnyi vaspályá
nak egész területét be" lehetne fedni. E tallértö
meg összeszámítását egy gyakorlott pénzügyi 
hivatalnok is legfeljebb harmadfél száz év alatt 
végezhetné el. . . . 

1866 végén az európai vaspályák 18,000 gőz-
mozdonynyal, 40,000 személy- és 40,000 teherko
csival birtak. E kocsik egymás elé helyezve egé
szen befednének egy Paristól Pétervárig terjedő 
vasutvonalat, a gőzmozdonyok pedig összehal
mozva hasonlók lennének fölemelt ormányu elefán
toknak 45 mfldnyi hosszúságban elterülő csordá
jához. Ezen .óriási tömegek mozgása a vasúti sine-

I ken utóbbiaknak lehető vizszintes fekvése és sima 
' felülete által van feltételezve. Ha a sínek 300 
lábnyi hosszúsága alatt csak egy lábnyira is emel
kednek, az erős gőzmozdony, mely egészen viz-

! szintes pályán 8—10,000 mázsányi teherrel halad, 
; csak félannyi eró't lesz képes kifejteni. A föld-, 
; kő- és éreztömegek, melyek a vaspályák ezen 
í egyenes vonalainak létesitése, s az ahhoz szüksé 
ges gátok, alagutak s hidak készítése alkalmával 
egy helyről a másikra vitettek, többszörösen felül-

Ugyancsak Bautzenbon van Mátyás szobra, melyet 
Stein György kormányzó készíttetett és a szobrot 
háromszor #küldé Budára, hogy Mátyás király 
mondja meg, vájjon hasonlit-e hozzá? A király 
midőn harmadszór küldték el a szobrot hozzá iel 
lenté ki, hogy hasonlít hozzá. 

** (Kőkori sir.) Terra di Lavoro nápolyi 
tartományban egy domb lábánál tágas, mészkőbe 
vájt ivezetes sírboltban épségben maradt férfi 
csontváz mellett, több rendbeli agyag edény a 
mintegy 22 darab kőből kítünőenkészitett lándzsa 
nyíl, tőr stb. találtatott. Nicolucci archaeolog vé
leménye szerint e szerszámok legalább 5000 éves 
korúak. 

*•* (A bélyegpapir eredete.) A. párisi akadé
miában közelebb igen érdekes előadást tartottak 
a bélyegpapir eredetéről. Revillout Jenő volt az 
előadó, ki a djemei egyiptomi zárdában hosszabb 
időt töltött a kopt papyrus - kéziratok tanul
mányozásával. Ez okmányok legnagyobb résza 
üzleti dolgok körül forgott, s miután hivatalos 
aláírással voltak ellátva, a beköny vezett ok
mányok tekintélyére emelkedtek. Föltűnt azon
ban Revillautnak, hogy ez okmányok legna
gyobb része keresztül volt írva 
datokkal s miután több darabot 

vallásos mon-
gondosan ösz-

titést. 
értelmében -

múlják mindizt, a mi az emberiség egész törté
nelmi elitében utak, templomok, kolostorok, 
kikötők stb. építésére forditott. 

** (A gépek haszna.) A gépek használata 
mennyire gyorsítja az ipartermékek előállítását, 
kitűnik következő adatokból. Egy ember most 
ugyanannyi idő alatt annyi gyapotfónalat fon 
meg, a mennyit 400 ember tudott megfonni 1769-
ben, a mikor Arkwight az első szabadalmat kapta 
a gyapotfonásra. — Egy ember most több lisztet 
készít, mint száz év előtt 150 ember. — Egy nő, 
egy nap alatt annyi csipkét készít, mennyit száz 
év előtt száz készített. — A ezukor finomításra 
most annyi nap kell, mint a hány hónap kellett 
ezelőtt harmincz évvel. — A pánczélozott hadihajó 
annyi erővel halad, mint ezelőtt 42,000 ló. 

** (Az emberi hang.) Glashier léghajós azt 
irja, hogy a földtől egy mértföldnyi távolságra 
meghallotta a férfi hangját, a nőé pedig két mér-
fóldnyiről is hallatszott. Legnagyobb hordtávola 
van a kutya hangjának, mert az négy-öt mért
földnyire is hallható. 

** (Mátyás király arczképe és szobra.) A „M. 
U." fölemlíti, hogy Mátyás király egykori arcz
képe és szobra a szászországi Bautzen városban 
őriztetik. A nagy király uralma egykor Csehor
szággal együtt Bautzenre is kiterjedt, s azon kor
ból való mindkettő. A bautzeni vár főkapuja fölött 
van Mátyás király arczképe, mely mint több helyen 
állíttatik, az igazságosnak nevezett király híven 
talált arczképe. Mátyás a trónon ülve van lefestve, 
jobbján egy fekvő oroszlán, baloldalán Magyar-, 
Horvát-, Dalmát-, Csehország, Lausitz stb. czi-
merei s alatta ez évszám MCCCCLXXXVI. 

szehasonlitott, arra az eredményre kellett jönni, 
hogy keresztül-irás abban a korban a bélyeget he
lyettesitette. Az alattvalót ugy lehetett legköny-
nyebben megadóztatni, ha valamely üzlet kötésénél 
az állam számára is követeltek bizonyos részt, s 
ennek megnyerésére legbiztosabb út a vallás volt. 
A koránból jókivánatokat szemeltek ki, a ezeket a 
papyrus-ívekre keresztben fölírták. A ki szerző

dést akart kötni, e megáldott papiros
ból tartozott vásárolni s a syngra-
pheusnak volt gond a rá, hogy át nem 
irt papír forgalomba ne jöjjön. Ez a 
bélyegpapir eredete: 

** (A német birodalom lakossága.) 
A német birodalomban 1871. évi 
docz. l-jén végbevitt népszámlálás 
eredményét most tették közzé. Az 
egész birodalom kiterjedése (a biro
dalom alatt értve mindazon tarto
mányokat, melyeket Bismarcknak ösz-
szefüzni sikerült a porosz fenhatóság 
alá) 1871. decz. 1-ső napján 9.890^ 
geogr. négyszeg mérföld, lakosainak 
száma41.058,1391élek Ebből az egyes 
német államokra következő számok 
jutnak: Poroszország 24.693,066 lélek, 
Bajorország 4.871.402 lélek, Szászor
szág 2.556,224 lélek, Württemberg 
1.818,484, Baden 1.401,428, Elzász-
Lotharingial.549,459,Hessen 852843, 
a szász kis herezogségek együtt 
1.067,368, Mecklei.burg 654,879, 
Oldenburg 314,178, Braunschweig 
311,715, Anhalt 203,354, Waldeck 
56,210,Lippe 111,153, Schaumburg-
Lippe 32,051, Hanzavárosok 513.697. 

Az 1867. népszámlálás óta,számba véve az elzász-
lothringeni annexiot is, a lakosság 24%-tel vagyis 
952,915 fővel szaporodott. — Nem szerint van: 
20.157,077 férfi; 20.898,060 nő, tehát 1000 férfira 
1036 nő esik. A nagy városokat illetőleg 50,000 
lakosnál több 31 városban van; első helyen áll Ber
lin 826,341 lakossal, aztán következik Hamburg 
235,306, Boroszló 208,025, Drezda 177,095, Mün
chen 169,612, Köln 129,251 lakossal. 

