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Nemzeti biztositó-társasá
PESTEN.

A társaság kormányzata:
492 (3-3)

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök.

Gróf Forgách Antal,
elnök.

Pulszky Ferencz,
alelnök.

Választmányi tagok:
Festetics Béla gróf. Mocsonyi Sándor. Prileszky Tádé.
Grabovszky György. Muráty Szilárd. Röszner F. M.
Kern Vilmos. Nádosy György. Siráky Ede.
Koppéi L. M. Novelly Antal. Szontagh Sámuel.

Igazgatóság:
Kern Leo. Kohén Jakab.
Kiss Zsigmond. Nyíri Lajos.

Szacelláry D. György,
igazgatók.

U J V á 1*1 JxlOF} vezérigazgató.
A nemzeti biztosít 6-tárSaság PesteD, mely 1.500,000 forint részvény tökével alakult, melyből

elhelyeztetett, s teljesen készpénzben befizettetik; f. é. május 1-én Magyarországon működését megkezdte.

Biztosításokat eszközöl:
a) tűzkárok ellen : lakházak és gazdasági épületek, mindennemű gyárak, és azok felszerelései,

eszközök, bútorok, ruhák és ruhanemüek, árukészletek, házi állatok, mezei és gazdasági eszközök, .mindennemű
gazdasági és mezei-terményekre, ha azok tüz-villám-felrobbanás, vagy ezek következtében oltás vagy lerom-
bolás által károsittatnak;

b) jégkárok el len: mindennemű mezei termények, szőlő-, dohány-és komló-ültetvényekre;
c) szállítmány! károk ellen vizén és szárazon: gőz- vagy közönséges hajón, vasúton, vagy

tengelyen szállított javakra.
A dijak határozottak és lehetőleg jutányosak.
A károk leggyorsabban felvétetnek, és azok teljes értékének kifizetése haladéktalanul

eszközöltetik.
Egyéb felvilágosítások legnagyobb készséggel nyujtatnak az igazgatóságnál, nádor-utcza 9-ik szám,

1-sö emelet, valamint az ügynökségeknél is.

MELLBAJOR.
Vauquelin< párisi gyógysz. és vegyész Rue de Cléry, 31. sz. Paris,

balzsamos szörpje és czukorkái.
(Sirop et Pastilles balsamique de Mou de veau.)

E gyógyszereket régóta ismerik, dicsérik s Paris legelső orvosai ajánlják és n-m\<-
lik a mcllbetegségek c's ^é«;sipe;yuladások gyógyításánál, minők a nátha, ! nrutár
(grippe), szamárhurut, rekedtsás, makacs köhögés. hanstalansás stb.Ára egy üveg
niellszörpnek 1 ft. 30 kr: Czukorkák nagyobb doboz 80 kr., kisebb 40 kr. 512 (2—6)
Pesten a magyarországi főraktárban TÖKÖK J Ó Z S E F gyógy-

szertárában, király-utcza 7. sz.

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

A Bach-korszak adomákban.
Összegyüjté egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajezár.

Heckenast Gusztáv könyvkiad ó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
kézikönyve.

Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Bartal, Szabó Károly,
Ipolyi Arnold, gróf Teleki József stb. nagy művei nyomán

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,
magyar királyi egyetemi tanár által.

I. rész. A magyarok beköltözésé- III. rész. A mohácsi csatától a Lin-
től III. Endre király haláláig. czi békekötésig s III. Ferdi-
889—1301. (VII. és 168 lap, nánd király haláláig. 1526 —
8-rét, fűzve . . . . 80 kr. 1657. (VIII., 224 lap, 8-rét,)

II. rész. III. Endre király halálától fűzve 80 kr.
a mohácsi csatáig. 1301-1526. IV. rész. I. Leopold kir. székfog-
(VII. és 198 lap, nyolczadrét, tálasától a szatmári békéig.
fűzve 80 kr. 165?-1?H.

V. rész. A szathmári békétől II. József császár haláláig- 1711—1790.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Guszíáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, május 23-án 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsajf és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vaearnapi lljsaic: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

L a t o r G á b o r .
(1824—1869.)

miután a juratus éveket Pozsonyban tölté
el, oly sikerrel, minőt várni méltán lehetett.
Azon fáklyásmenet alkalmával, melylyel
Wesselényi Miklós iránti tiszteletét mutatta
ki az ifjúság, ő volt a szónok, s az akkori
szenvedélyes hang közepett benső gyönyörrel
olvashatjuk az érzelmek árjának felszinére
emelkedni képes ifjú higgadt szónoklatát.
Ilyen volt ő utóbb is, a reform-eszmék elő-
harezosaként tisztelteivé, hol páratlan nép-
szerűségre tett szert, megyéjében; ilyen ma-
radt egész éltében. Lángoló hazafiság, nem

Az 1869. ápril 20-kára egybehívott kép-
viselőházban mindenik párt azon jelesei közül,
kiket a múlt országgyűlés alatt örömmel
szemléltünk a törvényhozás padjain, számo-
san hiányzanak. Némelyeket saját akaratuk
birt visszavonulásra; legtöbben a pártok
összeütközésének s ellenpártjaik győzelmé-
nek lettek áldozatai. A haza szolgálatából
nem léptek ki s más téren pótolják, a mit itt,
akarva vagy akaratlanul, elmulasztanak.

Egypár üres helyet azonban — a halál
vágott. A veszteség itt fájdalmasabb, mert
örökös és visszahozhatlan. Ily
hiány az, melyet ügocsa egyik "3
kerülete jeles képviselőjének, 1
Lator Gábornak halála után. <
erezünk. Férfias areza hü má-
sára, melyet ezennel, emlékezete
megújításául olvasóinknak is
bemutatunk, nem nézhetünk
sóhaj nélkül; s mind, a kik is-
merek nemes jellemét, önzetlen
hazafiságát és széles ismereteit:
fájdalommal fogják tekinteni e
tiszta, nyugodt arezvonásokat,
keveselni fogják azt a rövid 44
évet, mennyit neki engedett a
végzet, ö pedig e kevés idő
alatt is sokat munkált, sokat
tett, sokat használt. Multis ille ;

bonis flebilis occidit...
1824. év ápril 21-én szüle- ;

tett Szöllős-Végardón, Ugocsa- i

megyében. Atyja Lator Imre,
anyja Balog Mária, gondos házi
nevelés után a vidéki tanodák-
nak már akkor is mintaképébe,
a máramaros-szigeti helv. hitv.
lyceumba küldék. Az osztályá-
ban is mindig első ifjú magasra
repülő szellemének már itt is
sok jelét adá. Az ő szépirodalmi
müvei, bár tulajdonkép csak
kísérletek még, indították meg
az 1843-ban alakult olvasó- s
Önképzö-egylet irodalmi munkásságát, s a
jelige: „Simulni a kor józan szelleméhez" —
ugy látszik, határozott befolyással volt irá-
nyára. Beszéde, melyet az első magyar föld-
gömb felmutatásakor tartott, már ez irányt
világosan jelzé.

1845-ben tette le az ügyvédi vizsgát,

LATOR GÁBOR.

üres frázisok közé burkolva, hanem a józan
tapasztalás higgadtságával mérsékelve.

Az 1848-diki események öt is magokkal
ragadák. 1849.májusáig mint önkénytes köz-
legény szolgált az erdélyi hadseregben. A
dézsi futás után, mint a Szatmár, Márama-
ros, Bereg, Ugocsa és Közép-Szolnok megyék

védelmi bizottmányának tollvivőjét látjuk;
majd pár hónapi bujdosás után visszatért
családja körébe, elfojtva keblében a bánatot
a közös anya gyásza felett.

Tett ott, hol tenni lehetett. E korban,
midőn a tevékenység majd minden tere el
volt zárva a hazafi ságtói, fordult figyelme
az egyházi térre, s ugy 1849-ben, mint
1855-ben egyházmegyei tanácsbiróvá válasz-
tatván, páratlan buzgalommal áldozta idejét
egyházának. 1860-ban ő is katonai bíróság
elé idéztetek a patens-ügy miatt, s még

ugyanazon évben felé fordult a
közbizalom, a segéd-gondnoki
díszes székre emelni őt. Ö, mert
„nevek villámhárítójára" volt
szükség, visszavonult, s az igy
megválasztott gr Teleki Sán-
dort az ő példátlan szerénysége,
ragyogó szónoklattal igtatta be
székébe.

A megye 1860. decz. 19-én
egyhangúlag első alispánná vá-
lasztotta. A veröfényes napok
azonban hamar elmultak, s is-
mét visszavonult családi körébe.
De azért ezentuli élete is in-
kább nyilvánosnak, mint elvo-
nultnak volt nevezhető, mert a
bizalom és népszerűség sere-
gestöl vezérlé hozzá azokat,
kiknek tanácsra s útbaigazításra
volt szükségök, s a laka előtt
elhaladó idegen könnyen azt
gondolhatá vala a megyehá-
zának.

Egyhangúlag választatott
meg az \86%-ki országgyűlésre
is képviselőül. Hazafias érzel-
mei, melyek óvatossággal páro-
sultak, a Deák Ferencz zászlója
alá vonák. Itt is maradt meg
mindvégig, bár megtartva ön-
állóságát a pártfegyelem fölött.
Konferencziákban, osztályok-

ban gyakran szólott, határozott nyíltsággal,
a z erős meggyőződés hangján, pártja nézetei
ellen is, ha kellé; s nem egyszer szavazott
nyilvánosan is máskép. A nyilvános ülések-
ben ritkán, de mindig a tárgyhoz és tárgy-
ról beszélt, annál többet dolgozott a bizott-
ságokban és osztályokban. így vívta ki

fi

21-ik szám.
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pártja jelesbjeinek, magának a kitűnő magas-
laton egyedül álló vezérnek is szeretetét,
bizalmát, sőt elvellenesei barátságát és tisz-
teletét is. Méltán. Ki egyszer látta e férfias,
nyugodt arczot, ki egyszer hallotta meggyőző
logikáját, ki egyszer pillantott belé soha
piaczra nem vitt érzelmeinek tiszta világába,
ki egyszer figyelmezett páratlan szerénysé-
gére, a nem látszani, de használni akarás e
megtestesülésére : önkénytelen tiszteletre
gyúlt iránta.

Választóihoz lemenve, hol egyhangú új
megválasztatása kétségkivüli volt, távol sze-
rető és szeretett családjától, alig egypár nap
múlva a megérkeztekor kelt viharos öröm
után, rövid, súlyos betegségben, február 6-án
halt el. Nem volt senki, ki meg ne könyezte
volna a több ezer főnyi temetésen; egész
választó-kerületében meghúzták a harango-
kat és gyász-lobogókat lengetett a szél.

Mi pedig, körültekintve az ismét össze-
jött képviselők sorain, fájdalmasan nélkülöz-
zük a többi jeles közt Lator Gábort is, kitől
nem a pártküzdelem esélyei, hanem a halál
fosztotta meg törvényhozásunkat — s igy
örökre! E.

Örök van
örök gúny van a természetben,
örök gúny rejlik mindenütt;
Egyik lapon fényes nagy eszmék,
Másik lapon meg gyászbetük.
Ha olvasom, — míg mély értelmét
Élőmbe tárják a sorok:
Szivem úgy fáj, — mosolygnom kell, ha
Megőrülni nem aka.rok.

Minden, mi föl- s letün a földön:
Egymás paródiája csak;
A tavasz üde virulása,
S a lombok, mik lehűl Iának.
Ha egy szép költemény az élőt,
Gúny verse annak a halál;
Gúny vers? igen, valóban az, mert
Kikaczag és szivén talál!

Mi az akarat és a végzet?
A büszkoség és fájdalom ?
Nem tűz-e, moly magát gúnyolja
Játszó árnyával a falon ?
Nőni kontár mű-e a teremtés ?
Munkái oly idétlonok!
Egy isten alkotá az embert,
S :i hitvány féreg öli meg.

Darmay Viktor.

(1z<;Üal;ut bolyongás.
Kietlen éj körültem mindenütt,
Szemembe egy halvány sugár se süt;
Vak ösztönöm vezet csak egy utón,
Hol, merre járok, én azt nem tudom.

Erzsin, hogy rög van talpaim alatt,
Hallok rezegni szelid lombokat;
— Lelkemre száll kéjérzet, borzalom . . .
Szellő volt-e, kigyó-e, — nem tudom . . .

Vagy látok, sejtek ingó árnyakat,
Sötét, mély tükröt omló part alatt;
Megállók néha messze távolon —
S ne térjek-e még vissza, — nem tudom.

Szivemre hajlik fáradt két kezem,
„Hol lesz nyugalmam?" félve kérdezőm;
De csillag nem gyúl a felhők felett,
S én tovább viszem bús reményemet.

Darmay Viktor.

A nyonioruság pitvarában.
„Rgy levita emlékiratai"-ból.

Másnap reggel iskolába kellett mennem.
Istenein, mikor láttam magam körül azt a
sok-sok gyereket, eszembe jutott az ujtelki
iskola, melyben legnagyobb ur az én apáin.
Itt egy sovány, kopaszos ember volt az ur,

kit Majoros tiszteletes urnák hittak. Egymo-
gyorófa-pálczát suhogtatott folyvást a kezé-
ben, és a kik lármáztak, azoknak a körmük
hegyére koppantott vele. Sokat morgolódott
és annyit énekeltetett velünk egy húzóm-
ban, hogy szinte belerekedtünk. Ezt a mulat-
ságot különben nem bántam, mert nem volt
gyönge hangom és otthonn is szerettem da-
nolni. Egyszer azt is megengedte édes apám,
hogy a templomban én kezdjem el az éne-
ket. El is kezdtem a „Mint a szép híves pa-
takra", és nem volt semmi hátramaradás.

Délben mentünk ebédelni a konviktusra.
Egy nagy-nagy szoba volt ez, (melyet itt
„szálának" hittak), számtalan asztallal, me-
lyek mellett négyenkint még számtalanabb
deák ült. Az ajtó körül az öregebbek foglal-
tak helyet, hogy a jobb falatokat ők foglal-
hassák le. Már egész szakállasok, bajuszosok
voltak, lekönyököltek az asztalra és vastag
hangon énekeltek. Amelyiknek legvastagabb
volt a hangja, azt tartották legderekabb em-
bernek. A kisebbek hátrább, az ablakok
mellé szorultak. Ott lármáztak, egymásnak
kézire csapkodtak a kanalakkal és nagyokat
nevettek. Én egy sarokban húztam meg ma-
gamat és rágicsáltam kenyeremet, melyet
kezembe adtak. Mellettem ültek a pislogó
kis fiu és a pisze orrú uri gyerek. A vörös
hajú diák a vének közzé ment; de azt hiszem,
azok közt is ő volt a legvénebb. Ott énekelt
aztán vastag hangon. Helyette a mi aszta-
lunkhoz egy zömök göndörhaju emberke
ült, ki az ujján találgatta, hogy mit fogunk
ma kapni ebédre? Ugy látszott, mintha az
egész „száláb-in" mind ezt találgatták volna,
mert mindenki sovárogva tekintett az ajtófelé.

Zörgött a kilincs, nyilt az ajtó és egyné-
hány szegény gyerek hordta be a levest.
Hordtak nekünk is. Atalánosan ismert dolog
lévén a fiatalság ellenszenve a leves iránt,
alig szükséges mondanom, hogy majd az
egész tálat nekem hagyták. Én megettem,
mert éhes voltam.