** (Lég-vasutak.) Chicagóban egy uj talál
mány vonja magára Amerika figyelmét. Ez abban 
áll, hogy a közúti vasút kocsijai sűrített levegő
vel hajtatnak. Megbízható számitások szerint ez 
uj hajtó-erő csak egy hatodát emészti föl azon 
költségeknek, melyekbe most az állatkínzó intéz
mény kerül. E találmány ogyik előnye abban áll, 
hogy a kocsi szintoly gyorsan állhat mog, mint a 
midőn a lovak húzzák. 

_ —kb— (Nyilméreg Brazíliában.) A bororet, a 
legiszonyúbb mérgek egyikét használjákábrazilai 
indiánok nyilaik mérgesitésére. A borore posvá-
nyok és tavak fenekén termő gyökérből készíttetik. 
Készítéséhez az indiánok a legöregebb asszonyt 
választják, kit a méreg gyilkos kigőzölgése ren
desen megöl. Hatását ugy kisértik meg, hogy egy 
indián lábán vagy karján csekély sebet vág s * 
sebhelyből kitoluló vércsepphez a méregbe már
tott vesszővel közeledik. Ha a vessző közeledtére a 
vércsepp a sebbe visszavonul, ugy a méreg elég 
erős, de ha csak remeg, vagy meghidegül, még 
tovább főzést igényel. E méreg hatása oly rend-
kivüli, hogy a belé mártott tollkés hegyévd ejtett 
parányi seb is gyors halált okoz. 
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Irodalom és művészet. 
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) a követ

kező közjogi és törvénykezési munkák jelentek 
meg: 1) „A magyar közjog alapvonalai.1' Gr. Czi-
ráky Antal Mózes nyomán irta Hegedűs Kandid 
Lajos. Harmadik, bővitett kiadás. (Ara 2 frt 50 
kr.) Ez ujon átdolgozott,' bővitett s a legújabb 
időig lehozott munka czélszerüsége mellett tanús
kodik, hogy aránylag igen rövid idő alatt három 
kiadást ért. Világos és tömött előadás, alaposság, 
biztos áttekintés ajánlják e munkát. A ki hosszú 
tanulmányok nélkül helyes szempontokat akar 
nyerni, azokat megtalálja e műben. — 2) A magyar 
törvények rendezett és kiegészített uj kiadása: 
„A magyar hiteltörvények gyűjteménye"; I. füzet: 
A magyar váltótörvény a legújabb törvények sze
rint. Szerkeszté Szeniczey Gusztáv. (Ára 1 frt.) 
I I . füzet: A magyar csődtörvény. Szerkeszté Sze
niczey G. (Ara 60 kr.) I I I . füzet: A magyar ke
reskedelmi és ipartörvények. A legújabb törvé
nyek szerint egybeilleszté Szeniczey G. (Ára 60 
kr.) — „Az 1847/8-ik évtől egész 1872-ig alkotott s 
úrbéri tárgyú törvényezikkek gyűjteménye, az azokra 
vonatkozó egyéb törvények s rendeletekkel ki-
egészitve." Szerkeszté Szeniczey Gusztáv. (Ára 
90 kr.) — 3) Az uj törvények rendezett és a mi
niszteri rendeletekkel kiegészített legteljesb ki
adásából : „Az 1871. évi törvények s azok életbe
léptetésére és végrehajtása tárgyában kibocsátott 
miniszteri rendeletek gyűjteménye" jelent meg. 
Szerkeszté ezt is, mint az előbbieket, Szeniczey 
Gusztáv, nyugalm. királyi váltó feltörvényszéki 
biró. (Ára fűzve 2 frt. 20 kr., kötve 3 frt.) — 
3) „A magyar csődtörvény." Kérdések és felele
tekben, tekintettel a legújabb törvényezikkekre s 
a magyar királyi miniszteri rendeletekre. Szer
keszté Szeniczey G. (Ára 80 kr,) — 5) „Úrbéri 
kalauz." Községi jegyzők ügyvédi vizsgára ké
szülő, s kezdő ügyvédek és bírák használatára. 
Irta Tóth Lajos, köz- és váltóügyvéd, Pest
megye volt tiszti főügyésze. (Ára 2 frt 50.) — 
6) „A magyar váltóeljárás." A szükséges peres és 
nem-peres birói határozatok és beadványok gyűj
teményével. (Ára 2 frt 50 kr.) — 7) „Iromány-
példák az uj magyar polgári törvénykezési rend
tartáshoz, tekintettel az első folyamodásu királyi 
törvényszékek s járásbíróságok rendezésére." 
Közzéteszi: a „Jogtudományi Közlöny" szerkesz
tősége. (Ára 2 frt 50 kr.) — 8) „Az uj szolgabírói 
hivatal kézikönyve." Megyei tisztviselők, ügyvédek, 
jegyzők s községi elöljárók használatára. Irta 
Gyürky Antal. (Ára 2 frt.) — 9) „Magyar pol
gári jogok és kötelességek rövid ismertetése" kérdések 
és feleletekbe foglalva a népiskolák számára, a 
legújabb törvények alapján irta Gyürky Antal. 
(Ára 25 kr.) E könyvecskét czélszerüen lehet az 
iskolába nem járt felnőttek oktatásánál is hasz
nálni. — 10) Áz igazságügyminiszter f. évi ápril 
4-kén keltrendeletével kibocsátott szolgálati uta
sítás az első folyamodásu bíróságok számára. Köz
zéteszi a „Jogtudományi Közlöny" szerkesztősége. 
.(Ára 20 kr.) 

Heckenast' Gusztáv kiadásában megjelentek 
továbbá: „Német irodalomtörténet". Tanodái és 
magánhasználatra, irta Szemák István, a kassai 
kir. főreáltanoda tanára; két rész egy kötetben. 
(Ára 3 frt.) — „A természettudományok". Leány
iskolák számára és öntanulásra. Schatter Gyula 
jeles német kézikönyve után, a hazai viszonyok
hoz alkalmazva átdolgozta Toldy László, terézia-
numi tanár; számos a szövegbe nyomott ábrával. 
(Ára 1 frt.) — „Magyarország története", a közép
tanodák alsóbb osztályai számára irta Ribáry 
Ferencz tanár. Il-ik füzet (ára 50 kr.). 

Jókai Mór munkáinak népszerű kiadásából 
a 72 — 73. számú kettős füzet: „A magyar nép éleze 
szép hegedüszóban." (Ára 80 kr.) — Tóvölgyi Ti
tusztól : „A rónák vésze." Vázlatok a betyárélet
ből, összefüggésben a szegedi bünkrónikával. 
(Ára 1 frt.) 

'* (Pfeiffer Ferdinánd kiadásában) megjelent 
uj könyvek: 1) „A bírósági végrehajtók kézikönyve." 
Gyakorlati útmutatás a bírósági végrehajtók kö
réhez tartozó törvénykezési ügyekben. Iromány-
példákkal. Irta Zlinszky Imre^ a pesti kir. itélő 
tábla pótbirája. (Ára 1 ft 40 kr.) 2) „Paris titkai." 
Irta Sue Jenő, I I I . kötet. 

** („Fekete szekér") czimü regényére P. Szathr 

T A R H A Z. 
máry Károly előfizetést hirdetett máj. l ó i g , ezen 
határidőt még jun. hó végéig meghosszabbította, 
s az előfizetéseket ezentúl ujabb lakására (kecs-
keméti-uteza 11. sz.) kéri beküldeni. 

** (Szakfolyóiratok.) A „Természettudományi 
Közlöny" májusi füzete Klein Gyulától „A legki
sebb lények életéről," Heller Ágostól „A Vénus 
1874-ki évi átvonulásáról" tartalmaz nagyobb 
közleményeket; Dapsy László Quetelet „Társa
dalmi természettan''-áról közöl igen érdekes ismer
tetést. A füzet többi részét apróbb közlemények, 
s a rendes rovatok töltik b e — „A magyar mórnök-
és építész-egylet közlönyé"-ből az idei 4-ik füzet 
jelent meg, érdekes szaktartalommal. 

** (Választási röpiratok:) 1. Aignernél meg
jelent: „A választások előtt, különös tekintettel 
Erdélyre." Irta egy volt erdélyi országgyűlési 
képviselő. Ára 40 kr. Száz példány ára 30 frt. 
(Jobboldali röpirat.) — 2. A Gyors-Posta kiadó
hivatalában: „Országos kortes" (baloldali kortes-
nóták), irta Zászlós. Ára 10 kr., 100 példány 8 frt. 

Közintézetek, egyletek. 
** (.4 magyar tud. akadémia) harmadik osz

tálya május 13-dikán ülést tartott Stoezek József 
elnöklete alatt. Először Heller Ágoston értekezett 
a „Normál sulyok összehasonlitásáról"; a suly-
cgység történetével foglalkozott, s annak gya
korlati és elméleti alkalmazásait fejtegette. Ez
után Jurányi Lajos bemutatta Borbás Vincze 
pestvárosi golgári iskolai tanár „Pestmegye flórája 
Sadler óta, és ujabb adatok" czimü szomelvényét, 
kiadásra ajánlván. — Than Károly három közle
ményt terjesztett elő az egyetem vegytani inté
zetéből. — Végül Szabó József Abt Antal „A 
pesti egyetem múzeuma fóldpátjainak kristályso
rozata és az ide vonatkozó kristályrendszerek" 
czimü tanulmányát mutatta be. 

** (A földrajzi társulat) máj. 12-kén tartá 
meg alakuló gyűlését az akadémiában Hunfalvy 
János elnöklete alatt. Egy hónap alatt 250-en ír
ták be magukat tagnak. Haynald érsek, Arnstein 
József tanár és Pest városa pedig 100 frttal ala-
pitók lettek. A társulat czélja a földrajzi ismere
tek terjesztése s hazánk geo- és ethnographiai 
viszonyainak tüzetes megismertetése. Tagja lehet 
mindenki, (nő is,) ki évenként 5 frtnyi tagsági 
dijat fizet. Ez összegért megkapja a társulat köz
lönyét s nyomtatványait. A? alapszabályok elfo
gadtatván, ideiglenes elnöknek Hunfalvy János, 
titkárnak Berecz Antal és pénztárnoknak Aigner 
Lajos könyvárus választattak meg. 

tarozására befolyással látszók bírni azon körülmény 
hogy ezen esetben 15 ezernél több munkás i s 

Egyház és iskola. 
** (Gr. Andrássy Gyula) Terobesen házat és 

telket ajándékozott felekezet nélküli iskolának. 
** (Az egyetemi jogbölcsészeti tanszékre,) mely 

dr. Pauler Tivadarnak miniszterré lett kinevez-
tetése óta még mindig betöltetlen, dr. Kudelka 
József nagyváradi tanár ajánltatott az egyetemi 
tanács által. Kudelka majd húsz év óta tanára a 
nagyváradi jogakadémiának. 

** (Pauler miniszter,) ki közelebb Esztergom
ban volt a primás látogatására, az ottani gymná-
zium egyes osztályait, a muzeumot, a tornahelyisé
get is meglátogatta s a tanuló ifjúságot szorgalomra 
buzditá. A tanárok egyike köszönetet mondott a 
miniszternek látogatásaért, mire Pauler azzal vá
laszolt, hogy teljes életében tanársága alatt azok 
voltak legkedvesebb perczei, melyet az ifjúság 
körébon tölthetett. 

** (A vallás és közoktatási miniszter) Popovics 
Bazil István budai szerb iskola-igazgatónak a 
budai és bácsi gör. keleti egyházmegyék számára 
a szerb nemzeti egyházi kongresszus által iskolai 
előadóvá történt megválasztatását jóváhagyta. 

Közlekedés 
f (A minisztérium) egy megbízottját küldte 

Erdélybe a keleti vasút építési munkálatainak leg
közelebbi közgyűlésig folytatása végett, a kormány 
számlájára oly formán, hogy viszont a keleti vasút 
kormányzó tanácsa ezen előlegezések biztosí
tására lekötötte a vasutat. Egyéb köztekinteteken 
kivül, melyek a vasúti munkálatok félbeszakitása 
esetében hátrányt szenvednének, a kormány elha-

veszitette volna el rögtön keresetet. 

Mi njság? 
** (A pesti népszínházra) az aláírások szépen 

megindultak; többek közt b. Lipthay Béla 2000 
frtot irt alá. Átalában az ügy nagy érdekeltség
gel talákozik, s ha most a lapok nagyobb összegek 
aláírását nem is közlik, oka egyszerűen az, mert a 
gyűjtések az aláírási iveken történnek, melyekért 
igen sokan jelentkeznek. Annyit máris mondha
tunk, hogy a megalakulásra szükséges 2000 db. 
alapitvány miatt nincs ok aggódni, pedig az alá
írások még csak szűk körben indultak meg, s a 
vidékre épen most mennek az ivek. Szerkesztősé
günk eddig a vidékre — fólszólitás folytán — 
egy gyüjtőivet küldött: a 24. számút ifj. Háry 
Sándor urnák Z -Egerszegre. 

** (Ghyczy Kálmán) az „Ellenőr" és „Hon" 
szerkesztőjéhez intézett levelében kijelenti, hogy 
a nyilvános politikai téren tovább működését nem 
kötötte bizonyos föltételekhez. „Én választóimmal 
szemben — irja Ghyczy — semmi más föltételt 
nem kötöttem ki, mint azt az egyet, hogy ők politi
kai meggyőződésemet helyeseljék." Ghyczy egész
sége helyreállítása végett a karlsbadi fürdőre 
utazott. 

** (A választók öszeirásá) Pesten a héten meg
kezdődött. A városháznál az elsők közt volt Deák 
Ferencz, ki azután Vasmegyébe utazott el Széli 
Kálmánhoz, de a választás idejére visszatér. Deák 
az életkor rovatába e számot diktálta: 69 éves. 