Megint hoztak valamit. A bajuszos, sza-
kállas diákok ágaskodtak, a kicsinyek szé-
kekre ugráltak és ugy nézték, hogy mi van
a tálban? Mig azonban a mi környékünkön
levők csak lesujtottan szálltak le a székek-
ről és ültek helyeikre, addig a vastag han-
guak ugyancsak kiáltoztak:

— Mi dolog ez? Megint bab?
— Hát örökkön örökké babot eszünk ?
— No akár belefuljunk a babba, ha

tetszik.
— Ettünk-e az idén még mást, mint

babot?
— Már a mi sok, az sok.
A vörös hajú vén diák rikácsoló hangját

is hallottuk. Ö se akart babot enni. Égy
meg azt bizonygatta, hogy ha örökké babot
adnak enni a konviktuson, szárnyát szegik a
hazai művelődésnek, mert senki se fogja ma-
gát tudományos pályára adni. De valameny-
nyit túlharsogta a kövér, vörös képű sza-
kácsné, ki fejét bedugván az ajtónyiláson,
ilyeténképen kiabált:

— No nézze meg az ember. Még nekik
áll fólebb! Milyen válogatósak az uraságok!
Még kolompárra is kerül majd sor. Hát mi-
ért olyan gyügék, hogy csak babot tudtak
összeszupplikálni ? Én abból főzök, a mim
van. Bizony elkelt volna egy kis tojás is, ha
gyúrott tésztára fáj a foguk. Azt meg csak a
kis Kotkoda hozott vagy tizet; ez az egész.
És még nekik áll fölebb!

Csak kaptam volna hát legalább azt, a
mi volt. De alig tették le asztalunkra a tá-
lat, a zömök társ keze villámsebesen kezdett
mozogni, az uri gyerek uri módon marokra
fogott egy darab húst, az ijedős fiucska is
habsolt és én azon vettem észre magamat,
hogy üres a tál.

— Hát nekem nem hagytok semmit? —
kérdeztem tőlük.

— Pajtáskám, szemesnek áll a világ, vak-
nak az alamizsna, — felelt a nagybélü zömök
gyerek s a másik kettő vigyorogva tekintett
rám és az üres tálra. Aztán fölkeltek és men-
tek haza. Mit tehettem mást, mentem én is.
Otthonn elfordultam tőlük és mig hazulról
hozott maradék pogácsámat fogyasztottam,
keserű gondolatok forogtak a fejemben. Ki
szeret engem itt ? A paraszt gyerekek, kik
gorombák és csak nagy kínnal, akadozva
tudnak olvasni, mégis csak jobb szivüek,
mint ezek itt, a kik már deákul tanulnak.
Bizony jobb szivüek. Azok nem gondolkod-
nak rajta, hogy mit mondanak és mit tesz-
nek, de ha kell, odadják, a mijök van; ezek
meg elveszik az enyimet is. Mit ér az élet
igy, ha egy szerető, szívből jövő, nyájas szót
nem hall az ember és elkapkodják előle az
ételt. Édes anyám a tányéromra rakta. A
hazulról hozott pogácsákra sürün peregtek a
könyeim. Az uri gyerek az ijedős, kis fiúval
az ablak melletti nagy ládán mindenfélét
sugdosott és jókat kaczagott. Nem tudtam
megállani, oda mentem hozzájok és elmond-
tam nekik, a mi szivemen feküdt.

— Halljátok, ti is csak olyan gyerekek
vagytok, mint én. Lehet, hogy a ti apátok
gazdag, az enyim meg szegény; de az nem
tesz semmit. Azért csak olyan gyerekek vagy-
tok, mint én. Mondjátok meg, jól esnék-e
nektek, ha valaki kinevetne akkor, mikor ti
sirtok? És azért sirtok, mert édes anyátok
jut eszetekbe, ki a maga szájából vette ki a
falatot és adta nektek ? Tőletek meg elkap-
kodta az, a ki csúfolja és neveti könyeite-
ket? Mondjátok csak, szeretnétek-e ezt?

De azok még nagyobb hahotára fakadtak.
Én meg elkeseredve, zokogva otthagytam
őket és kóborolni indultam. Egy magas ház
léczkeritésén belül (már akkor alkonyodott
és kisírtam magamat) egy sajátságos öltö-
zetü gyermeket pillantottam meg. Szakasz-
tott olyan volt, mint egy csepüevő német
komédiás, a kit igen-igen kicsiny koromban
láttam: valóságos maskara. Igen czifra, tarka
bársonykabátjá, vörös kamáslija és csattos
zipöje volt. Hallottam már róla valamit,

hogy az az asszonyos, szelid képű nagytisz-
teletü ur, a kollegyiom direktora szokta igy
öltöztetni azokat a gyerekeket, a kiket ö
hozzá adnak lakni: hogy üljenek otthonn,
tanuljanak folyvást és ne mehessenek a többi
gyerekek közé. a kik kinevetnék maskara
ruhájukért. Ez a szegény kis fiu, a kit én
láttam, oda támasztotta szőkehaju fejét a
falhoz, belül a kerítésen és ujjacskáival dör-
zsölte kerek, kék szemeit. Láttam, hogy ki
voltak sirva. Megállottam a kerítés előtt és
megszólítottam a kis maskarát,

— Mér' sírsz ?
— Mér' sírok? •— feleltdaczosan tekintve

rám, — mert elhoztak hazulról és itt hagy-
tak. Én nem ismerek itt senkit. Rúgtam,
sirtam, kapálóztam, nem akartain itt marad-
ni, mégis itt hagytak.

— Hát nem szeretsz itt?
— Nem biz én. A mint lehet, hazaszököm.
— Van neked anyád?
— Nincsen. Csak öregapám van, meg

Klári néném. Azokhoz szököm. De hogy hí-
nak téged ?

— Bálint Gábornak. Hát téged ?
— Engem meg Csóka Balázsnak. Látom,

hogy te se szeretsz itt valami nagyon. Gyere,
szökjünk el együtt.

Ez a szökehaju, kerek kékszemü, daczos,
szép, rósz, eszes, bátor, meggondolatlangyer-
nek volt egyetlen barátom a világon. Még
nőst is az. És ezzel igen sok van mondva.
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A gonosztevőkről.
— Egy fogház-felügyelő naplójából. —

Én nem vagyok sem philosophus, sem a fog-
házi fegyelem egyik vagy másik rendszerének
szószólója. Nincs fejemben semmiféle tervrajz, a
melylyel minden elvetemült egyént csupa erényessé
lehetne átváltoztatni. Azonban láttam egy-két
dolgot életemben. Naplót vezettem a legnevozete-
sebb eseményekről, melyek kezem alatt előfordul-
tak, s önkéntelenül észre kellett vennem bizonyos
közös jegyét a foglyoknak, mely őket ugyszólva
testületté teszi, ugy hogy bátran beszélhetünk
különös tulajdonságokról, melyek a gonosztevők
nagyobb testületeinek sajátját képezik. Valóban
azt hiszem, hogy a legfeltűnőbb dolog, mindent
összevéve, az egyformaságnak az a bizonyos neme
közöttük. Ebben a tekintetben jobban hasonlíta-
nak az alsóbb rendű állatokhoz, mint a becsületes
néphez. Nálok nem ugy van mint más embernél,
hogy mindeniknek arczán saját egyéni jelleme
volna kifejezve, hanem mindenikén annak az osz-
tálynak vagy testületnek a jelleme van, a melyet a
természet mintha kijelölt volna arra a munkára, a
melyet végez.

Azt hiszem, láttam annyi gonosztevőt, mint
bármely halandó, de ugy gondolom, fel is tudnám
ismerni őket, akárhol találkoznám velők. Nekem
ugy tetszik, hogy a tolvaj ép oly teljesen külön
van bélyegezve a becsületes munkás néptől, mint
a fekete bárány a többi juhoktól, bár az elkülöní-
tés ezen bélyegét nem egy könnyen látja meg
mindenki. Valóban, jóllehet én elég gyakran lát-
tam azt, s azt hiszem, ismerem is jól, mégis bajosan
tudnék olyan leírást adni róla, hogy az által mások
is képesek legyenek felismerni, mikor zsebmetsző
van a társaságban. Tekintetükből inkább hiányzik
valami, mint van valami benne; inkább abból
ismerünk rajok a mi nincs meg bennök más ember
tekintetéből, mint abból a mi van. A szándék, a
czél bátorságának, szilárdságának hiánya az, a
szivnek és jóságnak meg a képességnek hiánya;
ezek az emberek gyengék, czélnélküliek, rendkívül
ostobák, s szivük olyan, akár a malomkő. Az egyet-
len változás, mely a régi tolvaj arczán előfordul,
valamely sajátságos szorongó tekintet , mikor ve-
szélyben van; mikor a hogy ők mondják, különö-
sen „helyén kell lennie." Minő gyakran megesett
az, hogy egy rendőrhivatalnok, a kit elküldték va-
lamely színházba, vagy nyilvános mulató-helyre,
hogy fogjon meg egy tolvajt, a kinek személyes
leirása csak épen akkor jelent meg a hivatalos lap-
ban, nem azt az embert hozta a kiért küldve volt,
hanem egy másikat, kit az alatt jelentettek be
valami gaztettért mig ő az elsőért odajárt; s
mindezt azáltal, mivel az a jegy a veszélyben
lévő tolvaj arczán olyan világos, a minő világos
csak Kain bélyege lehetett.

Semmi som lepi meg jobban az embert, ha kö-
zelebbi ismeretségbe jő a gonosztevőkkel, mint
ezeknek ostobasága, egészben véve őket. Találtam
ugyan köztük ügyos ficzkókat is egy-kettőt, de az
arány nagyon parányi volt a többiekhoz képest.
Azt hiszem, egészben véve, egy csoppel sem különb
legények ostoba felebarátjaiknál. Egyetlen ogyet
se tudok, a ki közülök kényelmes öreg kort élt
volna, vagy jól ellátott családot hagyott volna
hátra. Megengedem, hogy vannak emberek, kik
nagy vagyont szereztek becstelen és vétkes utakon,
s azt ráhagyták örököseikre, de az ilyenek elég
ügyesek voltak arra, hogy a törvény kezei közül ki-
sikoljanak. Legalább ebben az országban igy áll a
dolog, s azt hiszem, többé-kevésbbé a többiben is.

Azon néhány ügyos gonosztevőnek egyénisé-
gén is, a kiket én ismertem, valami sajátságos
zavart bonyodalom uralkodott folyvást, mely min-
den ügyességüket hiábavalóvá tévé.

Mindig emlékoztettek egy skót ismerősömre,
ki azt monda, hogy a holyismorés gumója az ő
agyában nagyon ki van fejlődve; s ennok és a
mnemonicának segélyével — mely utolsót ugy
magyarázta meg, hogy az mesterségesen képzett
emlékező tehetség — vállalkozott rá, mikor leg-
először jött Londonba, hogy ő engem el fog ve-
zetni egy külvárosi vendéglőből, a város r túlsó
szélén fekvő kis utczának egyik házához. Es azt
hiszem, meg is tetto volna, ha mindjárt az elején,
szórakozásból vagy miből, jobb kéz felé nem in-
dult volna a bal helyett. Valósággal szánalomra
méltó volt látni szegényt, a mint küzdött a látsza-
tokkal, a melyek sehogy se akartak hozzá illeni
ahoz a tiszta, világos elrendezéshez, a melyet ő
megcsinált saját lelkében minden irányról és for-
dulatról, a melyet majd tennie kell; s egy nagy
rakás energiának, s azt hiszem tehetségnek is,

hiábavaló vesztegetése után, kénytelen volt ma-
gát megadni. Gyakran jutott ez eszembe, mikor
valami ügyest gonosztevő került kezeim köze:
természetes, hogy ez egy jó csomó botláson és
ütődésen ment keresztül, a mig ide jutott.

A legügyesebb gonosztevő, a kit valaha is-
mertem, egy yankoe volt, a mint az észak-amerikai
államok lakóit hívják. Mertersége a ház-feltörés
vala. s azzal a hírnévvel jött hozzánk, hogy több
házat tört fel és több börtönből szökött ki, mint
bármelyik élő ember. Természetes, hogy az ilyen
meglehetős terhes letétemény volt s megőrzése
sok gondot adott. Azt monda, hogy ha jó szerszá-
mokat adnának neki, naponként egy aranyat ke-
resne a fogház számára, finom bútor munkát ké-
szitvén; azonban a hatóságnak több esze volt,
semhogy szerszámokat adjon egy ily hiros börtön-
foltörő kezébe.

Különben sovány, nyavalyás kinézésü ember
volt, fehér arczczal és finom vonásokkal, ugy hogy
az egész alak inkább gyöngédnek látszott, és
mégis az az arcz nem volt sem egy gentlemané,
sem egy tanult emberé. Szemeinél alig láttam ra-
gyogóbb szemeket életemben, és mégis nem jól
esett beléjök nézni, mint jól esik a ragyogó sze-
mekbe átalában; talán ez azért volt, mivel azok-
nak fényessége mindig mintha a szem sarkán lö-
velt volna ki, vagy egy-egy pillantás gyors moz-
dulatában, miután soha sem nézett egyenesen az
ember arczába. Később, midőn a hiros Barnum
arczképét láttam, ez a kép emlékeztetett rá.

Itt megjegyezhetem, hogy a házfeltörök ren-
desen ügyesebb faj, mint a többi. Ez a dolog ter-
mészetéből következik; miután a mezei tolvaj, a
városi préda-leső, sőt a közönséges utcza-tolvaj
is, csak neki indulnak találomra, résen lévén min-
dig, a hol valami elcsipni való van; de a ház-
foltörés nehéz munka, s előbb azt ki kell tervezni
gondosan. A kezdőknek, ezen a téren, rendesen
valami látszólagos kis üzletük van, s nehéz őket
megfogni , s ha egyszer le voltak tartóztatva,
visszatérnek a régi életmódhoz, de kevés szeren-
csével, miután nem folytathatják többé a munkát
a régi modorban. Ritkán ősik ház-feltörés, hogy
az többé kevésbbé előkészítve ne lett volna;
vagyis van valaki a bandában, a ki nagyon jól
ismeri a helyet. A legalkalmasabb kezok az aszta-
losok, kőmivesek és gázcső-berakók közül kerül-
nek ki, kik ismerik vagy magát a házat, vagy az
olyan házak épitésmódját. Egyébiránt a házfol-
törők rendkivül megfogytak ahoz képest, a meny-
nyien régebben voltak; s ez azt hiszem, nagy be-
csületére válik a kézműves osztálynak, a melyik
nagy kisértésnek van kitéve ezen életmód iránt, s
maguk az eszközök is rendkívül tökéletesedtek
újabb időben, mint minden egyéb.

Szólván a gonosztevők közönséges ostobasá-
gáról, nekem feltűnt, hogy ez valamennyire máskép
van a gyermekeknél. Náluk az élénkségnek és
tréfának bizonyos neme van meg, mely az öregok-
nél hiányzik. A gyermok-fegyenczek közt találhat
az ember eleget, ki elérti a tréfát, s a vágást vissza
tudja adni hasonlóval. A vénebbek komor, mo-
gorva nép, mintha minden kedély kivoszett volna
belőlök. Tréfálnak és bolondoskodnak egymás
közt, de ezt is olyan egy hangból, egyformasággal
teszik, hogy többször hallva, nagyon megunja őket
az omber. S én hajlandó vagyok hinni, hogy jobb
tréfáikat és élezeiket is ügyesebb ficzkók találták
ki időről időre, s hagyták örökségül a többieknek.
Ha gyerekek közt s azokkal együtt folyt a tréfa,
még sokkal élénkebb volt; s olyan szomorú volt
rágondolni, hogy ezeknek élénksége és élvozetké-
pességo olyan kikerülhetlenül viszi okot elődjeik
sötét sorsára.