** (Kossuth a monsummanói barlangról.) Kos
suth egy eperjesi polgár levelére válaszolva, 
hivatkozik rá , hogy a monsummanói barlangról 
régebb megjelent levelében (melyet annak idejé
ben lapunk is közölt) határozottan azt ir ta, hogy 
az a csúzbajokat meggyógyítja, de a köszvényt 
nem. A „Pester Lloyd" hibásan fordította, csúz 
helyett köszvényt (Gicht) irt. „A fordító ezen 
gondatlansága vagy a magyar nyelvbeni járatlan
sága — irja Kossuth— nokem tömérdek kelle
metlenségetokozott. Önnek levele a 152-ik, melyet 
a német forditó ezen botlása következtében kösz
vényes betegtől kaptam. A hibás német for
dítás befutotta az egész világ hírlapirodalmát; a 
magyar eredetinek utánanézni még magyar ember 
sem tartja méltónak, hanem e helyett engem os
tromolnak felvilágosításokért." — Kossuth kü
lönben megjegyzi, hogy a köszvényt még orvosok 
is gyakran összetévesztik az artithnissel, pedig az 
nem egy természetű, nem egy eredetű baj, aman
nak fészke a vérben van , emez meghűlésből ered 
legtöbbnyire, s a monsummanói barlang nagyon 
hatályos minden meghülési bajokban. Ajánlja az 
illetőnek, hogy közölje baját a monsummanói 
gyógyintézet igazgató-orvosával. 

** (Ói napi ingyen zsold.) Huyn gróf országos 
hadi főparancsnok f. hó 13-dikán körútra indult. 
Elutazása előtt parancsot bocsátott közre, mely
ben tudatja, hogy a király utazása közben előtte 
kiáltott valamennyi csapat legénységének, az őr
mester és tüzérmestortől lefelé, öt napi ingyen-zsol
dot engedélyezett. 

** (A király veszélyben.) A király f. hó 13-án 
d. u. félháromkor nyitott kocsin egyik szárnyse
gédével Schönbrunnba kocsizván, a sechshauseni 
vámnál Anninger nevű zabkereskedő üres ko
csija vigyázatlanságból összeütközött a királyi 
fogattal s csak abban a pillanatban rántá vissza a 
gyeplőt, midőn már a rud a király karját súrolta. 
A király megfordult, a rudat fején át visszatolta 
és tovább hajtatott. Schönbrunnban az udvari 
orvos a surlást oly jelentéktelennek látta, hogy 
nemis vette gyógykezelés alá. 

** (A nemzeti színház főbb tagjai) és az inten
dáns köztTonforgó ügy kezd a végkifejléshez köze
líteni. Az intendáns levelet intézett külön-külön 
minden sértett taghoz, melyben kijelenti, hogy 
sértőszavait nem értette cz'mzettre és hogy soha 
nem tartotta és nem tartja olyannak, minőnek 
akkor ejtett szavaival mondotta. Különben ha az 
illető e sorai által az ügyet nem találja elintézett
nek, kész személyesen bővebb felvilágositást adni. 
A beaiiásukat beadott színészek nem onnan kap
ván a választ, hova panaszukat benyújtották, meg
várják, mig a belügyminiszter visszaérkezik. 

A Vezuv krátere. 
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** (Zsófia föherczegasszony,) a k i rá ly édes 
a n y j a , hagymázas lázban fékezik, s betegsége 
mind já r t kezdetben annyira veszélyes l e t t , hogy 
férjét Károly Lajoa főherczeget táv i ra t i lag hívták 
vissza Konstant inápolyból . A király órákat töl t 
a beteg ágyánál . 

** (Az ideiglenes uj koronaőrnek,) gr . Feste t ich 
Györgynek máj . 13-dikán adta át ünnepélyesen a 
volt koronaőr gr . Káro ly i György a koronát rejtő 
szekrény kulcsát s egyéb korona-jelvényeket. Az 
ünnepélyesség a budai Zsigmond kápolnában folyt 
le, s a miniszterek, az ország zászlósai, a testvér
főváros polgármesterei s mások voltak jelen, kik 
tanú gyanán t szerepeltek a kulcs átadásáról szóló 
jegyzőkönyvben. 

** (Tisztviselők értekezlete a drágaság ügyében.) 
A magyarországi t isztviselők önsegélyző-egylete 
f. évi június 16-ára közös értekezletre hivja föl a 
magyarországi t isztviselőket, hogy a jelenleg ural
kodó roppant drágaság terheinek enyhítésére al
kalmas lépesekről tanácskozzanak. 

** (Vetter tábornokról), kiről egy ideig bs -
szélték, hogy a Ludovica akadémia igazgatóságára 
van kiszemelve, azt irják, hogy már elhagyta 
Magyarországot és Angliába ment, hol egy kato
nai intézet igazgatóságát veszi át. íme a külföld 
fölkeresi a valódi képességét, mig nálunk figye
lemre eem méltatják. 

** (A pest-budai első folyamodása tőrvényszék 
elnökei) e hó 14-én diszalbumot nyújtottak át az 
igazságügyminiazternek. Az album a Magyaror
szágon fölállított kir . törvényszékek elnökeinek 
fotográf-arczképeit tartalmazza. 

** (Svéd lapok) dicsérettel emlitnek egy Egyesy 
nevű magyar embert, ki Svédország városaiban 
élénk érdekeltség mellett ta r t felolvasásokat Ma
gyarországról, s a svéd nyelvet igen jól birja. 

** (Korteskedés a Krisztus és Mária képévél.) 
Nagyváradon közelebb egy román pópa — ki a 
Szilágyság valamely románok által lakott kerüle
tében akarja magát megválasztatni — furcsa zász
lókat rendelt meg. Olyanokat t . i . mint a templom
zászlók s rajtuk név helyett egyik felől a Jézus, 
másik felől pedig szűz Mária lesz lepingálva. T e 
há t Jézus t és Máriá t is belehúzzák már a kortes-
kedésbe? Sajnáljuk, hogy a pópa nevét át nem 
adhat juk a halhatlanságnak. 

** (Bolt-feltörés.) A pesti városháza közvet
len közelében, három-négy ácsorgó éji őr háta 
megett s csaknem szeme l á t t á r a , pár lépésnyire a 
vigadó népséggel zsúfolt két huszár-kávéháztól, a 
rózsa- és Sebestyén-tér szegletén Geromüller órás 
boltját feltörték s minden kézhez kapar i tha tó t 
összepakoltak. Mintegy 6000 frt ér tékű zsebórát 
rabol tak el. 

** (A polgárosított határőrvidéken a rendőrsé
get) a pesti konstablerek szerint akarják szervezni. 
Báró Scudier temesvári hadparancsnok, a szolgá
lati utasítás, valamint az öltözék rajzának megkül
dése iránt Thaisz E lek pesti főkapitányt kereste 
meg, ki a megkeresésnek már meg is felelt. 

** (Jótékony adományok.) Ipolyi Arnold besz-
terczebányai püspök beigtatása alkalmából a zó
lyomi tüzkárosul tak részére száz forintot, a besz-
terczebányai szűkölködők számára háromszáz frtot, 
a megyei néptanító-alap gyarapí tására négyszáz 
forintot, végre az elaggott papok nyugdijalapjára 
hatszáz forintot adományozott . 

** (Közczélu hagyományok.) E napokban hunyt 
e l Aradon Töltényi Miklós köztiszteletben élt pol
gá r és ügyvéd, k i végrendeletében egyenkint 100 
fr tot hagyot t az aradi szegények házának, a városi 
kórháznak, a Kisfaludy-társaságnak, a tud . aka
démiának és a pesti nemzeti színház nyudijalap-
jának . 

** (Önzetlen életmentő.) A „ K o r o n a " kávéház 
szobaleánya, Kel ler Anna, öngyilkossági szándék
ból a Dunába ugrot t . Noszlopy Zsigmond, a szab. 
Duna-gőzhajózási társulat , ,Drau" czimü gőzösé
nek kapitánya a sötétbsn (esti 10 órakor tör tént ) 
saját élete veszélyeztetése mellet t szállt a vizbe, 
hogy embertársa életét megmentse. A kapitány 

ez alkalommal há tán jelentékeny sérüléseket szen
vedett . A leány — mint Noszlopy ur beszéli — 
még akkor is , midőn megmentője a csónakba 
emelte, folyton arra kérte , hogy „hagyja őt meg
halni" , de természetesen ezen kérelemre a kap i 
t ány nem hajlott. 

** ( Bégi pénzek.) Pinczehelyen Tolnamegyé
ben Sohár Sándor telkes gazda, a görbői hegyen 
fekvő szőlőjében munkások által szőlő-veszőt 
ültetett , s ásás közben 26 darab aranyat találtak, 
melyek nagyobbak a mi aranyainknál. A köriraton 
Róbert név olvasható. A talált pénzek a járási 
szolgabíróhoz kü lde t tek be. 

** (Hamis bankók.) Kolozsvárt hamis tízfo
rintosok vannak forgalomban. A rendőrség hármat 
lefoglalt és bár hamisításuk a rajz és a szinek 
durvasága miat t azonnal felismerhető, az Írástu
datlan népet többfelé rászedik velők. 

** (Kétfejű hal.) Beszterczebányáról i r ják: 
Loványi városi erdőmester egy ausztriai nevezetes 
haltenyésztő helyről pisztráng-ikrát hozatott piszt
rángtenyésztés véget t . A tenyésztett halak közt a 
napokban egy teljes kifejlett pisztrángot ta lál tak 
két fejjel. A pisz t ráng még életben van, mintegy 
három ujjnyi hosszú és az erdőmester lakásán 
Hermanetzen megszemlélhető. 

** (Próba-házasság.) A poroszországi képvise
lőházban törvényjavaslatot nyújt be a kormány 
az ügynevezett próbaházasság megszüntetésére. 
Ezen sajátszerű intézmény szerint oly ifjak, k ik 
gyámság alat t állanak, 18-ik évök előtt megnősül
hetnek, ha a gyámi törvényszék az összeköttetést 
előnyösnek tartja és az ara és ennek atyja be le
egyeznek abba, hogy az ifjú bevégzett 18-ik éve 
után 6 hónap alatt a házasságot esetleg vissza
vonhassa. 

** (Csiga-pör.) E g y romániai kereskedő a 
böjt-idényre ezrével rendel te a csigát egy szebeni 
vállalkozónál. Az átvételnél a számlálás ugy tör
tént, hogy egy vékányi csiga megszámláltatott , a 
többi csiga azután vékával megmérete t t s a vékák 
száma a megszámlált vékával sokszoroztatott. A 
kereskedőnek nagynak látszott a szám, s ugy talál
ván, hogy a megszámlált csigák a legkisebbek 
voltak, a bírósághoz folyamodott. A bíróság ki
szállott s számlálni kezdte a csigákat, melyeknek 
egy része már a falakon mászkált, de ugy találta, 
hogy a sokaság számbavétele legalább 14 napot 
fog igénybe venni, minek költségét — ha az eladó 
számítása helyesnek bizonyulna — a vevő lesz 
köteles megfizetni. Ez hatot t . A kereskedő felrakta 
a csigákat s azon módon számlálatlanul és torma 
nélkül szállította Romániába. 

** (Nem birla túlélni.) Sebeshelyen e hó 6-án 
temettek el egy köztiszteletben állott nőt, ki fér
jével 38 évig a legboldogabb házasságb in élt. A 
hát ramaradt férj neje halálát nem bírta elviselni, 
és a temetéskor a koporsó felett pisztolylövéssel 
vetett véget életének, s most együt t nyugszik a 
két házastárs a halálban is. 

** (Amaz olasz ember, a ki egy villát elnyelt) 
még él, 8 mint a flórenczi „Naz ione" i r ja , az or
vosok észleleteinek napontai tá rgya . Nagy bátor
sággal állja k i a kuta tásokat , melyeket raj ta uj 
•zerszámmal tesznek. Panaszkodik, hogy a gyom
rában nagy fájdalmai vannak, s nyelve többnyire 
Tastagon bevont. Rosat i tanár állítja, hogy a villa 
még mindig régi helyén akad s csak fekvését vál
toztatja egy keveset. Még nem akadt orvos , ki 
műté t re határozta volna el magát . 

* (Gonda Dezső) negyedéves orvosnövendék 
és egy éves önkén tes , k i t a Ludoviceum táján 
néhány héttel ezelőtt egy lókupecz orozva meglőtt 
cs kirabolt , akkor kapot t sebe következtében máj . 
11-én meghalt . 

•\- (Halálozások.) Hoos Dezső, a „Bácska" 
szerkesztője és kiadó tulajdonosa, tehetséges fiatal 
ember, ki a külföldön szép ismereteket szerzett s 
múl t évben a bécsi egyetemi magyar kör elnöke 
volt, f. hó 5-én hunyt el. — Mizsey Endre, Pes t 
megye főorvosa és a nemzeti színháznak negyed

századon át buzgó orvosa f. hó 13-kán Pesten 
meghalt . — Bukovinszky Pál, gr . E r d ő d y Ferencz 
felső uradalmainak igazgatója, a pöstyéni katonai 
kóroda létrehozója, s a Vágvölgyön vezetendő és 
ezzel kapcsolatos vaspálya tevékeny előmozdítója 
Galgóczon hunyt el máj . 12-dikén. — Hartmann 
Mór jeles német iró , k i többek közöt t Szarvady 
Frigyessel együt t Petőfi költeményeit németre le
fordította, Bécsben elhunyt . — Gorove volt mi
niszter nagybátyja , Gorove Károly, életének 86-ik 
évében, Pes ten megha l t ; a családi s i rbol tba Tisza-
Varsányban temették el. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 10. Először: „Bárom kalap." Vígjáték 3 

felv. Irta Heanequin A. ; fordította Szerdahelyi. 
Szombat, máj. 11. „TannhUnser." Regényes opera 3 

felv. Szövegét s zenéjét szerzetté Wagner R. 
Vatárnap, máj. 12. „Tündérlak Magyarhonban." Bohó

zat 2 felv. Magyarosította Somolki. 
Hétfő, máj. 13. „A párbaj." Dráma 5 felv. Irta Ferrari 

P.; ford. Csepregi L. 
Kedd, máj. 14. „iá fekete dominó." Vig opera 3 felv. 

Zenéjét szerz. Auber. 
Szerda, máj. 15. Másodszor: „Három kalap." Vigjáték 

3 felv. Irta Hennequin A.; ford. Szerdahelyi. 
Csütörtök, máj. 16. „Borgia Lucretia " Opera 3 felv. 

Zenéjét szerz. Donizetti. — (Stoll Ágost szerződött tag föl-
lépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Eperjes . D. V. A kívánt czimet levelezési lapon 

tudattuk. A „Feledés"-ről sem feledkezünk meg. 
— Kálmanháza. K. B. Az ujabban küldöttek közt is 

vannak használhatók. Csak valamivel tisztább kéziratot 
kérnénk, mert néhol valóban alig lehet kibetűzni. 

— Z E. A választási mozgalmakra vonatkozó tudósí
tásokat szívesen fogadjuk. 