A föntebb mondottakból látszik, hogy nokom
nom sok tapasztalatom van a tolvaj nép ügyessége
felől, egyre-másra véve őket. Könyvekbon gyakran
lehet olvasni a ravaszság és ügyesség csodálatos
tetteit, a melyet ők elkövettek, de mindezek csupa
üres ámítások, írva azért, hogy a közönség felüle-
tes részét gyönyörködtessék. Mihelyt kinyitok
valami ilyen könyvet: „Egy gonosztevő kalandjai"
vagy más ilyes czimmel, azonnal ráismerek, hogy
nem olyan ember irta, a ki valamennyire is ismerné
a dolgokat, miután olyanok megtörténtét irja le,
a mik egyáltalában nem történhetnek meg. S
ilyenkor mindig eszembe jut egy adoma— melyen,
mikor meghallani, nagyon jó izűt nevettem — va-
lami Sir John Bulkeloyről, a kit törvény elé idéz-
tok utczai zavargások csinálásáért; az öreg olyan
utczai-predikátor-féle volt, s elmont a királynő
Chief-Justice-éhez (a főtörvényszék elnökéhoz), el-
mondván : hogy aztir megjelent neki egy látomány-
ban, s ide küldé ő Lordságához azzal az utasítás-
sal, hogy rendeljen számára egy nolle persequit, a

mint hivták a felmentő rendeletet az ő esetében, A
Chief-Justice egész komolysággal válaszolá, hogy
ő nom hiszi, miszerint az Ur küldte volna ilyen
izenettel, mert ő bizonyosan jobban ismerte volna
az angol törvényt, s az Attorney-Generalhoz (a fő
korona-ügyészhez) küldte volna, kinek egyedül áll
jogában hogy nolle porsequit adjon ki.

Épen igy bánnak ol a regényirók a rabok
jellemével is. Itt van például egy vén tolvaj, a
kinek jelleme egészen megváltozik, s utoljára ki-
sül, hogy egész sokasága lakozik benne a nemes és
gyöngéd érzelmeknek — s egy közönséges becsü-
letes omber előtt még ugy tűnik fel, mint eszménye
a jóságnak. No már egy vén tolvaj, a ki becsületes
emberré lesz, ez olyan dolog, a minőt soha éle-
tembon nem hallottam, se nem láttam, s nem is hi-
szem, hogy halljak becsületes fogház-felügyelőtől,
a ki tudja is a mit beszél. Tudunk mi is érezni —
talán igazabban, mint a regény-olvasók. Mikor
egy-egy tisztességes családból való fiatal ember,
engedvén az erős kisértésnek, vagy rósz pajtások
kezei közé jutván, utoljára hozzánk kerül, ez ese-
ményről többet és nagyobb szánalommal beszélnek
a fogház-hivatalnokok, mint a közönség. Vagy
mikor fiatal gyerek kerül a tömlöczbe, ki nem a
tolvajok között növekedett fol, hanem nyomor,
gondatlanság, vagy rósz pajtások kevertékközéjük
— s az ember elgondolja, hogy mily kevés valódi
roszaság volt még ez istenadta teremtésekben első
lépésüknél, és hogy minő kevés eshetőség van
megmenekülésükre egy oly élotfolyamtól, mely
szükségképen viszi őket lefelé a megátalkodott
bűnösségig! Hanem ilyen esetek ritkábban for-
dulnak elő; s a mi a vén tolvajokat illeti, ezeknek
átvételénél nem igen háborgatnak ilyes gondolatok.
Ezeknek megjavítására vonatkozólag csak azt
mondom : hogy mutassátok meg nekem azt az em-
bert, a ki becsületes munkást csinált vén tolvajból,
s én egyszerre felszólitom, hogy legközelebb vén
rókákat alakítson át házi ebekké. Az oktalan állat
hajlama: hogy megölje zsákmányát, vagy hogy
növényen táplálkozzék, nem tartozik szorosabban
állati természetéhez, mint a tolvajéhoz az, hogy
lopjon; s mondhatsz neki és tehetsz vele akármit,
de azt ki nem irtod. (Folyt, követk.)

A p á l m a .
Egyszer egy arab feszült figyelemmel hall-

gatta egy angol elbeszélését, melyben hóna szép-
ségeit, gőzgépeit, vasutait, légszesz-világitását,
villany-távirdáit stb. magasztala. Mikor végre el-
hallgatott, az arab élénken kérdozé: „Hát olyan
szép, karcsú pálmafák, mint nálunk, vannak-e az
ön hazájában?" Az angol mondta neki, hogy né-
hány pálmafát ugyan ápolgatnak országos költsé-
gen a kewi pálmaházban, üveg alatt, de biz' a
szabad levegőn meg nem él az a legjobb akarat

i mellett sem. Az arab ekkor kimondhatatlan szána-
lommal tekintett a dicsekvő angolra s nem volt
kedve többé hallgatni, mikor aNyugotot dicsőitet-
ték. Mert mi az arabnak ogy ország pálmafák
nélkül? Vasutak, villanytávirdák, ezer meg száz-
ezer gázfény, csillagvirágoktól ragyogó mennybol-
tozat és virágcsillagokkal behintett virányok —
mindezek mit érnek az ő szemében pálmafák nél-
kül? „Mivel vidítjátok fel szemeiteket a nap égető
hevében, ha onnan felülről a pálmaágak enyhülést
nem lehollnek rátok? Hát költőitek mihez hason-
lítják imádottjaik termetét, ha nem a pálmafa
karcsú növéséhez? Csak most értem, hogy miért
jön minden évben több-több frank Egyiptomba és
a Nil partjaihoz."

így zárta be az arab Európánk felett érzett
őszinte sajnálatát. A datolya-pálma a forró égető
sivatagok irámszarvasa, szántóföldje,̂  kertje, élés-
tára, borpinezéje s nélkülözhetetlen élet föltétele
Arabia, Egyiptom és a legtöbb ázsiai és afrikai
sivatagok lakóinak. Az arab monda a pálmafát
abból az agyagból származtatja, melyet Allah félre
tett, mikor az első embert abból megteremtette.
„Szeresd a pálmafát, mint szülőidet!" mondja az
arab, és kevély azon majdnem szóról-szóra bebi-
zonyított hiedelemre, hogy az csupán csak az
igazhivő muzulmánok földén tenyészik. Az arab
a pálmafát önmagával és az egész emberiséggel
hasonlítja Össze s teszi egyértéküvé. „Miként az
embert mindon más teremtmény között egyenes,
fölemelkedő testállása tünteti ki: ugy a pálma is
karcsún, kovélyen és egyenesen emeli égfelé gyö-
nyörű lombkoronáját. Melyik teremtmény olyan
szép mint az ember, s melyik fa dicsőbb a pálmá-
nál? Lombozatában a legszebb agy velő működik,
épen mint az ember fejébon. Vágd le a pálmának
és az embernek a fejét s látni fogod, hogy egyik-
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nek sem fog nőni más fejő. Vagy vágd le a pálma
ágait s épen ugy nem fognak nőni mások helyet-
tök, mint az ember karjai, ha lovágták. A pálma
főjén is hajdisz van, mint az emberén. A nemek
itt is el vannak különítve, s némely pálma, épen
mint némely ember, örökös terméketlenségre van
kárhoztatva. A him-pálma nő-pálmái között áll,
miként a szultán háremében. De itt a nők több
szabadsággal rendelkezhetnek szivök felől. Némely
ilyen szépség nom akar gyümölcsöket kapni a
hozzá legközelebb álló hím-pálmától s vágyó,
hervatag karjait egy szomszéd oáz felé terjeszti
ki, hol szivének választottja nyulánkan, méltóság-
teljes szépségben emelkedik a magasba. Egy ily szo-
relembeteg fa csak
akkor gyógyul meg,
ha kedveséről virá-
got kötnek ágai kö-
zé." — Az utóbbi
monda majdnem ép
oly költői, mint az
északon magánosán

gyászoló fenyőfa,
mely szívbetegen ál-
modozik egy déli
pálmáról.

A növényvilág
egyetlen tagja sem
játszik oly szép és
fontos szerepet a
vallásban, történet-
ben, művészetben és
költészetben, mint a
pálma — sem az in-
diai lotoszvirág, som
a celta fagyöngy,
sem a franczia liliom
vagy a normann re-
kettye. A szent irás-
ban, különösen az uj

testamentumban^
pálmaágak diszitik
a legszebb és leg-
magasztosabb jele-
neteket, molyokből a
„béke pálmája" ko-
runkig s hozzánkig
is elhatott. A keleti
és klaszszikus hitre-
gészotben és virág-
nyelvben a pálma
minden szépnek és
győzelmesnek jelké-
pe. A logmagaszto-
eabb egyiptomi épi-

tészet kolosszális
alakzatait a pálmá-
nak köszönheti. Ez
volt a régi egyiptomi
és görög oszlopmű-
vek első példány-
képe.

A befolyás, me-
lyet a pálma eleitől
fogva az emberek
találékonyságára és
^rzel meire gyakorolt,
könnyen felfogható.
A legkevélyebb, leg-
szebb, logáldásdú-
eabb és legsajátsze-
rübb növény ez az
egész föld koroksé-
gén. — De nemcsak
ilyen külső, széptani
-élveket köszönhet a
.puszták fia a pálmá-
nak. Physikai életé-
nek múlhatatlan fol-
tétele s csaknem
egyedüli forrása az.
Mindent, a mit eszik vagy iszik s akár mint eny-
hitő, akár mint fényüzési szert élvez, a pálmafa
nyújt neki. Különben a pálmafák minden ogyos
részeinek sokféle hasznai olvasóink előtt bizonyára
ismeretesek. A puszták lakói a pálmafáktól kapják
kenyoröket, borukat, ruházatukat, házaikat — egy
szóval mindenöket.

A datolya-pálmából az arab házinő férjének
s urának ogy egész hónapon át naponként min-
dig uj meg uj ételekkel kedveskedhetik, a mi
pedig a mi szegényes és minden kitelhető alak-
ban fölhasznált burgonyánkkal teljes lehetetlen
volna. S a mollett a burgonya mindig csak
burgonyának marad; de a pálma már születé-
sénél fogva is egyike a tropikus növényvilág

legnemesebb és legméltóságosabb szép, barna leá-
nyainak.

A pálmafáknak legalább is 150 fajtája van,
melyek égaljilag szorosan el vannak különitve
egymástól. Gyümölcsöket csak az északi szélesség
18—30 foka között teremnek, leginkább nyilt,
meleg és forró lapályokon, a hol a homokfelület
alatt agyagréteg van. A tenger közelségét s a
heves, tropikus záporokat nem szeretik. A tulaj-
donképeni pálma-égalj Persia és India déli részei-
től kezdve Észak-Afrika folett egész a Kanári-
szigetekig terjed.

Legyező-pálma erdő Afrikában.

A lipcsei zsib-vásártér.
Ha a rajzoló a lipcsei Brühlön fekvő magas

épületek helyett a herminatéri „kis ház mellett
nagy ház" csoportozatot rajzolja hátterének, mi
tétova nélkül ugy Írhattuk volna, hogy : „Zsib-
vásártér Pesten." Izrael fiai irtóztató kitartás-
sal fenntartják nemcsak testalakzatuk sajátsá-
gos jellegét, nemcsak vallásukat,hanem szoká-
saikat, tormészetökot is. A Fekete-tengertől a
Rajnáig, Szent-Pétervár jegétől Florencz ra-
gyogó egáljáig ma is kiválnak a többi lakosság
közül, s csak ogyos városokban vagy egyes kis
országokban, — például Svájczban, a Székely-
földön — a hol a „bennszülöttek" élelmességét

túlszárnyalni nem bírják, olvadtak fel a társada-
lomban.

E különváltság különösen a zsib-vásártéreken
találja kifejezését. Mióta az uj kor felvilágosult-
sága a ghettók falait lerontotta, maguk csinálnak
maguknak ghcttót a bécsi Salzgriesen, a hamburgi
Steinwegen, a lipcsei Brühlön, a pesti Hermina-
téren, s mindazon helyekon, melyeket a világ
zsidó-piaczokul ismer. Ido hordják a világ gondat-
lanságainak, szerencsétlenségeinek hulladékát, és
csinálnak vele kseftot, itt változtatják a krajezárt
forinttá. Itt árul egymás mellett a merész vállala-
toknál tönkrement kereskedő, s a pályakezdő gyufás
fiu, a természet anyagpótló erejének e két véglete.

S az ily vásártér
valóságos orbis pic-
tus. Ott látod rajta
a művészet és az ipar
eszközeit, a delnő és
a napszámos öltöze-
tét, edényt, eziezo-
mát, fegyvert, köny-
vet, s mindenféle em-
lékét elmúlt szorga-
lomnak és holtig

tartó könnyelműség-
nek. Magunk forma
embor utálattal néz
o tárgyakra, és azt
gondolná, hogy nom
valók egyébre, mint
lomnak és szemét-
nek; Iczik azonban
kereskedelmi czikké
alakitja azokat azzal
az egyetlen szer-
számmal, melyet rá-
beszélésnek hivunk,
és ő veszi hasznát.
Mióta Ézsau első
szülöttségi jogát ol-
kseftolto, maradékai
is mindont elkseftel-
nek a mit csak lehet
— persze magasb ár-
folyam mellett, mint
Izrael első szülött fia.

A zsib-vásárté-
rek igen alkalmas
helyek szemlélődés-
re. A legkülönbö-
zőbb tárgyak bom-
lott halmaza, a log-
sajátosb alakok ren-
dezetlen tömege, a
folytonos élénk sür-
gés-forgás, a keres-
kedésbe szünotlen

zaj méltóvá teszik
azokat ugy a festő
ecsetére, mint a leíró
tollára.

íme három al-
kudó ; egyik egy kö-
zével a cziczkártont,
másikkal a fajin ezüst
húszast tapogatja,

hogy vájjon melyik
ér többet; Áron egész
marok pénzt kinál:
„isten ücscsc nem ér
thübbct!", de Horsli
ellontáll az ördög-
nek, s becsületére
mondja hogy nem
engedhet az árból;
hosszú szóváltás után
szétmennek, s azután
vagy Áron tér meg,
vagy Hersli kiáltja
vissza, s becsület ide,

ugy segéljen oda, megvan az alku. Elől egy quodli-
bet áruló őrzi vagyonát egy kutyától, mely sem gi-
tárt, sem kardot, sem csizmahuzót nem eszik ugyan,
de ösztönszerü ellensége Izrael népének. Középott
egy mecklenburgi ló ráhágott a Schmülo tyúk-
szemére. „Váj! váj!" biztos ur! kapitány ur !
Herr Stuhlrichter! Herr Amtmann! a Schmüle
vérdijt követol, ő két hétre kereset-képtelen." —
Egyébiránt az a Schmülo dolga. Nem gondol
bajával sem Rüfke, ki bodros fejkötőbon, krinolin-
szoknyával, rojtos nagy kendővel siet a piaczon
keresztül, hogy a kötényében dülyedező odény
gyüjteménynyol áruholyére jusson. És nom gon-
dolnak vele, a kik egy csoportozatban ócska ruhát
ajánlgatnak, próbálgatnak, a tisztes Dávid rabbi



*~L:A. V.-.L >uJ^i t?S

286

1
Eri

auspioiumai alatt. Ezek mellett a Móricz fiu gom-
bolyit szalagot — ez a jövő kereskedőimé. Oldalt
ogy nobel keresztyén segéd vallja meg érzelmeit
egy 8zép zsidó szobalánynak, — oz a jövő cman-
cipatiója.