— Szegény m a g y a r fia. Nagyon árva vers; nem 
mond semmit. 

— T. Gy. Érzéseit nem tudván konczentrálni, e miatt 
gondolatai is szétterjengenek, s nyelve is bágyadt marad, 
mihez még egy kis mesterkéltség is járul. 

SAKKJÁTÉK. 
651-ik sz. f. — Cheney M.-től 

(New-Yorkban) 
Sötét. 

a b o d e f g h 
Világos . 

Világos indul s a második lépésre mattot mond. 

A 646-ik számú feladvány megfejtése. 
(Minkwitz J.-tól Lipcsében.) 

Vi l . Sftt. 
1. Fb3—dl . . . . K h 6 - h 5 : 
2. Fc3—d2 . . . . Kh5— f4: v. h6 
3. e2—ei v. Bg4—h4 matt. 

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

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és I 

lietinap 1 
Katholikns és protestáns 

naptar 

19 Vasár 
2tt Hétfő 
211 Kedd 
22 Szerda 
23 Csőt. 
24; Fent. 
25 Szóm. 

Május 
F Pünkösd vas. 
Pünkösd hétf. 
Hospítius 
Júlia Kánt. i 
Dezső püsp. 
Janka f 
Orbán püsp. 

F Piink. v. 
Punk. hétf. 
Bálint 
Ilona 
Dezsér 
Janka 
Orbán 

Görög-orosz 
naptar 

Izraeliták 
naptara 

Május, (ó) 
3 A S K e r . m e g . 
8 János hitt. 
9 Izaiás 

10 Vizszente l . 
11 Motius vért. 
12 Epiphan 
13 Pacomius 

Ijár Ro. 
11 B Illés h. 
12 F. b. Oko. 
13 Oziás 
14 Kis Has. 
15 
16 Adam 
17 S. 4 per 

N a p H o l d 
hossza I kél 

f. p. ó. p. 
58 43 4 18 
59 41j4 16 
60 3914 15 
61 36'4 14 
62 34!4 
63 31Í4 
64 29 4 

Hold váttazasai. g ) Holdtölte 23-án Odra 24 pereikor 

nyug. hossza kél nyűg. 

t 
193 
206 
220 
234 

3911249 
4 0 2 6 3 
41,278 

ó. p. 
3 16 
4 32 
5 50 
7 15 
8 401 

9 57 í 
11 3 

T A R T A L O M . 
Ghyczy Kálmán (arczkép). — Biztos kikötő. — A 

karslakei lelkész (folyt.). — Dr. Prick József (arczkép). " 
A Vezúv legújabb kitörése (két képpel). — A diósgyőri 
hámor-tó (képpel). — Hatvani István emlékjegyzeteiW1 

(vége). — Egy magyar tengerész naplójából, III . — AprO' 
ságok és különösségek az angol életből (folyt.). — Egy**' 
leg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi újság? 
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. ____ 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós . (L. magyar-utet* 21.•«•> 
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Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitök 
1269 (16 - 5 2 ) 

New-York. 
149 Broadway . 

a nagy közönség érdekében kedves kötelessé-

-günknek tart juk az általunk már több izben Is 

ki tűnő és solidnak m e g i s m e r t B r a U S W e l l e i * J á -

n o s chronometer és műórás urnák 2 5 év óta fenálló óra I 
üzletét S z e g e d e n (szülővárosában), készséggel és 
részrehajlatlanul a legmelegebben ajánlani. 

Kel t márcziushóban 1872. 
1. Aczél Károly, H -M.-Vásárhely. 

Aigner Gy., gyógysz. Világoson. 
Angyal Dénes, Nagy-Váradon. 
Boursy F. őrnagy a 46. sorezr. 

5. Begyáts Lenhárd, leik. Isaszegen. 
Bosnyák Károly, Holdmézesen. 
Csermelényi Iván, ügyv. Szegeden. 
Chován Zsigm., népt. Szarvason. 
Ernyösy L., fögymn. ig. Szegeden. 

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

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

20. Katona A., fömérn. T -Kanizsán. 
Kovácsics E., erdész Doroszlón. 
Kalmár Gy., lelkész Horgoson. 
Dr. Klein Fülöp, ügyvéd Pesten. 
Lázár G., m. k. postám. Vernáron. 

25. Dr. Löw Lipót, főrabbi Szegeden 
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Markó S., jegyző Fok-Szabadin. 
Molnár Lajos tanitó Uj-Kécskán. 
Máltay P., ny. adó-ellen. Szolnokon. 
Neiszer János, leik. Rézbányán. 
Paál N., r. k. leik. Sebeshelyen. 
Reichmann József, Tisza-Lökön. 
Dr. Reinitz Márk , Pesten. 
Rényi József, ügyvéd Técsőn. 
Rapcsák J., jegyző Orosházán 

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

40. Schulhöff J., száz. Mezőhegyesen. 
Sárfy Szilárd, T.-Egyeken. 
Sohajda János, Sáros-Patakon. 
Schaffer, m. k. postm. H.-Hegyesen. 
Schuller József, keresk. Szabadkán. 
Török A., p. ü. titkár Kassán. 
Tamaskovits F., jegyző Vasadon. 
Treszky I., m. k. postáig. Szegeden. 
Tatár Nagy M.,r. tanitó Magy-Itteb. 
Weitzenfeld Illés, ügyvéd Pesten. 
Weisz Móricz, órás Pesten. 
hogy csupán csak előítéletből mel-

45 
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Számtalanszor történik, 
lóztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérö és ámitó hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

k Í ! Ü n Ő j Ó S á g U órákat vásárolni vagy. javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és műórásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
ingaórák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871 -ik évi londoni világkiállításon 
diszokmánynyal lón kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óraművészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

I 
i 
OS 
3T 
CCS 

3 
CD ta 

Férfi-órák. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 

» v aram-szél. ugrói 
» » dupla tokkal 
» » kristályüveggel 
» horgonyóra 15 rubinnal 
» » dupla tokkal 18 
» angol horgonyóra 15 

Frt. 
1 0 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 5 - 1 7 
15—16 
1 6 - 1 8 
2 0 - 2 2 

rubinnal 
kristályüveggel 18, 20, 2 2 - 2 4 

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

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

Arany horgod-óra 3. szám. (18 kar.) 
15 rubin. 36, 38, 46, 50. 

v horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
» horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 

Inga-

Irt- £ Arany horg ór. duplatokk.62, 65,70,80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályttveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz dupl. 100,110,120, 160. 

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

» hengeróra 4 és 8 rubinnal 2ö, 
27, 30, 33. 

» ugyan, dupla födél. 38, 40,45,48. 
» horgonyóra 15 rub. 42, 45, 48, 50 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

Serkentők, órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

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

i-órák legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kivül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
fölhúzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes 
leirás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1293 (4—0) 

1 A ^v' i r a sb e l i jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
I " pedig minden javítás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban. 