Az egész a zsib-vásártér hétköznapi képe, —
a szombati kép egészen más alakzatokat mutat.
Pihen a forgalom, pihen a szorgalom, — csak a
nyelvek nem pihennek, meg a csoportosulás. Óriási
szállitó-szekér áruhalmazán beszélgetnek egymás-
sal Lengyelország hunczutkás szülöttei — keres-
kedelemről. Mellettök egy speczerájos középkorú
és egy trafikás uj pár kérdezik egymástól: „nos,
hogy mennek az üzletek?" — ez leven fajuk „jó
nap-'-ja. A rabbik hosszú selyem talárban sétálnak
a zsinagóga felé. Több helyen kereskedelmi, csa-
ládi és községi ügylotek intézteinek el zajos gyü-
lekezetekben. A tulajdonképi munkától mindenki
szünetel; csupán egy „haladó-párti" ifjú metszi e
szent napon is pecsétnyomóját, gyürükövét, rette-
netes megvetést nyerve egy görbo lábú dandytól,
ki magastetejü kalapban s egy papucsban szaba-
dult a pudli mellől, — mig a vésnöki asztal mel-
lett egy szőrmés sipkás, két hegyü szakállas
orthodox nézi nagy bánatosan : mint fertőzteti meg
„egy a mi népünkből" a szent vallást, nem gon-
dolván a próféták hagyományaival, a birák paran-
csival s a tudós rabbik magyarázataival. K— i.

A párisi világtárlat és a magyar ipar.
ni.

Az üveg, por«zellán, s n leslék Ut^ziíniények.
(Vége.)

Sok volna elsorolni, ha csak nz ujabb hala-
dást legmeglepőbben mutató osztályokról akarnánk
is szólani, azért röviden még csak pár oly vonást
közlünk — Nendtvich tanár érdokes „jelentése"
nyomán — a mars-mezoi nagyszerű iparharczból,
melyek legjellemzőbben tüntetik ki korunk irány-
zatát.

Ott voltak a kelmefestészetben annyira becses
u. m. a berlini és párisi kékek is, avult csizma-talp-
ból, posztószélek, köröm, hajhulladékok, s főleg a
mészárszékekben olvesztogettetni szokott vérből
elóállitva. Ott volt a hiros viziiveg, Fuchs tanár
találmánya, mely különféle festékekkel kevorve oly
tárgyak bevonására, melyek az idő viszontagságai-
nak ki vannak téve, s ál-márványok előállítására
használtatik az által, hogy vele a puha és likacsos
kövek, pl. oltároszlopok huzatnak be. E találmány
az, melyet Londonban élő hazánkfia Szerelmei a
vízhatlan téglák elŐállitására alkalmazott, a miért
az angol kormány által a parlamentház egy részé-
nek ezzel befedésére bízatott meg.

Ki gondolta volna ezelőtt még csak 25 évvel
is, hogy a légszesz-gyáraknak oly alkalmatlan te-
her, a piszkos büdös kőszén-kátrány a leggyönyö-
rűbb karmin, smaragd zöld és ultramarin színeket
tartalmazza, s imé 1857-ben Hoffmannak sikerül-
vén belőle az analin-szinéket kicsalni, s most a
legdrágább selyem-szövetek ragyogó piros, kék,
zöld, sárga, s annyi ezerféle színárnyalatai kápráz-
tatják a szemet, mindannyi a tudománynak köszön-
vén tisztán lételét, mely e legújabb és egészen
ártatlan festékeket a sötét, undoritó kátrányból
állítja olő.

Az ezelőtt még csak 30 évvel is a Kelet-Ázsiá-
ból hozott drága természetes ultramarin is ott
tündökölt most, szintúgy mosterségesen olőállitva
Gmclin, és Leykauf tanárok kísérletei után, s mig
ezelőtt e drága égkék, melynek mázsája 100,000
frtba került, csak a herezegi bútorok díszét emel-
hette, most fontonként 25 — 30 krért kapható,
ugyanoly fénynyel pompázik a közönséges lakszo-
bák falán is.

De van még két tárgy, mi különösen bennün-
ket érdekel. Az egyik a timsó, a másik a rézvirág.

A timsó nagy jelentőségénél fogva, melylyol
a kelmefestésben, a bőr bizonyos nemének előállí-
tásában bír, századok óta a> kereskedésnek igen
jelentékeny áruezikkét képezi. Nem csuda tehát,
ha már régóta csaknem minden országban oda
törekedtek, hogy timsó olegondő mennyiségben és
megkivántató tisztaságban, miként az bizonyos szi-
nek elŐállitására a kelmén kívántatik, készíttessék,
vagy legalább megszereztessék. De csak kovés or-
szág van Európában, hol a természet maga nyújtja a
kész anyagot oly tisztaságban, hogy azt a legkisebb
költséggel a lehető legtisztább állapotban elő le-
hessen állítani.

E tekintetben híresek voltak már századok óta
a pápai államok, miután nekik a természet Civita-

Vochia mellett, Tolfánál adott oly anyagot, mely-
ből csak kevés munkával és még kevesebb költség-
gel a timsót oly tisztaságban lehet előállitani, mi-
ként másutt sehol.Ezen anyag vulkáni szikla-nem,
melyet ennélfogva timsó-sziklának neveztek el, és
mely a timsóra való alkatrészeket mind, t. i. kalit,
kénsavat és timföldet a lehető legtisztább állapot-
ban foglalja magában.

Hogy ezen természotadta anyagból a timsó
előállittassék, nem kívántatik egyéb, mint hogy az
kevéssé megpörkölve, azután vízzel gyakran meg-
locsolva hosszabb ideig a levogőn hagyassék, hogy
elmálljék, ezután pedig kilugoztassék és a nyert
lug befőzossék, mire a timsó az oldat meghűlése
alatt a lehető legtisztább állapotban kijegeczedik,
és pedig a római timsók ugy, hogy a kivált vas-
élegtől kevéssé veres szinnel bírnak, a miért a
kereskedésben a timsó veres színét tisztasága kü-
lönös jelének tartják.

Európában a pápai statusokon kivül még csak
egy ország van, mely a római timsósziklához
egészen hasonló kőzettel bir, és ezen ország Ma-
gyarország. Beregben t. i. Munkács mellett,
Muzs"jnál szintén vulkáni sziklák találtatnak,
melyek részint külső tekintetükre nézve, részint
alkotásukra nézve annyira hasonlók, a civita-
vechiai kőzethez, hogy egymás mellé állítva, alig
különböztethetők egymástól.

Hazánk tehát ugyanazon jeles anyaggal bír-
ván a timsó elŐállitására, mint a pápai államok,
s azoknak e czikkben igen jelentékeny versenytársa
lehetne.

Azonban munkácsi timsónk nem igen megy
ki hazánk határain tul, és mind a mellett, hogy
nokünkis megadta a természete jeles sziklanomben
mindazon anyagokat, melyek a timsó elŐállitására
kivántatnak, mind a mellett, hogy Berogben a
tüziszor és a kézimunka ily gyáriparra a lehető
legolcsóbb, mégis nem birunk versenyezni a kül-
földdel.

Más országok nem bírnak azon kedvezmény-
nyol a timsó előállítására nézve, mint mi. Azoknak
t. i. a természet csak a timföldet adja, és legfeljebb
még a ként mint vaskovandot, s ezekből kell nekik
nagy mesterséggel előállítani a timsót; és mégis
sikeresen állják ki velünk a versenyt!

A rézvirág (Grün*pan) alkalmazása nagyobb
részt szintén a kelmefostésben történik s kétfélét
különböztetünk mog, t. i. a közönséges, úgyneve-
zett franczia rézvirágot, és a jegeczedett rézvirágot.

Az első Francziaországnak leginkább déli
bortermesztő vidékein állíttatik olő, hol a szölötör-
k'ólyt sokkal nagyobb haszonnal e rézvirág előállí-
tására, mintsem a borszesz készítésére használják.
Minden bortermesztő t. i. törkölyét addig hagyja
levegőn, mig a benlétező czukorból képeztetett
borszesz eczet3avvá át nem változott, mit legbiz-
tosabban szagából tudnak meg. Ekkor az ekként
megsavanyodott törkölyt rézlemezekkel felváltva,
nagy fazekakba rakják, míg azok egészen meg nem
teltek.

8—10 nap múlva a rézlemezek mindkét felü-
lete rézvirággal lepetik be, mire azok a fazekakból
kivétetnok, és minden nap egyszer vízbe mártva,
a levegőre tétetnek. Ezalatt a rézvirág mennyisége
a rézlemezeken tetemesen gyarapodik, és mintegy
felduzzadni látszik. Ha. mennyisége többé gyara-
podni nem látszik, a kékes zöld réteget a rézleme-
zekről levakarják, és vizzel egyforma tömeggé
gyúrva, belőle 3—4 fontos golyókat alakítanak,
melyeket vászonrongyokba kötve, teljes kiszárítás
végett a levegőre akasztanak, azután kereskedésbe
hozzák.

Déli Francziaország bortermesztőinek e kis
üzletből nem csekély jövedelme származik, miután
Európa legtöbb kelmefestői onnan látják el magu-
kat, és a franczia réz virág Európa minden orszá-
gában található.

Az erre nézve hazánkban tett kísérletet követ-
kezőleg irja le Nondtvich.

„1845-ben a m. gazdasági egyesület által fel
lévén kérve, hogy a magyar szőlőtörkölylyel kísér-
leteket tegyek az iránt, vájjon alkalmas-e az is a
rézvirág elŐállitására; a kísérletet meg is tottem,
nom annyira annak bebizonyítására, hogy alkal-
mas, mert azon kételkedni nem lehetett; hanem
inkább az eljárás megállapítása tekintetéből, és
azon czélból, hogy a magyar bortermosztőknek
biztos módot és eljárást lehessen ajánlani, hogy a
kísérlet jó sikerrel koronáztassék.

„A kísérlet teljosen sikerült. Nyertem rézvirá-
got, mely a franeziától nem volt megkülönböztet-
hető; és én a nyert réz virágot, előállítása pontos
leírásával, a m. gazdasági egyesületnek átadtam.
Későbben magam közöltem ezen igen egyszerű és
könnyű eljárást hírlapokban is, felhiván főleg a

kisobb bortermesztőkot utánzásra, mint oly dologra,
mely szép kis jövedelemre nyújtana alkalmat. Azon-
ban minden törekvés hasztalan volt. Ez is a köz-
mondássá lett magyar indolentián hajótörést szen-
vedett. Nem jutott tudomásomra, ha vajon az
egész hazában azon sok ezer bortermesztő közül
csak egy is találkozott-e a ki a kísérletet meg-
tette volna."

S most bezárjuk e czikksorozatot ez utolsó
vonással. Minek volna még több kiáltó tényeket
idézni fel annak bizonyitására, hogy elmaradtunk,
elkéstünk? hisz jól érezzük s beismerjük mi ezt,—
a mi már magában is egy jobb jövő jele. Minek
volna tovább is fostogetni a bántó ellentétet, mely
a szorgalma, ipara s tudománya után sovány földén
is meggazdagodott nyugat, s itt e természeti kin-
csokben dus föld népe köpött van ? s minek volna
a kérdéssel hasogatni a sajgó sebeket: hogy mind
ennek csupán a sors-e vagy talán saját magunk is
voltunk okai? Félre e szomorú képpel! a kinek
van a mi fájjon, annak már az eddigi is eléggé fáj.

E sötét képek a múltból — mely nem volt
egészen a mienk, — szolgáljanak ösztönzőkül a
jelenre, midőn a nemzetnek saját kezébe van sorsa
s jövője letéve.

A tudomány, mely ott nyugaton a kövekből is
kenyeret teremtett az éhezőnek, kész miköztünk is
megjelenni, ha oltárain a Duna s Tisza sikján is
magasra follobognak az áldozati tüzek — hogy
varázs vesszejétől az ország annyi dus természeti
kincseiből a nemzeti jóllét és hatalom fényes palo-
tája emelkedjék a közel jövőben. D.

A magyar színészet előkorábői.
Alig hunyta be szemeit 1790-ben a tévesztett

uralkodói irányú, de korát megelőzött szellemű II.
József, midőn Magyarországban egyszerre kitört
mindenütt a sokáig elfojtva tartott tüz 3 irodal-
munk és közéletünk majdnem minden ágában
szokatlan pezsgés volt észrevehető. E jótékony
izgalom nem folyhatott le magyar színészet nélkül
— a német már jóval előbb fölütvén tanyáját
Pesten — s Kelemen László mindjárt 1790-ben
alakított is gróf Ráday Pál pártfogása mellett egy
színtársulatot, de ez magyartalan fővárosunkban
igen rövid ideig állhatott fenn, s még ekkor is
majdnem ogyedül a német színigazgató kegyelem-
deszkáin tarthatott előadásokat. De színészeink
ily szomorú körülmények között som hagytak fel
mindjárt az élet bajaival való küzdéssel, s ezért bi-
zonyára méltók arra, hogy legalább nevoik a mai
utódok tudomására hozassanak Ez kegyeleti köte-
lesség tőlünk, ha a történolem iránti érdek nem
követelné is.

1790-től 1794-ig egy egykorú hiteles kézirati
czim gyűjtemény") szerint a színészek ezek voltak:
Bagolyi Antaí, Bnranyi Balázs. Csehf* * *, Ernyi
Mihály, Fekete János, Fekete Márton, Fülöp István,
Gircsik, Horváth János, Kelemen László, Láng
Ádám, Márton, Nemes András, Nyéki, Papp Gábor,
Pata i Benedek, Pesthi László, Popovics András,
Ráth Pál, Rozsa Márton, Sehy Ferencz, Szomor
Máté. Temesi, Tesé^yi, Tiszt, Ungvári János, Z'óll-
ner Fülöp (1830-ban a pesti német színtársulat
igazgatója,) Várady Mihály, Varsányi; a színész-
nők pedig ezek: Bagolyi leányasszony, Ernyi
ifjuasszony, Járdos 1. a., id. Kelemen 1. a., ifj.
Kelemen 1. a., Láng i. a., Liptai 1. a., Moór Anna
1. a., Nyéki 1. a., Ördögh 1. a., Rehák i. a., Termeczky
Francziska 1. a., Török 1. a., Várady i. a. **)

£ személyzet 1790. október 25-től 1794. aug.
23-ig három helyen tartott előadásokat, nevezete-
sen Pesten a városi színházban, Budán a hajóhid
mellett levő nyári- s Budavárosának avarban levő
állandó „játékszínében." Összesen volt 96 előadás
és pedig 1790-ben 2, 1791-ben ogy sem, 1792-ben
23, 1793-ban 42, 1794-ben —bezárólag aug. 23-ig
—29. Ezentulról nincsenek e forrásból adataink,
de 1795-ben már úgyis végkép felbomlott e tár-
sulat.

Az eljátszott darabok czimei a szerzők betű-
rendi névsora szerint a következők:

Aranka György, erdélyi jó nevű író: A gálya-
rab. Érzékeny játék 5 felvonásban.

*) „A Magyar Szin-Játzó Társaságnak kezdetétűi fogva
(1790. 25-dik October) egészen mostanig (1794. 23-dik
August.) Pest s Buda királyi Városokban előladott Dara-
boknak Czimek."

*•) E névsornál az a hiány van, hogy csupán a szinészi
vezetékneveket tartalmazza s a valódi család- és keresztne-
veket, elhallgatja, holott — azt hiszem — az itt levő nevek
közül több már csak álnév; valamint az sincs kiemelve,
hogy a „leányasszonyok" valamelyike nem lett-e később
„ifjuasszony"-ként szerepeltetve. — Néhány nevet más for-
rásokból kiegészíthettem. E. L.
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Bárány Péter. A talált gyermek. Vigj. 5 felv.
(1792.)*)

Bessenyei György, kitűnő író, m. kir. testőr:
A filozófus. Vigj. 5 felv.

Bodnár Antal. Az asszonyi fortély. Vj. 1 fv.
Csépán István. Zrínyi Miklós vagy Szigetvá-

rának veszedelme. Werthes Kelemen után német-
ből. Szomoruj.,3 fv.

Dugonics András, szerzetes, jeles iró: Bátort
Mária. Szóm. j . 5 felv. — Etelka Karielben. Érz.
j . 4fv.

Endrődi János, kogyesrendi szerzetes, tábori
pap és iró. Az arany pereczek. Érz. j . 5 fv.

Ernyi Mihály szinész. Halotti tor. Vigj. 3 fv.
— A Pestre vándorlóit szabólegény. Vigj. 3 fv. —
Az álorczások. Vigj. 1 felv.

Gindl József, pálos szerzetes. A házasság-
szerző prókátor. Vigj. 5 fv. — A nemes hazugság.
Kotzebue u. Érz. j . 3 fv. — Unokagyermek Vigj.
5 felv.

Hatvani Ist uan,Biharmegyo al-levéltárnoka(?).
Az orvosdoctor. Vigj. 1 fv. — Klementina. Gebler u.
Érz. j . 5. fv. (1790.) — A pesti vásár. Vigj. 3 felv.

Horváth N., szinész. Az elszegényedett nemes
ember. Ered. vigj. 4 fv.

Ihászi N. (álnév (?). Az indusok Angolország-
ban. Vigj. 3 fv. — A természet és szerelem küz-
ködése. Szóm. j . 5 fv. — General Slentzheim. Érz. j .
4 fv. _ A kettősök (ikrek). Szomj. 5. fv. — Sándor
vagy a természet és szerelem gyermeke. Érz. j .
4 fv. — Makfalvi Anna. Szóm. j . 5 fv.

Károlyi N. A leányragadás. Vigj. 3 fv. — A
nap szüze. Érz. j . 5 fv.

Kazinczy Ferencz, iró. Eraszt. Vigj. 1 fv. —
Lanaszsza. Szóm. j . 4 fv. Lemierre után. (1794.)

Kazinczy Miklós, Forencz öcscso. Ozmondok.
Érz. j . 5. fv. Gebler után. (1793 )

Kelemen László, színigazgató. A tettetett beteg
avagy: Az igaz orvos. Vigj. 4 fv. — A gazdaasszony
avagy: Megfizet az öreg harang. Vigj. 2 fv. For-
ditás. — Garbanczai. Vigj. 3 fv. — Csapó Péter
avagy a kincsásók. Vigj. 4 fv. — A megcsalatta-
tott fejedelem. Szóm. j . 3 fv. — Szolgálatból kima-
radt katonák. Vigj. 5 fv. — Esméretlen atyafi.
Érz. j . 3 fv. — A zászlótartó. Vigj. 3 fv. — Zaide.
Vigj. 3 fv. — Gyermekek fenyitéke. Vigj. 4 fv. —
A módiszeretők. Vigj. 3 felv.

Kónyi János, magyar gyalogozredbeli őrmes-
ter, iró. Gróf Valtron. Szóm. j . 5 fv. Ford.

Kóréh Zsigmond (Bikfalvi), szinész és festő.
Jacques Plen. Vigj. 1 fv. — Az embergyülölés és
megbánás. Érz. j . 5 fv. Kotzebue u.

Kornéli N. Félénk kadét. Vigj. 3 fv. — A
süketnéma. Vigj. 3 fv.

Kovács Ferencz. Csalárd a szín. Érz. j . 5 fv.
Kún Szabó Sándor. Romeo és Júlia. Szóm. j .

5 felv.
Láng Ádám, szinész. Oskolai tudós. Vigj. 2 fv.
Lehner N. Vashalmi Jerte. Erz. j . 5 fv.
Mátyási József, költő. Kavalér és a dáma.

Vigj. 3 fv.
Mérey N. Ravasz asszony. Vigj. 1 fv. — A

nagyszivü zsidó. Vigj. 3 fv. — Tongor. Szóm. j . 4 fv.
Osvald Zsigmond, pálos szerzetes, iró. Gróf

Essex. Szóm. j . 5 fv. — Sófia vagy az igazságos
fejedelem. Érz. j . 5.

Péczeli József, ref. pap, iró és költő. Alzir.
Szóm. j . 5 fv. Voltaire u. — Mtrop. Szóm. j . 5 fv.
Voltaire u.:

Ráth Pál. Katonaszerencse. Vigj. 5 folv. Les-
sing u.

Rehák N. Toldi Miklós. Szóm. j . 5 fv.
Sághy Ferencz. A postakocsisok. Vigj. 5 fv.

Ford. (Í793.)
Sebestyén László. Asszonyi jakobita klubb.

Vigj. 1 fv. Kotzebue u. (1792.)
° Seelmann Károly, károlyfehérvári tanácsnok,

iró. Vniler és Aloysia. Szóm. 3. 5 fv.
Sehy Ferencz, szinész. A muszka katona.

Vigj. 3 fv. — Az erőszak és jutalom- Érz. j . 3 fv.
Simái Kristóf, pálos szerzetes, később akad.

tag. Igazházi.Yigj.5fv. Zsugort telhetetlen fösvény
emJer.Vigj.őfv.Moliére u.(1792.) — Gyapai Már-
ton, avagy feleségféltő gyáva lélek. Vigj. 5 fv. —
Házi orvosság. Vigj. 3 fv. Weise után. (1794.)

Soós Márton (Marosvásárhelyig előbb szi-
nész, később orvos. A megszomorodott ártatlanság
vagy az ártatlan Etelka. Szóm. j . 5 fv. (1793.)

Szabó József. A tisztség eladás. Érzi. 1 fv.
Ford. (1793.) y

Szabó László (Szentjóbi), költő (megh. 1795.
Kufsteinben). Mátyás király, vagy a nép szeretete
jámbor fejedelmek jutalma. Érz. j . 5 fv.

*) A dőlt betűkkel szedett czimü darabok nyomtatágban
is megjelentek a zárjel közé irt évben. — E. L.

Szálkái Antal erdélyi születésű iró, Pikko
herczeg és Jutka Perzsi. Víg énekes j . 2 fv.

Szerelemhegyi András. A magokat elhitetett
filozófusok.Vig opera 2 fv. — A lantosok vagyis a
vig nyomoruság. Vig opera 3 fv.

Szomor Máté, szinész. Kiki saját háza előtt
seperjen. Vigj. 1 fv. Ford. (1793.)

Ungvári János, szinész. A háladalos leány.
Érz. j . 2fv. — Adeákos leány.Vig}.3 £v. ~ Erőszak
és történet. Vigj. 5 fv. — A szökött katona. Vigj.
3 fv. — Ország András. Vigj. 3 felv.

Zsitvay Ferencz. A szerencsétlen alkanczellár.
Érz. j . 5 felv. Németből. (1793.)

Varsányi N, szinész. Tűzi lárma. Vigj. 1 fv.
— Polgári szerencse. Vigj. 3 felv. — A süket sze-
rető. Vigj. 2 felv.

Vérségi Ferencz, paulinus, iró. A szerelem
gyermeke. Érz. j . 5 felv. Kotzobuo u. — A formen-
terai remete. Érz. j . 3 folv. Kotzebue u. (1794.)

Vida N. Lauzus és Lydia. Szóm. j . 3 felv.
A szerző vagy átdolgozó megnevezése nélkül

vannak feljegyezve a következők: Kongrio, Vigj.
3 felv. — Politikus csizmadia. Vigj. ,5 felv. —
Khremes. Vigj. 3 felv. —A miniszter. Érz. j . 3 fv.
— A szegény kovély. Vigj. 5 fslv.—A papagály.
Érz. j . 3 felv. — Szécsi Mária. Ered. vitézi j . 5 felv.

E darabok igen kevés kivétellel fordítások
vagy átdolgozások, s még ekkor is többnyire
Kotzebue érzolgős és rémletes tartalmú szinmű-
veiből. De az első lépés mindenben ingatag; a
gyermek, midőn járni tanul, a hozzá legközelebb
eső tárgyakba fogódzik. így van ez a szellemi vi-
lágban is, minélfogva színészetünk is kezdő korá-
ban a legközelebb levő német irodalomhoz és itt is
az akkor leginkább felkapott Kotzebue-féle dara-
bokhoz folyamodott. Azonban ez mindegy, mert
végre is létezett magyar színészet és szinirodalom,
moly rövid idő alatt is tett annyi hatást, hogy a
jelen század elején már valamivel könnyebben le-
hetett haladni, mint előbb, miután a Kelemen elő-
adásait és darabjait hallott közönség mégis csak
érezte azoknak némi utóizét.

Czimjegyzékünkből még vehetünk észre va-
lamit, t. i. hogy a színművek tekintélyes részét
(94-ből 31 darabot) maguk a színészek dolgozták
át magyarra; akkor még ugyszólva a szereplők-
nek kellett előállitani mindent jól avagy rosszul,
olyan formán, mintha a festő maga készítené fes-
tékét, olaját, ecsetét, vásznát stb. íróink csokély
érdekeltségét kimenti a központositottság hiánya.
Egyik iró sohasem tudta, hogy mién dolgozik a
másik; a munkafelosztásnak hirét sem hallották, s
még ezen felül a dilettantismusnak is nem kicsiny
szerepköre volt. Ennyi viszás körülmény mást nem
idézhetett elő, minthogy a napszámosoknak kel-
lett olőállitani az anyagot, felépíteni és betetőzni
az épületet.

És ez új ok, hogy méltányoljuk a kezdemé-
nyezők munkáját s megmentsük azt, a mi még most
megmenthető. Épen ezért jónak látjuk még kö-
zölni a társulatnak három pecséttel hitelesített
,,Inventárium"-ából az első magyar színdiszletek
leírását is, melyeket a maiakkal összehasonlítani
azoknak, a kiknek ez módjában áll, nem lösz ér-
dektelen.

A díszitményok sorában az első helyet fog-
lalta el „az első vagyis rekosztő kortina, melyen
Apolló az eddig bilincseken csüggő tudományokat
maga oleibo bocsátván, szégyenliazoknak salakját;
tisztítja tehát azokat, a bölcseségnek forrásából
való ízt eszközöl és borostyánnal koszorúzza. Ez
jobbról. Balról: régi két heros (hős) csudálja oz
uj idő által az Ónak lett hivtelen változását, és
kész a megvilágosodott időszakaszt hajdani paizsa
alatt régi fegyverével utolsó pihegésig védelmezni.
És ez a kortina gyakorolható, azaz: zsinegeken és
vasgyürükön vonattatik."

Volt ezenkívül egy palota kortina 10 válto-
zattal, egy utcza kortina 10, egy tömlöcz 10, egy
zöld szoba 6, egy paraszt szoba 4, egy erdő kortina
10, ogy kort 2 változattal, egy lobogő ég kortina,
öt darab veres menyezet, öt darab álló lebegő
ég-menyezet stb.

A szinpadra tartozó eszközök közül — az
apróságokat mellőzvén — megemlítünk két lóczát,
„melyek kősziklát képeinek", 2 kősziklát mutató
darab színezetet, remete hajlékot, erdőt mutató hét
darab fát, patikát mutató táblát, két paraszt házat,
„lógort" mutató szinezetet, egy kétfej ü sast, egy
ezégér zöld koszorút.

Aláirtak ez okmányt: Várady Mihály társu-
lati jegyző, Sehy Ferencz ezen dologra választott
személy, Fülöp István és Papp Gábor.

(Vége köv.) Eötvös Lajos.

E g y v e l e g .
** (Nevezetes kalandor) áll a prágai országos

törvényszék előtt. Neve: Weiss Vilmos, született
Magyarországban, Illaván. Csaknem hihetetlen, a
mit e 26 éves kalandorról irnak a prágai lapok.
Számtalan név alatt volt mindenféle. Például b.
Vay néven nagyban szeropelt Londonban, megis-
merkedett Kossuthtal, az osztrák-porosz háború
kitörésekor Berlinben a legelőkelőbb férfiakkal
érintkezett, aztán porosz kém lett s Moltko tábor-
noknak fontos szolgálatokat tett. Megfordult még
New-Yorkban, Parisban, Algírban, Bécsben, Kon-
stantinápolyban, Ázsiában, Olaszországban, min-
denütt mint nagy ur, a legelőkelőbb társaságok-
ban. Nagyon ügyes ember, sok nyelvet bőszéi, jó
tánezos, pompás udvarló stb. Ezenkivül a legelső
érdemjoleket hordozta. Nem régibon azonban a
teplitzi fürdőben hurokra került. Egy prágai
rendőr ismerte föl, minthogy a prágai rendőrség
üldözteté, mert 1864-ben elkövetett lopásért ül-
dözték. Prágában már két ízben volt börtönben.
Weiss holmija közt tömérdek női arczképet és
szerelmes lovolet is találtak.

** (A fecskék haszna.) Ha fölvoszszük, hogy
egy fecske naponta 16 órát röpkéd s óránkint
20-szor eteti fiait: ogy focskepár napjában össze-
sen 640-szer tér vissza fészkéhez. Egy kiröpülés-
kor a vén focske mindig 10—20 rovart viszen
fiainak. Ezenkivül az öregek maguk is napjában
megesznek legalább 600 legyot, szúnyogot. A
fönnebbi adatokat véve alapul: egy fecske család
naponkiut 7000, havonkint 200 ezer rovart pusz-
tit el. S ha a költésig OÍÖ fogyasztást 30 ezer dbra
teszszük: egy 7 tagból álló család, mig nálunk
lakik, közel 600 ezer, — s ha egy falura csak 100
fecskepárt számítunk: az egész fecskecsoport 57
millió ár almás rovart fogyaszt el.

** (Verebek.) Az „Erd. Gazdá"-ban a lap
egyik szerkesztője, Szabó S. pártfogásába veszi a
verebet. A szép és kedélyes tollal irt vé telemből
közöljük az alábbiakat: Éjszak-Amerika tenger-
parti városaiban New-Yorktól Washingtonig, nyá-
ron át a sétaterek fái rendesen ugy néztek ki,
mint nálunk az ordők télon; temérdek hernyó, kü-
lönösön araszló nyüzsgött rajtuk, melyek az Ailan-
thus kivételével mindenféle fa levelét lerágták.
Gyermekek, sétálók kerülték a fákat: sokan lakhe-
ly ök közoléből minden díszfát kivágattak, csakhogy
a hernyóktól szabaduljanak. A baj évről évre ter-
jedt, ekkor jöttek arra a gondolatra, hogy európai
verebet vitessenek; meg is tették a new-yorkiak
1864-ben. (A legelső 3 pár európai verebet Portland
városnak egyikkortjében 1852. nyarán bocsátották
szárnyra.) És a házi veréb feladatának teljesen
megfelelt; 2 év alatt New-York sétányainak na-
gyobb része montve volt a hernyóktól, s 1866- és
67-ben a körülfekvő tengerparti városokat is tel-
jesen megszabaditák a levélrágó ollenségtől. Nagy
Fridrik porosz király a múlt század közepén hadat
izent volt a verebeknek, mert kedvencz gyümöl-
csét, a csoresznyét, nem tudta megoltalmazni tőlök.
A voréb csaknem egészen eltűnt Poroszországból,
de 2 év múlva már sem cseresznye, sem más gyü-
mölcs nem termett a temérdek hernyó miatt, s
Nagy Fridrik békét kötött a verebekkel.