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

vák s minden nemben dús és a legdiszesebb választékban kaphatók. B V ~ Ezüst 
óralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 frtig, hosszú 35 —100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. 9 V ~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg 

jes beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

(Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat.| 

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a 

Dr. Forty-féle áíalános 

SEB-TAPASZ, 
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő a fájdalmat csillapító hatása által 

| leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű 

* ^ n r m m m m pfí ACf CRlitt'í^kgyut 
LLifVf LJbllJI d í l t légcsőhurut, 

bőr k é s - barnaság, 
oártyásgyik (Croup, 
angina) mindenne-

"*í mtt megsértések, ha
rapás, szúrás, vágás 
vagy égés által tá
madható s e b e k , 
megforrazáaok, da
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzatok (con-
tusiók ) — meglepő 
gyors fájdalomcsil
lapítással — rögzött 
daganatok, gumók, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tályogok, pokolvar 
(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagy daganat, ujj féreg, körömméreg, vad
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés 
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok 
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülbetlen életveszélyes sebészi 
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, 
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik. 

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének 
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a 
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg
próbált hatásánál és feltűnő sikerdűs eredményeinél fogva, melyek használata által 
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1262 (4—6) 

Egy csomag ára 5 0 kr., nagyobb csomagé 1 frt. használati utasítással együtt, pos
tán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem tejesittetik. 

Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész 
urnái király-utcza 7-ik szám alatt. 

Továbbá kapható Pesten: Jezovlts 91. udvari gysztárában, a Lipótvárosban, 
a három korona- és marokkói-uteza sarkán. — Formaity i F. gysz. 3 korona-uteza 26 sz. 
— A „szent háromsághoz" czimzett városi gysztárában a városháztéren és Emresz K. a 
váczi-utezában az „arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utezában a „két matróz
hoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. — Budán : 
Pichler ( iyőzó kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. győgysz. A Tabán
ban (Ráczváros): Ráth P. gyógyszerész fő-uteza. Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfa-
lun: Vass Jenő. — Békés-Csabán : BienerB. — Debreczenben:dr. RóthschnekV. E. 
és Tamássy K. gysz. — Dunn-Földvaron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy.Schut-
tág J. és Köllner Lór. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekojvárott: Con-
legner J. — Esztergomban: Kégl L. — Gyöngyösön: Mersits J. — Győrött: 
Lehner F. — Hajóson: Faller J. postamester urnái — H.-M.-Vasárhelyt:Wolf V. — 
H.'Szoboszlón: Beszédes J. — Kassán: Koregtkó A., Wandraschek Károly 
gysz. és Megay Gusztáv. — Késmárkon: Genersisch C. A. gyógysz. — Komárom
ban : GrötschelZsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Miskol-
czon:Dr . Csáthi Szabó J. — M.-Szigeten: Héder L. — Mohácson: Pyrker Gy 
gyógysz. — Sí.-Kanizsán: Wajdits J. — fi.-Szombaton : Pántotsek R. — IV.-Vára-
don: Huzella M. — Nyirbafhoron: Sztrnhár J. — JVyiregyhazán: Kovács S. 
Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: PisztóryB. — Ri
maszombatban: HamaliárK. — Rozsnyón: Pósch J. és Hirsch J. N. — Sümegen: 
Stamborszky. — Szabadkan: Bugárszky S. és König S — Szathmáron: Jurácsko D. 
— Sz.-Fehérvarott: Braun J. — Szombathe lyen: Pillich F. — Temesvárott: 
Pecher J.E.ésQuiriny A. gysz. — Técsón: Ágoston Gy. — Ungvárott: Okolicsny J. 
és Lám Sándor gysz. — Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs. 
— Zirezen : Tejfel J. 

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban 
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany 
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. Prágában: Fürst J. — 
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál 

Erdé lyország . Kolozsvárott: Binder K. gyógysz. — Brassón: Fabick E. 
és Gyertyánffy J. és fiainál. — Hatszegen: MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon: 
Bieuer P. gyógysz. M.-Vásárhelyt: BucherM. — N.-Szebenben: ZöhrerI.F.-nél. 
— Szászvaros: Rekert E. K. 

Főraktár: Moldvaországban: Jassiban: Jassinski A. gyógyszerésznél. 
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók 

lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő
jéhez F O R T Y LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Ráczváros, fóutcza, 590. szám) 
beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. 

0sV~ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni 
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban 
teljesíttetnek. 

B i z o n y í t v á n y . 
Tekintetes ur! Miután a múlt hónapban áltatám kért és tekintetességed által 

az illető helyre elszállított dr. Forty-féle sebtepasz valóban kitűnő hatással műkö
dött, s igen rövid idő alatt nemcsak fájdalom apadást, hanem teljes gyógyulást is idé
zett elő a szenvedő már alig gyógyíthatni vélt sebén, ennélfogva Ígéretem szerint a 
fbnnevezett tapaszt szeplőtelen és jó lelkiismerettel másoknak is ajánlani meg nem 
szünök. — Miután pedig a körülmények egy ujabb csomagot igényelnek, legyen szí
ves ennélfogva, ismét egy-egy forintos csomagot ily czim alatt küldeni: Főtisztelendő 
Horváth Ferencz plébános és esperest, Berkesd, u. p. Pécsvár. 

Magamat szives hajlamába ajánlva, vagyok tekintetességednek Berkesd, 
ang. 20-án 1866. 

A c s o m a g elküldése rögtön kéretik. szolgája 
• . Harray Ka lwán , s. k., lelkész. 

Bérlet hirdetmény. 
D u n a - V e c s é n a r e g á l é k bérletére f. évi sz. Mihály-naptól az árverés 

helyben június 2-án d. e. 10 órakor ta r ta t ik . Bánatpénz 220 ft. 1297 (2 -2) 
» » 
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PESTI BAXk 
engedélyeztetett a magas m. k. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisz

térium folyó évi ápril 2-án kelt 4098. számú rendeletével. 

Felfigyelő tanács: 
Gróf Szapáry Géza einök, 

Cséry Lajos, gróf Gatterburg Szilárd, Deutsch Sándor, Mayer Antal, 
vezér-igazgató: Pirniízer Jakab. 

Bátorkodunk ezennel tudomásra hozni, hogy i rodáinkat D o r o t t y a - u t c z a 10 . S l á l l l a la t t megny i to t t uk 
és üzlet i t evékenységünke t , valamint a b a n k - ugy a v á l t ó ü z l e t i - és a r é s z l e t o s z t á l y b a n megkez-

t ü k és fölajánljuk szolgálatunkat minden ha táskörünkbe t a r t o z ó ü g y e k eszközlésére. 

Pesten, májns hó 10-kén 1872. 
Az igazgatóság. 1299 ( 1 - 2 ) 

Margit-sziget. 
A margitszigeti fürdők és lakások használata 

május k ő i kezdve megnyílt. 
Közelebbi felvilágosításokat ad: 

PeSteil, Árpád-utcza 7. sz. a., az igazgatóság, 
Margitszigeten, u. p. ó-Buda, a felügyelőség. 

Htrkenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám ulatt) 
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók: 

Orvosi tanácsadó városon és falun. 
Szerkesztette L e n g y e l D á n i e l , orvostudor. 

Második kiadás. (464 lap, nyolczadrét) fűzve 1 forint 5 0 krajczár. 

Duschel József 
óra-gyártó Pesten, 

váczi-ut 20-ik szám, 
a legnagyobb választék mindenféle ó rákban 

gyári árszabály szerint. 
&W" Árjegyzékek kívánatra ingyért küldetnek meg. 