** (A thüringiai állatvédegylet) egy nagyon
figyelemre méltó felhívást tott közzé, mely igy
szól:„Kodves földmives barátom! Fiad unalomból
elvesz egy madárfészket, mindegy, akár poszáta,
akár veréb, akár pedig veresbegy, akár valami
más legyen is az, s tartalmazzon tojást vagy ma-
dárfiakat. Legyon a fészekben 5 tojás vagy fiu.
Ezon madárfiak táplálására egyenként naponta
átlag mintegy 50 rovartojás és báb kell, összesen
250, s 30 napot véve ezen időre, egy fészekre esik
7500 db. Minden báb naponta saját testét lenyomó
levelet és virágot fal föl. Ezon időt tegyük 30
napra s naponta egy gyümölcsvirágot emészt mog,
igy a 7500 báb 30 nap alatt 225,000 virágnak jár
végére. Ha tohát fiad békén hagyja a madárfész-
ket, neked és szomszédodnak 225,000 db. alma,
körte és szilvával több 18tt volna. Ha még hozzá-
veszszük, hogy nem ritkán 10, 20, 30 virágot is
fölemészt naponta ogy báb, vagy ha a lerágott
levelek miatt a virágok — táplálékot nem kapva
— elhervadnak, ugy a ti veszteségtek még sokkal
nagyobb. Es ebből könnyen kiszámíthatod, hogy
m i ogy madárfészeknok az értéke."

°__ (Örök gallérok.) A. felette vékony lemez-
nek állandó gallérok készitésére való alkalmazá-
sáról dr. Artus, jénai tanár, a következőket irja :
„Nom rég u. n. örök inggallérokat kaptam Amo-
rikából,molyek igon vékony vaslemozből készítvék
s elől összekapcsolásra ruo-óval vannak ellátva,
melyek igen czélszorüen záródnak, s ennélfogva
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nagyon ajánlhatók, mivel szép fehérek s egyenlő
mennyiségben vegyitett sulypat- és horganyélog-
vegyülékkel és lenolaj-mázzal vonvák be; miután
pedig némileg beszennyesodtek, szappanos vizzel
a legkönnyebben ismét kitisztíthatok. Minthogy
tohát e gallérok anyaguknál fogva elnyühetlonek-
nek látszanak s csokély fáradsággal mindenkor
ismét kitisztithatók, e fontos iparág remélhetőleg
nálunk is általános figyelmet fog ébreszteni."

** (Egy óriás gép). A „Nagyv. L." irja:Csü-
törtökön délelőtt vitték keresztül városunkon nagy
kíváncsi néptömeg kísérete mellett amaz óriási,
500 mázsáju gépet, mely a nagyvárad-kolozsvári
vasút kavicsolási munkálataira Belgiumból ide
szállíttatott. E szállításnak egész históriája van:
előbb körülbelől 35 ökröt fogtak azon külön e
ezélra készített kocsi olé, melyen a kolosz nyugo-
dott, de ezekkel mire sem mentek, mert azonnal a
pályaudvar előtt megakadtak, az egyik csalira, a
másik hajszra húzván. Az nap hiába volt minden
erőmegfeszités, a kocsit helyéből el nem mozdíthat-
ták, inig más nap arra a gondolatra jöttek, lovakat
fogni be; kerítettek is vagy 24 közönséges taligáslo-
vat, melyeknek gazdái felülvén a hátukra könnyü-
séggel vitték, —némelykor futva — odább a mon-
strumot. A kis hídnál megpihentek és pont tizonket-
tőkor, alig telt bolo fél perez, keresztül robogott
rajta a gép; a hid nyögött a teher alatt, de derekasan
kiállotta az 500 mázsányi súlyt, természetesen az
előlegos czölöpözés és megorősités következtében.

— (A nagy-bányai torony.) A napokban le-
égett nagybányai torony becses régiség volt. A ha-
gyomány Hunyadi János által épitteti, az épüle-
ten levő czimor kövotkeztében azonban sokkal
valószínűbb, hogy az I. Lajos király korában
épült, mint a ki 1347-ki adomány levelében —
mely a város levéltárában eredetiben őriztetik —
a tized és bányajövedolmoket a templom építésére
fordittatni rendeli. A templomra vonatkozó legré-
gibb adat:,,miszerint 1422-ben Tamás egri püspök
rendelete folytán a nagybányai lelkész a sz. István

királyt védszentül tisztelő szentegyházban egy fel-
világosodott hitszónok (illuminatum praedicatorem)
és (11) tizenegy káplán tartására köteloztetett."
(Palugyay Imre. Magyarország történeti, földirati
állami íoirása.) 1769. aug. 26-án, tehát száz év
előtt, villámütés következtében égett lo, mi néhány
év után ismétlődött, s az így megrongált templom
többé nem került tető alá, s miután e század közo-
zepén romjait bontották, a nagy torony egyedül
állott, alig láttatva valamit az egykori templom
falaiból, s most ez 500 éves toronynak csak magas,
kormos falai állnak még, melyek a tűz következ-
tében annyira meggyengültek, hogy újbóli felépí-
téséhez igen kovés remény van.

** (Az „andong."-) Ez a neve egy igon érde-
kes hangszernek, melyet Klotzer Feri Japánból
hozott és a nemzeti múzeumnak szánt. Bambusz-
nádakból áll, melyek közül a legvékonyabb egy
ujjnyi vastag és 4—5 hüvelyk hosszú, a legvasta-
gabb podig olyan vastag, mint egy középszerű
emberkar és 3 láb hosszú. Természetesen amazok
a magas, ezek pedig a mély hangokat adják. Adják
pedig oly formán, hogy aleirt bambusznádak vége
egy vízmentes bambusznádba van könnyedén
illesztve, moly ennek felül felel mog, s e felső
keresztpálezán, a pálezák által együtt tartott alkot-
mány közepén lebeg a hangadó bambusz, mely a
legkisebb rántásra a ressonancet adó alsó bam-
buszba ütődvén, a kívánt hangot megadja. 22 hang
van, — mindenik 3 oktávás, 3 külön sipból álló —
melyek madzagon könnyedén csüngenek egy kecs-
keláb forma alkotmányon. A egész nagyon primitiv
szerkezetű, de különösségnél fogva nagyon érdekes.

** (Berlini hir.) Néhány nap előtt a porosz
hrg. leánya, a szász korona-horczeg leányával ma-
gukat lofényképezondők, fényképésznél valának.
Midőn azonban ez az előbbit fényképezés köz-
ben csak nagyságos kisasszonynak szólítaná, —
imigyen válaszolt: „engom honn királyi fenség-
nek szoktak szólítani"; képzelhető a nagy za-
var, melybe a szegény vigyázatlan fényképész

esett, de csak hamar kisegité ebből a korona-her-
czeg leánya, mondván „nokem ugyan mindegy,
bárhogy szólítanak, legjobban szeretem a „vastag
Lotti" mogs2Ólitást, mert édes atyám is igy szo-
kott szólítani." E két esetből sokat tanulhatnának
honunk sok nagysám-jai!

** (Az elhunyt dán JcirályJ balkézről vett
neje, Danner grófnő a napokban Parisba érkezett.
A párisi apróbb és öregebb pletykalapoknak e
körülmény tormészetesen két kézzel várt kínálkozó
alkalom mindazon botrányos történotkék fölmo-
longetésére, melyektől egykor hemzsegett a kop-
penhágai udvar. E pletykák közt föltalálható az
is, mint ismerkedett meg a dán király szive höl-
gyévol. Danner grófnőt sajátkép Rasmuffon Karo-
linnak hivták és foglalkozása szerint Kopenhágá-
nak egyik félrébb eső utczájában bírt egy divat-
árus boltot. Egy nap véletlenül tűz ütött ki o
boltban ; a király, ki véletlenül épen arra sétált,
beugrott s mint egy közönséges polgár segitett
oltani a tüzet. A divatárus bolt mog lett mentve,
de tüzet fogott helyette a király szive, melyet az-
tán csak a balkezes házasság oltott el. így lett a
divatárusnőből királyné.

** (Irodalmi lopás) Múlt héton megjelent
Milanóban egy magát Monsieur Davis-nak nevező
egyén, ki már napokkal azelőtt hirdoté nagy falra-
gaszokban, miszorint egyenesen Turkestan-ból
jön, s hogy 3 nyilvános felolvasást fog tartani azon
ismeretlen táj lakosairól, szokásairól, stb. Belépti
díj : 3 frank. A terem zsúfolásig megtelt, s az elő-
adás csakugyan igen érdekes volt. Ennek követ-
keztében a második előadásnál még zsúfoltabb
volt. Azonban az előadás folytán zaj támad. Mi
történik? Egy valaki a zugban azt kiáltja: lopás,
lopás ! A hallgatóság arra fordul, mintegy kerosvén
szomeivol a zsebmotszőt; de ekkor az ismeretlen
megmagyarázza a dolgot, hogy a meglopott nem
ő, hanem — a magyar Vámbéry, kinek útleírását
Monsieur Davis egyszerűen lopta. Rákövetkező
nap Mr. Davis suttomban elhagyá Milánót.
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A Margit-szigetről.
A Margit-szigotot pünköst első napján nyi-

tották mog a nagy közönségnek. Egy választott
társaság azonban már péntoken megtartá az első
kirándulást. Egy jó ismerősünk, mogorva vén de-
mokrata, is meghívást kapott, s következőbon irta
le élményeit:

Eri teljes életemben nagy urnák bókot nem
mondtam. Engedje mog, hogy kívétolkép először és
utoljára élotemben, ezrok és ezrek nevében határ-
talan köszönetemet fejezzem ki József főherczeg-
nek, a Margit-sziget tulajdonosának, a ki a friss
levegő után szomjazó lakosság számára, itt a fővá-
ros tőszomszédságában ezen földi paradicsomot
átengedi.

A városnak magának, ily helyet milliók árán
is fizikai lehetlenség lett volna előállítani. Magá-
nak a sziget tulajdonosának is egy pár millió
forintjába kerülend, míg az egész óriási torvezot
végre lesz hajtva. És csak is ily magas állású férfi
hozhat oly áldozatot, mely befektetett tőke kamat-
ját valószinüleg csak akkor hozza be, ha reménye-
ink Post gyors gyarapodása tekintetében teljesül-
hetnek.

Azon czim alatt, hogy az ujopnan érkezett
„Klotildé" gőzhajó próba utat fog tonni, néhány
százan meghívást kaptak. Csekélységem is belejut-
ván ezen sorozatba, délután fél ötre a hajó f ödél-
zetére léptom. Gyönyörű jószág ez, nincs rajt első
vagy második osztály, az egész födélzet egy sza-
kadatlan padlózatot képez, jobbra-balra kényelmes
ülőhelyekkel. A két hajószoba is egyenlő s a ki-
sebbik a dohányzók számára van f öntartva.

A vendégek a kitűzött óra közeledtével mog-
érkeztok. Majd mind csupa hatalmas grófok és
grófnék, s néhány herczeg, kik karon vezették a
fővárosi legmagasabb körök hölgyeit. Ilyen mo-
gorva kinézésü vén demokratára, mint én vagyok,
s néhányan még voltunk, legalább 25 gróf esett
volna.

Méltsás uraimékmind elegáns franczia, vagy-
is európai öltözetben jelentek meg; egy gróf még
aranygyapjas rendjelét som feledte otthon. Egy
mellettem ülő fiatal ember hazafias busulásba esett
a sok ,: német ruha" látására, de mi, kik 1849-ben
a forradalmat egyszerűen frakkba és quakkerbo
öltözve csináltuk végig, m a r megszoktuk a szabó-
mesterség produktumából országos és nemzetiségi
gravament nem csinálni. A midőn Postmegye első

T A R H Á Z.
alispánja, a ki még híven megtartja az 1861-diki
törzsökös magyar divatot, a hajóra lépett s meg-
pillantván a frakkok szörnyű átalánosságát, kedé-
lyes tréfával igy szólott ismerőseihez: valóságos
peleskei nótárius vagyok ebben a társaságban.

Öt órakor átment a hajó Budára, s ott József
főherezog és Klotildé főherczegnő fényes kíséret-
tel a f ödélzetre léptek. Az idegen vendégek között
kitűnt Joinvillo herezog, Lajos Fülöp király uno-
kája, látszólag mintegy huszonkét éves fiatal
ember. • . • •

A hajó tizenöt perez alatt ért a Margit-szigetre,
a hol a vendégeket egyik meglepetés után a másik
érte. A parton mindjárt a József főherczeg nevét
viselő gyalogezred bandája . fogadott bennünket
magyar darabbal.

Elsétálván a négy vagy öt épületből álló ven-
déglő mellett, (mely azonban csak a jövő hónap
közepére készülhet el teljesen,) a vasúthoz értünk,
a hol öt vaggon vové fel a vendégek egy részét, s
a hölgyeket mind, s igy lépdeltünk a sziget budai
oldalán az artézi kút felé.

Gyönyörű ut vezet erre, mely néhány nap
alatt rögtönözve hozatott rendbe. A rétöntöző
vizet hordó vascsövek legnagyobb részint már le
vannak rakva. Bámultuk a kertész művészetét, a
négy-öt öles fák ültetésében; törzsük zsákvászon-
nal födött és famohával berakott burkolatba van
rejtve, melyet naponta több ízben megnedvesitenek.
Az ily ültetvényeket, három-négy oldalról a
földbe megerősített sodronyok oltalmazzák a szolok
dühöngéseitől. Az ily kertészség, ily roppant ter-
jedelmű parkban mesével határos pénzösszegbe
kerül.

Megnéztük a kutat, mely épen most egy éve
először lövollé ki az öt ujnyi átmérőjű melegvizet
a 62 és fél ölnyi mélységből, s azóta mindennap
több mint 50,000 akó 35 fokú melegvizet ömleszt
a Duna tükrébe. Nyomatott értesitvényt osztogat-
tak itt e bűbájos kut eredetéről, a fúrás történe-
téről, s a viz alkatrészoiről.

A pompás fördőház még nincs tető alatt, de
Ybl épitész biztatása szerint az épület még az idei
szeptemberre toljesen elkészül. A terv és kivitel
épen ojy gyönyörű, mint szerfölött költséges; a
falak finom téglából, az ablakok, párkányzatok,
oszlopok és ékitvények faragott kőből.

A régi zárda romjai körül a sürü bozótok ho-
lyét kanyargós utak sokaságai váltják fel. ÁU-
lában véve a park ezon részo van már legközelebb

a tervbeli tökéletességhez. A sziget közepén mint--
egy hat holdnyi mező torul cl, melyon ismét fürdő-,
táncz- és lakó épületek fognak egykor emelkedni,
ha a második artézi kut sikerül. E pillanatban a
fúrás megakadt, mert mint beszélték egy fúró
beletört volna.

Még mindeddig ugy tekintette a társaság a
kirándulást, mint az uj gőzhajó próbamenotét. De
visszaérkezvén a sziget posti oldalán azon bázigr
melyben néhai József nádor lakott, ott a világhirü
platánfa és hárs tömbek alatt sajátszerü készüle-
teket pillantottunk mog.

A próbamenet egyszerre „majális" alakot von
fol. A héttagú piatan árnyéka alatt fényositott
padló jelenté, hogy mindjárt tánezra kerül a dolog;,
a katona bandán kivül barna zenészek is mutat-
koztak. Csakhamar hordani kezdték minden
irányban a kávét, fagylaltot és ezukorsüteménye-
ket. Ezt aztán substantiósusabb hidog pecsenyék
kezdték felváltani, a hozzá való igen finom borok-
kal és franczia pezsgőkkel. így aztán neki ülo a
társaság, és őseink bölcs példája szorint fecerunt
magnum áldomás ! A táncz-padló körül egy pár
száz chinai lampion terjesztett világosságot. Leg-
először csárdással kezdték, s a nem tánezolók
különösen gyönyörűséggel nézték, mily hatalmas
csárdástánezos Zichy Manó gróf, a ki pedig, sértés
nélkül legyen mondva, nem fiatal ember. Valaki
megolvasta: épen 36 hölgy volt jelen, mindnyájan
a mostani csodálatos divat szerint a legtarkább
színekbe öltózvo; azonban a szépeknek minden jól
szokott illeni. Klotildé főherczegné rózsaszín se-
lyem ruhában volt öltözve, melyet fehér csipke
borított. A főherczegné maga is részt vett a mu-
latságban s a franczia herczeggel tánczolt.

Az idő tündér gyorsasággal folyt, ugy, hogy
egyszerre csak meglepetve tapasztaltuk a 11 óra
közeledését. Ekkor, ogy adott jelre, a társaság
mobilisálódott, s a szigot közepétől az elejéig fák-
lya és lampion világítás mollett újra hajóra száll-
tunk, így lőn megnyitva a Margit-sziget. Épen
pénteken, mely nap az előítéletes világ előtt sze-
rencsétlen szokott lenni.

Még egyszer mondjunk forró hálát a sziget
fenséges tulajdonosának, 8 hivjuk fel Post polgá-
rait, kik érteni tudják mi a szép? s kik felfogni
képesek a főherczeg ur ezon ajándékának végtelen
becsét, ám élvezzék mentül gyakrabban a város
üdítő helyeinek ezon legpompásabbikát.
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Irodalom és művészet.
— (Uj könyvek.) Heckenast Gusztáv kiadá-

sában megjelent: Dr. Weber György „A világtör-
ténet tankönyvé"-nek magyar kiadásából a 24 28
fűzet (ára 2 frt.) Ezzel az ogész,öt kötetre terjedő
munka be van fejezve. Az egyes kötetek tartalma:
I- kötet. Azt ó-világ története (ára 2 frt 40 kr.)
II. A népvándorlás s az egy isten-hivés megala-
pítása. A közép kor. (2 frt 40 kr.) III. Az új-kor
története a franczia forradalomig (2 frt). IV. Az
Uj és legújabb kor története a franczia forrada-
lomtól a mi időnkig. (2 frt.) V. A német és ma-
gyar irodalom története vázlatban s az egész
műre vonatkozó tárgymutató. (2 frt 40 kr.) Az
egész öt kötetü munka ára 11 frt 20 kr.

Ugyancsak Heckenast G. kiadásában még a
következő könyvek jelentek meg: „Bevezetés a
magyar alkotmány és jogtörténelemben,1' irta Haj-
nik Imre, győri jogtanár; egy nagyobb munka
első füzete; ára 40 kr. — ,.Községi kalauz." Ve-
zérkönyv községi bírák, elöljárók és jegyzők hasz-
nálatára; fölvilágosító és útba igazító jegyzetek-
kel és gyakorlati iromány-példányokkal ellátva.
A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott
új alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.
Irta Tóth Lajos, hites ügyvéd. A 2-ik rész Ökröss
Bálint magyar polgári magánjogát foglalja magá-
ban. Az egész, 50 nagy 8-ad rétü ívre terjedő
munka ára 4 frt. — „A polgári törvénykezési rend-
tartás kérdések- és feleletekben," szerkesztette
Knorr Alajos, ügyvéd; ára 1 írt 20 kr. — „Leg-
újabb házi titkár," szerkeszti Farkas Elek. Ismert
gyakorlati útmutató mindennemű családi s keres-
kedői levelek, valamint bármiféle iratok szerkesz-
tésére. 7-ik, „a mostani törvényes viszonyokhoz
alkalmazott" új kiadás, 41 iv; ára 2 frt 60 kr. —
„Minden magyar ember honvéd.!" (Az új védelmi
törvény kérdésekbon és feleletekben a nép szá-
mára.) Irta Tatár Péter, ára 20 kr. — „Szózat
Magyarország harezra termett ifjúságához," Tóth
&.goston honvédezredes megnyitó beszedő az
egyetem hadtudományi tanfolyamának megnyitá-
sakor; 22 lap, ára 40 kr. — „Képes játékkönyv"
fiú- és leánygyermekek számára; mulattató fog-
lalkozások, játék, talány és tréfa. Német művek
után átdolgozta, részint egybegyűjtötte W. L.

122 a szöveg
il; 152 lap," ára
encyclopaedikus és szépin

dalmi képos folyóiratból 8 füzot jelent mog s
ogynek-egynek ára csak 25 kr. —Végül megom-
litjük, hogy a múlt számunkban már emlitott két
új könyv közül Dr. Lieber „Polgári szabadság és
önkormányzat" czimü müvének ára 1 frt 40 kr.,
Hamary Dániel „Komáromi napok 1849-ben" czimü
naplójegyzeteinek pedig 1 frt.

*• (Deák Farkastól) „Fogságom története"
czim alatt érdekes naplójegyzetek látnak napvi-
lágot közelebb. Hű képét fogjuk o naplóban ta-
lálni a szabadságharezot közvetlenül követő
időknek, s egyes adatai bizonyára történeti szem-
pontból is fontosak lösznek. A kötet körülbelől 10—
12 ivre terjed és Heckenast Gusztáv kiadása lesz.

— (Eggenberger F. akadémiai könyvkereske-
déséhen) r megjelent: a „Polgári törvénykezési rend-
tartás. Életboléptetési miniszteri intézkedéssel és
betűrendes tárgymutatóval." Az 1865/

8-ki törvé-
nyekhez hasonló csinos kiadás. Ára 80 kr.

** (Szakirodalmunk) ismét egy jeles közlöny-
nyel gazdagodott. Buschmann Ferencz szerkesz-
tése alatt e napokban jelent mog »Typographia"
czimmol ogy nyomdászati szakközlöny, melynek
kiadója a pest-budai könyvnyomdászok önképző-
egylete. E lap minden hó 1-én, 10-én és _20-án
jelenik mog és ára két havonkint 40 kr., vidékre
küldvo 50 kr. — Az előttünk fekvő első 2 szám
több magyar és'német nyelven irt czikket, szak-
közleményeket (mindkét nyelven vegyest), levele-
zést, egyloti híreket stb. foglal magában A kiadó-
hivatalt illető küldemények a Heckenast - féle
könyvnyomdába Wenzlicsek József úrhoz czime-
zendők.

(„A magyar mérnök-egylet közlöny<éil-bb'l)
most jelent meg a III. kötet 2-dik fúzote. Szerkeszti
Ambrozovics Béla s a legutóbbi füzot a következő
czikkeket tartalmazza: Humpreys és Abbot elmé-
letének bírálata. Schwartz Mátyástól. — A
Feistritz folyó szabályozása körében végbevitt
beton-építkezések. Közli L. J. — Hamar Leo
villany-delejes vasúti dörzsfékezője. — A csap-
ágyakból visszanyert olaj tisztításáról, Bielek Mik-

I sától. — Felvétel egy asztalállásból. Vész Al-
1 berttől. — A bártfai nagy templom leirása. Zofahl

Gusztávtól. — Beszédes József életrajza. Molnár
Páltól. — Ismertetések. — Szakirodalmi szemle.
— Az egylet tárgyalásai. — Vegyesek. — Köny-
vészet. — Táblák.

** (Bartalus István) tudatja a „Magyar Or-
pheus" előfizetőivel, hogy e nagybecsü zenészeti
vállalatát az akadémia és Kisfaludy-társaság is
támogatván, a mű már sajtó alatt van s harmadfél
hó alatt megjelenik. Még tíz dallal bővité az eddi-
giek számát, s e szerint 124 darabot kap a közön-
ség. Az előfizetési határidő e hó végével telik le,
s előfizetési dij 4 frt.

** (Renan legújabb munkája) „Pál apostol"
rövid időn megjelonend Parisban franczia nyelven
(Michel Lévy Fréves), németül pedig Lipcsében (F.
A. Brockhaus.) Mindkét kiadáshoz egy térkép lesz
mellékelvo, mely azon utakat mutatandja, melyeken
szt. Pál e földön haladott. E könyv folytatását
képezi Renan eddigi — Jézus életo, az Apostolok
— müveinek, s azoknak egyszersmind kiegészíté-
séül is szolgáland.

Közintézetek, egyletek.
** (Az orsz. magyar képzőművészeti társulat)

választmányának, május 7-én tartott ülésében, ugy
a f. évi album-lap megválasztása, valamint az 1870.
évi tagilletmény mily alakban kiadása és a ver-
seny-módozatok voltak a tanácskozmány tárgyai.
A jelen ideig szokásba vett album-lapok helyet csak
ogy lap, de értékesebb adatik ki. 1869. évi album-
lapul, Székely Bertalan a párisi kiállításon volt
„Anyai őrszem" czimü müvo választatott, mely
jelenben a 30 sorsjegyet vásárlóknak adatott ked-
vezményül. Az 1870. évre a társulat legközelebb
fogja a versenyt kihirdetni. A kiadvány alakja
Dóré Gusztáv szentirásához fog hasonlitni, szöveg-
gel ellátva; a művészeknek tetszésére fog a tárgy
választása hagyatni, 6 képnél többre, a szöveg
illustráczió azonban nem terjedhet.

.** (Pesten) polgári kör alakításán fáradoznak
némelyek .abból a czélból, hogy Pest polgári eleme
fejlődhessék és több befolyást nyerjen.

i

Egyház és iskola.
** (Aradra) állami lycoum terveztetik. A

szükséges épület tervezete már el van fogadva.
Gyorsan akarják létesíteni az intézetet.

*• (A hadi tudományok) előadására az egye-
temen 250 hallgató íratta be magát. — Az egye-
temér, a jogi államvizsgák június 15-én kezdődnek
és aug. 1-jéig tartanak. Azon jogászok, kik most
katonai kötelezettségüknek tesznok eleget, az ál-
lamvizsgát 1870. márcz. 1-jéig tehetik le.

** (A pestvárosi tanügyi bizottság) terjedelmes
munkálatot készített a népiskolai törvények Pesten
életbeléptetése fölött. E szorint Pestváros 29 isko-
lai községre oszlanék, s ezokből esnék a Belvárosra
4, a Lipótra |5, a Terézre 9, a Józsefre 8, a Fe-
renezro 3. Minden községnek volna iskolája. A
községek ismét 9 iskolai kerületet képeznének: a
Belváros kettőt, a Lipót egyet, a Teréz hármat, a
József kettőt, a Ferencz egyet. Minden kerületben
egy bizottmány lenne 15 tagból, (a Lipótvárosban
31-ből) álló. É bizottmányok ogy budapesti isko-
latanácsban központosulnának. A tankényszert szi-
gorún alkalmazni akarják. Az iskolák felekezet-
nélküliek. Felsőbb népiskolákat nem javasol a
bizottság, — hanem igonis u. n. polgári iskolákat
minden városrészben. A magán növeldék kauezió
alá esnének.

** (A debreczeni orsz. gazdasági tanintézetnél)
újonnan rendszer esi tett tanári állomásra pályázatot
hirdet a keresk. minisztérium. E tanár az üzlet és
berondezéstant, könyvvezetést, becsléstant, erdé-
szet elemeit, nomzetgazdászatot adandja olő. Ez
állomással 1200 frt évi fizetés jár, pályázni akarók
folyamodványaikat június hó végéig nyújthatják
bo a keresk. minisztériumnál.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyar-svájezi gépgyár) most már

gyorsan fölépiti gyárait, miután o társulat fogja
ellátni fegyverrel a honvédséget. A technikai ve-
zető Payer, kinek szintén nagyszerű gyárai vannak
Németországban. A késedolmozései miatt híressé
vált Werndl gyáros e napokban Pesten volt, 8 ő
is ajánlatokat tett a fegyvorkészitésre, de ered-
ménytelenül.

** (A fagy által okozott kárra) nézve irják
Kecskemétről, hogy a kevéssel utána beállott jó-
tékony eső, habár nem igen bő volt is, némileg
javitott a votésok állapotán s azon vidéken a gaz-
dákat kissé megvigasztalta.

Közlekedés.
x* (A kolozsvári indóház) körül, mint ogyik

ottani lap irja, élénken foly a munka. E kevéssel
ezelőtt csendes, nem igen látogatott helyen ma
száz még száz ember sürög-forog, a munkások nem
szűnő zaja, a folytonos közlekedés mozgása, a
kíváncsi látogatók kisétáló társaságai, az emelkedő
épületek, részben már lerakott sinek örven-
detesen megváltoztatták e vidék képét; a jövő
év június havában az egész nagyvárad-kolozs-
vári vonal építése be lesz fejezve, s 1870. július
elsején adatik át a forgalommak.

** (Veszprémmegye) legközelebbi közgyűlésén
b. Fiáth Ferencz főispán örömmel jelenté, hogy bár
még hivatalos tudomása nincs, de magánúton ugy
értesült, hogy a pest-molnári-i vasútnak Molnári-
tól Gratzig kiépítése engedélyezve van> s igy az
építésnek nem lévén semmi útjában, a vállalkozó
rajta lesz a pálya mielőbbi elkészítésén. A pálya
iránya felett több vidék versonyg, minél fogva a
bizottmány elhatározta, hogg ez érdeklett megyék:
Zala, Győr és Vas egyöntetű eljárásra felhivas-
sanak.

Balesetek, elemi csapások.
±£ (Balesetek az ünnep alatt.) Hétfőn gróf

Andrássy Gyula Budán kilovagolván, a mint a
temető előtt elhalad, onnan egy halottas-kocsi
bukkan elő. Andrássy lova mogbokrosodik, hirtelen
fordul egyet s a lovast is olejti, maga is olesik. A
halottas kocsi neki robogott s kis hija, hogy mind
a lovast, mind a lovat el nem tipratta. A gróf
lovászának sikerült a kocsit megállítani, mire
Andrássy újra fölült a lóra s hazament. A kapá-
lózó lótól több zúzást is kapván, otthon hidegbe
burogatták, s a szerencsétlenség komolyabb kö-
votkezmények nélkül 'múlt el a miniszterelnökről.
— Égy evangélikus tanárt vasárnap szélütés ért,

| a mint a Zugligetbe tartott. — Ugyanaz nap volt
a Margit-sziget megnyitása.; csak egy hajó járt és
visszajöveikor akkora volt a tolongás, hogy annak
egy férj és családapa is áldozatul esott; tudniillik:
a gőzösre vezető hídról a tömeg által leszorittat-
ván, a hullámokba esett, s néhány másodporcz
alatt nyomtalanul eltűnt. — Petrovics Potkin
oroszországi földbirtokos vasárnap virradón az
„Angol királynő" 3-dik emeletéből leugrott és
szörnyet halt. — Egy katonaszolga szombaton
éjjel egy kútba ugrott.

** (Manchesterben) a Swain és társa gyapot-
fonodája, a melyben összesen 19 ezer orsó és 400
szövőszék volt, a lángok martalékává lőn. A kárt

J 30 ezer font sterlingre teszik (1 font str. 10 frt).

Mi újság?
— (A képviselőház máj. 20-ki ülétében) Német

Albert terjedelmes interpellácziót intézett a mi-
nisztériumhoz a hevesvármegyei ügyek miatt;
azután megkezdődött a vita a trónbeszédre adandó
válaszfelirat felett. Először Pulszky beszélt a
bizottsági javaslat mellett, utána Tisza Kálmán a
balközép javaslata mellett. Következett Simonyi
Ernő,mint 3-ikindítványozó,do okkor (l/t2 órakor)
a tisztelt ház türelme már kifáradt, s hangos „hol-
nap ! holnap !" kiáltások közt szétoszoltak.

** (Honvéd-requiem.) Folyó ho 21-én mint
Budavár bevételének 20-ik fordulóján Budán a
Mátyás templomban, az akkor elesett honvédekért
roquiem tartatott. Szintén o napon gyászistomtisz-
teletet tartottak a Krisztina-városi temetőbon is.

** (A honvédtoborzások) vidéken jobb siker-
rel folynak mint Pesten. Legalább Pozsony, Győr
s Arad városaiból az első napról azt jelentik, hogy
a siker teljesen kielégítő.