• 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Wíieeler és Wilson-féie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezer.nel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaik árait leszállították^ 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József tér 15-ik s z . alatt 

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

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

C^r* Ulustrált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kttl-
detnek meg. 1 2 9 0 ( : á _3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 
4-ik sz ) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Úrbéri kalauz. 
Útmutató az 1848-ik évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fen-
maradt, s azzal rokon és összeköttetésben lévő jog- és birtokviszonyok rende
zését tárgyazó Ügyekben; az ország visszacsatolt részeire és erdélyi területére 

is kiterjesztve s gyakorlati iratmintákkal ellátva. 
Községi jegyzők, ügyvédi vizsgára készülők s kezdő 

ügyvédek és Mrák használatára. 
Irta 

Tóth Lajos, 
köz- és váltó-ügyvéd, Pestmegye volt tiszti főügyésze. 

( 8 - r é t , 4 0 8 l a p ) fűzve 2 fo r in t 5 0 k r a j c z á r . 

Tekintve a még függőben lévő birtokrendezési és szabályozási pe
rek jelentékeny számát s különösen a legelő, erdő és nádas elkülönítése 
iránti pereknek az 1871. LIII. törvényezikk 48-ik §-ában megszabott 
egy évi záros határidő alatt az illető királyi törvényszékek előtt bekö
vetkezendő ujabb folyamatba tételét: ezen, a birtokszabályozási perek 
és kérdések által közvetlen érdekelt községek jegyzői és az ügyvédi 
vizsgára készülő ifjúság, de kezdő ügyvédek és birák által is elméleti 
és gyakorlati útmutatóul használható, s 26 sűrűn nyomott ivet tartal
mazva a fentnevezett kiadásában már megjelent korszerű munka a t. ez. 
közönség figyelmébe ajánltatik. 

t 

Kiadó-tulajdonos Hrckrna.t tinsztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik srám alatt). 

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. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

£PV" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri Igtatásnil 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri iktatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasensteln és Vogler, Wollzeile N>. 9. — 
Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás után 30 krajczár. 

Valami rejtett Vezúvnak kell lenni Spa
nyolország politikai szervezetében, valami 
folyton háborgó tűzokádó hegynek, hogy 
onnan mindig, de mindig kitörésről, forra
dalomról, polgárháborúról értesülünk. Meg
szoktuk már annyira, hogy szinte közöny
nyel nézzük, miként gyilkolja e nemes 
nemzet egyik fele a másikát. 

Valóban közönyösek lehetnénk a már 
megszokott vérontás iránt, ha az a gondolat, 
hogy nemis valami magasztos eszme, nemis 
elv, hanem egy nyomorúságos rögeszme: 
„ki legyen Spanyolország felett az u r ? " 
uszitja a polgárokat egymás 
leöletésére, — ha mondjuk e 
gondolat az utolsó csöppig fel 
nem forralná a becsületes em
ber ereiben a vért. Mert lehet-e 
valami megalázóbb isten ké
pére teremtett emberre, mint
ha, a helyett, hogy megma
radna szabadnak, önállónak, 
mint önérzete sugallja, a fe
lett verseng a hozzá hasonló 
emberekkel, kit ültessen a 
maga nyakára bálványnak, s 
mert az egyik résznek más 
bálvány kell, mint neki , fél
századon keresztül képes éget
ni, pusztitani országát, mely 
hazája s melyet szeretni az 
első polgári erény, — és irtani 
azt a nemzetet, melynek ő vé
réből való vér? 

Ennél bizonyára egy nemzet 
sem sülyedhet alacsonyabbra, 
s ha sajnáljuk is az ezerekre és 
százezerekre menő kioltott éle
tet, — sajnálkozásunkba bele 
vegyül az az érzet, mely tra-
gikai hősök bukásánál elfog 
bennünket s önkénytelenül 
felsóhajtunk: „megérdemelted, 
ugy kell neked." 

A mit a vérző Spanyolor
szág felett éreznünk kell, az 
eSJ ilyen „fogcsikorgató kö-
nyezés." 

Az újkor társadalma fölállitotta a nép-
souverainitás eszméjét, mely szerint a nem
zet akarata a legmagasabb törvény, s az 
bizvást akarhatja holnap ellenkezőjét annak, 
a mit tegnap akart. Ez a természetben gyö-

E g y t r ó n k ö v e t e l ő . 
keredzö tan. Ha az egyesnél kétségbe nem 
engedjük vonatni a szabad akaratot: nem 
szabad azt megtagadnunk egy nemzettől 
sem. Ez ellen már csak a középkor túlélt 
hagyományai küzdenek; de hogy mily erősek 
ezek még korunkban is: annak erösebb bi
zonyítéka nincsen, mint azok a háborúk, 
melyek 1830 óta folytonosan megújulnak 
Spanyolországban, s e kies félszigetet Európa 
egyik nyilt sebévé teszik az „Isten kegyel
méből" való királyság, a legitimitás ne
vében. 

VII. Ferdinánd, Spanyolország bölcs 

D O N K A R L O S . 

királya, áldásos uralkodásának minden ered
ményét megsemmisítette utolsó tettével, 
midőn a saliai törvényt a kortes megkér-
dése nélkül önkényüleg, végrendeletében 
hatályon kivül helyezte. E saliai törvény 
szerint trónürülés esetén a Bourbon-család 

spanyol ágának legidősebb fitagjára szállt a 
spanyol korona. Neki azonban fiörököse nem 
volt s trónját leánya számára akarta bizto
sítani, ki halála után II. Izabella névvel 
csakugyan királynő is lett. 

Don Karlos Izidor de Bourbon, IV. Ká
roly második fia, VII. Ferdinánd ifjabb 
fivére ez által el lett ütve a biztosan reá váró 
trónhoz való kilátásától. Lázadást támasz
tott tehát bátyja ellen, de szerencsétlenül. 
Száműzetett. VII. Ferdinándnak 1833-ban 
bekövetkezett halála után törvényes utóda
ként szerepelt és egy tekintélyes párt által, 

melyhez a főnemesség és pap
ság csatlakozott, s mely az 
időtől fogva karlista-pártnak 
neveztetett, el is ismertetett 
törvényes uralkodónak. De VII. 
Ferdinánd özvegye Krisztina, 
a kiskorú Izabella nevében kor
mányzó anyakirálynő, kihez a 
szabadelvű spanyolok azon 
hitben csatlakoztak, hogy két 
nő gyenge kormánya mellett 
teljesen magukhoz ragadhat
ják az uralmat, lázadónak je
lentette ki, s miután Anglia, 
Francziaország és Portugál az 
anyakirálynő mellett nyilat
kozott, — ő lett a győztes. 
Don Karlos Angliába mene
kül t , de már 1835-ben titkon 
visszatért s iszonyú polgárhá
borút támasztott, mely változó 
szerencsével folytatva, végre 
az ő leveretésével és Franczia-
országba menekülésével vég
ződött 1839-ben. 

A proceresek és proku-
ratorok már 1834-ben min
den utódaival egyetemben 
kirekesztek a trónöröködési 
rendből, száműzték a spa
nyol földről s ez intézkedés 
1836-ban az egész kortesnek 
i s , mely a polgárháború iszo
nyait megsokalta, jóváhagyá

sával találkozott. 
Fia volt Don Karlos Lodovikos Maria 

Ferdinandos, kinek javára 1845-ben lemon
dott a spanyol trónhoz való igényeiről. Ez 
gróf Montemolin nevet vett fel s többször 
tett kísérletet a spanyol trón visszaszerzé-