** (Apünkösdi ünnepek)xmgy személyforgalmat
idéztek elé. Szombaton a bécs-posti vasútvonalon
1270 utazó jött Bécsből Pestre és 1140 ment innen
oda, az alsó vonalokon 875-en érkeztek ide és ^
innen 1650 utazott el. A kéjvonatok Bécsbe 225
személyt szállítottak, Pestre pedig 474-et.

** (Értékes vita tárgyát) képezi e pillanatban
a Margit-sziget, mely jelenleg József főherczeg
magánbirtoka. Az a kérdés: Buda, vagy Pest te-
rületéhez tartozik-e a Margit-sziget, régi idők óta
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foglalkoztatja a testvér főváros képviselő testü-
letét s a por ott van a kúria poros irományai
közt eldöntetlenül. Most midőn e sziget a nagy
közönség számára megnyílt s különösen a fogyasz-
tási adó szempontjából magára vonta a közfigyel-
met — mindakét város előállott illetékességével,
melyet azonban bebizonyítani egyik sem tud. Har-
madiknak aztán eljött Pestmegyo és saját huszár-
jaival tartotta és tartatja fönn a rendet s megyei
terület gyanánt tekinti fogyasztási adó szempont-
jából is e vitás területet. Pcstváros főpolgármes-
terét e tárgyban közelebb interpellálni fogják.

** (Király ö Felsége) a pünkösdi ünnepeket
Styriában vadászaton tölté. Jövő héten az egész
udvar s főrangú körök Béesbe gyűlnek egybe, az
udvari operaház ünnepélyes megnyitására. Gr.
Andrássy Gyula miniszterelnök és neje elutaznak
ez alkalomból több napra. — Az ogyptomi alki-
rály egy távsürgöny szerint már hajóra szállt, s
Tricsten át Bécsbe utazik, ő Felségeiket megláto-
gatandó. Lakást az udvari palotában készítenek
számára. Bécsből a többi európai udvarokat utazza
be, mint mondják oly czélból, hogy a suezi csatorna
ünnepélyes megnyitására minél fényesebb vendég-
kos/orut hivjon össze.

** (A nemzeti színház nézőterén) egy kis vál-
toztatást fognak tenne; nevezetesen az udvari
páholylyal szemközt fekvő első emeleti sarok-pá-
holyt, melyet színházba járók emlékezete óta a
Szitányi Ullman család bérel, József főhorczeg
számára fogják földiszitoni.

** (Beust gr.) közös külügyminiszter az ősz-
szel, mint a bécsi hivatalos lap írja, a suozi csatorna
megnyitási ünnepére Egyptomba utazik.

** (Pozsonymegye főispánt helytartója) gróf
Pálffy József saját kérelme folytán fölmentetett
ezen állástól.

** (Titkos tanácsosi méltóságot nyertek:) Ló-
nyay Menyhért miniszter, Vancsa János, gör.
kath. érsek és Sogat Bertalan triesti püspök.

** (Egy kisebb dunai hajóraj) szervezéséről,
ugy látszik, komolyan gondolkoznak Bécsben. Az
1866-dik harezbau igen érzékenyen tapasztalak
hiányát. S miután nemcsak Törökország, hanem
Románia is állított fel pánezélos hajókat, jobban
mondva, készül fölállítani, Ausztria sem akar
hátramaradni. Nyomós okok folytán valószínűleg
Bécsbon is a pánezélos hajók mellett fognak nyi-
latkozni.

— (Csengery Antal) felléptetése' ügyében
Nagy-Kanizsán múlt héten nagy értekezlet tarta-
tott; Sümeghy Forencz halála folytán az elnök
felhívta a jolenlévőket jelölt ajánlására, mire két
név hangzott: Csengery Antal és Falk Miksa.
Utóbbi mellett némelyek melegen felszólalván, az
értekezlot egyhangúlag kész voit elismerni a jeles
journalista érdemeit, de választani kellvén a kettő
között, Csengery Antal országos neve, a képviselő-
ház munkálataiban eddig oly fényes sikerű gyakor-
lottsága kiemeltetvén, a többség nagy lelkesedéssel
végzéssé emelte candidatióját.

** (Napóleon herczeg) f. hó 12-én yachtján
Velenczébo érkezett. A velonczei praefoctus üd-
vözlé a herczeget s az üdvözlési jelenőt a lakosok-
nak érdekes látványt nyújtott. Kísérletet tettek
tudniillik a villanyossági fénynyol, mit a herczeg
yachtján jeladásra használtak fel. E fény hatása a
dogé palotára s a nagy oroszlánra csodaszerü volt,
Erre a herczeg a S. Samuele szinházba ment. A
herczeg yachtja födélzotén lakik s mintegy két
napig fog Volenczében időzni.

** (Humboldt Sándor) születésének századik
évfordulóját, szept. H-én fényesen megakarják
ünnepelni Észak-Amerikában. Németországban
szintén tettek már előkészületeket, s dr. Ottó, hogy
a nagy tudós emlékezetét fölelvenitse, közelebb ki
is adta népszorü életrajzát.

** (A bécsi józsefvárosi disztér beépítése,) mint
a „N. F r . Tgbl." irja, váratlanul akadályokra
bukkant. A magyar kormány t. i. azon követelés-
sel lépett fel, hogy a disztér eladásából bejött
összegnek 30 százaléka a magyar állampénztárnak
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adandó, minthogy a disztér államvagyon, s így a
kiegyezkedés értelmében 30 százaléka Magyaror-
szágot, 70 százaléka a többi országokat illeti. —
E követelés megakasztá az ügy folyamát s e
fölött Bécs és Pest között alkudozások folynak.

** (Id. Emich Gusztáv) élte végnapjaiban tett
szóbeli nyilatkozata szerint a Kisfaludy-társaság-
nak 200, az írói segélyző egyletnek 300 ftot szán-
dékozván hagyományozni, ez összegekot az örökö-
sök közelebb lefizették.

** (A császár-fürdőben) már most is nagy
élénkség uralkodik, s eddig mintegy ötvon család
érkezett meg a fürdők használása végett. Az em-
lékezetessé vált császár-fürdői bálok ez idén som
maradnak el, s minden második héten tartanak
ogyet. Zeneestélyokot szintén rendeznek minden
héten s ezekben a katonai zenekar és a népzene-
társaság fölváltva fog működni. A női és férfi-
úszodákban pedig testgyakorló-eszközöket állíta-
nak fel, melyek még látogatottabbakká teszik ez
újonnan berendezett helyiségeket.

** (Ezer forint jutalom.) A Friedenthal-féle
szeszgyár egyik hivatalnoka: Koenitz Miksa 33,291
frt 96 krral megszökött, s Friedenthal most 1000
frtnyi jutalmat ajánl annak, ki az illetőt elfogva,
a rendőrség kezeibe szolgáltatja. Mint mondják,
már nyomában vannak a tettesnek, s táviratokat
küldöttek Európa minden fővárosába.

** (Mészáros Károlyt), a „Ludas Matyi" szer-
kesztőjét, — mint az „U. Ll . " írja — újra perbe
fogják felségsértés miatt, melyet egyik nap midőn
sétára volt bocsátva, egy vendéglőben követett el,
többek jelenlétében.

** (Rózsa Sándor,) kínok botyárságait egy
időben bizonyos dicsőséggel vették körül még a
hirlapi közleményekben is, kimutatta minden ja-
vulási ígérete daczára a fogafehérét. Mint tudjuk,
részt vett a szegedi postarablásban, s most hűvö-
sön ül. Minap meg akart szökni, szándokát azon
ban észrevették — s elég barbár módon akadá-
lyozták meg, ugy t. i. hogy oda lánczolták bör-
töne falához.

** (Halálozás.) Egy Egerből küldött gyász-
lap Erdélyi József elhunytát tudatja.. Neve az
irodalom terén is ismeretes, mint boszélyiróé.
Utóbbi években azonban visszavonult az iroda-
lomtól, s mint Heves- és K.-Szolnokmegyék fő-
jegyzője működött. E hó 17-ikén hunyt el rövid
betegség után 43 éves korában. Barátain és isme-
rősein kivül neje, öt gyermeke és testvérei gyá-
szolják halálát.

Nemzeti színház.
Fenlek, máj. 14. „Fény árnyai" Szomorujáték 5 felv'

Irta Szigligeti.
Szombat, máj. 15. XIX. olasz opera előadásul: „Alva-

járó." Opera 3 feív. Zenéjét szerz. Bellini.
Vasárnap, máj. 16. A színházi nyugdíjintézet javára:

„Álmában beszél." Vigj. 1 felv. Irta Hősen; ford. Szerdahe-
lyi. — Es „Álarczos bál,1''' opera 3 felvonása.

Hétfő, máj. 17. „Brankovics György." Szomorujáték
5 felv. Irta Obernyik. — Tóth Antal vidéki színész föllépte.

Kedd, máj. 18. XX. olasz operai előadásul: ,,A ke-
gyeneznű." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerda, máj. 19. „IV-ik Henrik.'' Dráma 5 felv. Irta
Shakespeare; ford. Egressi Gábor.

Csütörtök, máj. 20. XXI. olasz operai előadásul: „Er-
nani." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.

— (Az olasz opera tagjairól) egy biráló következő ismer-
tetést ad: Pozzoni Antoniettaasszony nemcsak hévteljes éne-
kével s dramatikus hangjával, hanem tán még inkább j áté-
kával nyerte meg a közönség általános tetszését. A „Travia-
tá"'-ban és „Álarczos báP'-ban különösen nemcsak jól játszik,
hanem jellemzőleg is ábrázol. Állásai, arczkifejezése, tagjá-
téka mindig kifejező öszhangzásban vannak azzal, a mit előad.
Különösen plasztikus kézhordozása, minőt ritkán láthatni.
Első föllépésekor nem is sejtettük, hogy ez énekesnőben ennyi
hév lélek s ennyi drámaiság van. Ö és Pandolfini — e jeles
baritonista — váltak a közönség kedvenezeivé. Medini (bass)
szintén jeles, kivált a „Faust"-ban, de az ö erős hangja már
nem annyira hajlékony és dallamos. Ánastasi is igen hasz-
navehető" tenorista s jó iskolával bir; de arcza merev, mint
egy álarcz, s halkan vett hangjai épen nem kellemesek ; de
ha fölmelegszik nemcsak Ízléssel, hanem hévvelés benső-
séggel is tud énekelni. — Az olasz opera tagjai csak azt
tanúsítják, hogy Salvi ur nem a leglelkiismeretesebben
fogott e vállalatba. Hogy sokat nyerhessen: nem válogatott

hanem kereste az olcsót. Ezeknek tehát piheniök kell, kivált
mióta a „Borgia Lucretia" előadásával Salvi ur igen kom-
promittálta magát. Ellenben a fennebb emiitett négyet
folyvást kénytelen működtetni négy-öt operában, melyet
utoljára a közönség megun. Kossini „Mózses''-ét (noha a
karok sok fáradsággal betanulták,) s „Teli Vílmos"-át, me-
lyeket a közönség várt, kellő erők hiányában nem adhatják
elö. Szóval Salvi ur nem válta be igéretét, hogy jó operát
hoz, mert csak három-négy tagot hozott, kiket élvezet hall-
gatni és a kiket sokkal elönyösb lett volna magukban ven-
dégszerépeltetni - Salvi ur nélkül.

Szerkesztői f mondanivaló.
— Sí.-Várad. Sd. I. A költő háza valamivel jobbacska

az előbbieknél. Első felében van valami egyszerű leirás-
forma. De annyira, hogy közölhető legyen, ki nem javítható
s mi gyönge müvek kitatarozásával nem is foglalkozhatunk.
Ismételjük előbbi izeneteinket. Tanuljon egypár évig ma-
gyar nyelvet és irályt, gyakorolja magát kivált prózában, s
ha kitartás mellett tehetséget is érez magában, akkor kí-
sértse meg föllépni az írói pályára, melyre alapos készültség
nélkül lépni senkinek sem szabad, még a tehetségTiek sem,
ha minden lépten elsikamlani nem akar.

— D. K. Emléklapra, hűtlen baráthoz. Nem mutatnak
semmi tehetségre.

— X.-Várad. M. S. A régi „Harcz'i dalok"-ból óhajta-
nok mind a VI. részt ismerni.

— Szalmár-Németi. Dr. Sz. I. Kérdést tettMnk a ki-
adó-hivatalnál, sajnálattal kell azonban tudatnunk, hogy
lapunk idei első félévi folyamából teljes számú példánynyal
többé nem szolgálhatunk.

— Az ismeretlen ismerős. Történeti beszély. Nem
üti meg a közölhfités mértékét.

— Megvételre kerestetnek az 1850. évi „Magyar
Ilirlap" febr. 24., aug. 25, 26 és szept. 3-ki számai. A neta-
lán ezeknek birtokában levőket Dudás Ödön fölkéri, hogy
eladási szándékukról öt Zentára czimzett levélben értesíteni
szíveskedjenek.

SAKKJÁTÉK.
495-dik sz. f. — Grimshav W.-töl

(Londonban.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond '

A 490-dik számú feladvány- megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Világos.
1. Ba8—fö . .
2. Fh3—fő .i .
3. Ff 5—g6: . .
4. g 2 - g 4 . .
5. Fg6—e4 matt.

Sötét.
Hg6-f8
Hf8—g6
Fg3-f4
tetsz. sz.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
*— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling Iván.
— Londonban: Gorgias Viktor.— Qelsén: Glesinger Zsig-
mond.— Jászkiséren: Galambos István. — Harasztiban: gr.
Festetics Bennó. -— A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés: F.-Nyárád. A feladványok nincsenek
korrekten följegyezve; jó lesz még egyszer beküldeni, ha
lehet, diagrammban.

Igazitás. A múlt számunkban közlött feladvány-
ban eó'-an hibásan áll sötét futár aötét gyalog helyett.

Hónapi-cs
hetinap
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Csőt.
Péut.
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Május
C 1 Sz. ilár. v.
Jézus sz. vére
Orbán püsp. (g)
Nerei P ülöp
űrnapja l'.Mag.
Vilmos, Germán.
Maximin

CSz Hár.v.
Janka
Orbán
Nerei Fülöp
Pazzi Maed.
Emil
Izsák hitv.

Hold változása

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptár

Május (ó)
11 E 3 Motius v.
12 Epiphan
13 Pacomius
14 Vizszentelés
15 Glyceria
16 Tivadar
17 Andronik
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naptara
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13
14 [győz.
15 Makkab.
16 Zakarjas
17 Zakens
18
19 S.BehaoI
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TARTALOM.
Lator Gábor (arczkép). — Örök gúny van . . . — Czél-

talan bolyongás.. — A nyomoruság pitvarában (vége). — A
gonosztevőkről. — A pálma (képpel). — A lipcsei zsibvá-
sártér (két képpel). — A párisi világtárlat és a magyar ipar
(vége). — A magyar színészet előkorából. — Egyveleg. —
Tárház: A Margit-szigetről. _ Irodalom és művészet. —
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csa-
pások. — Mi újság ? —- Nemzeti színház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
Üregesfogak, fogin-daganatok

ésrhenma ellen felülmulhatlanszer.

A leghevesebb

fogfájdalmak
minden nemeit

eltávolítja azonnal (ugy, hogy a fáj-
dalmak egy év tartama alatt vissza sem

térnek).

A hires párisi arkanum
„Liton"

biztos eredmény, ha más szer nem használ!
Kapható Török József gyógysze-

résznél Pesten, király-uteza 7-ik sz. a.
WW Egy üvegcse ára 70 kr. postai

küldéssel 80 kr. 523 (1—9)

PILOLES DE HAUT.
Ezen

növényi hasüajtó szer
az, mely Francziaországban legáltalánosab-
ban használtatik. Ellentétben más hashajtó-
sserekkel. ez csak akkor működik jól,
ha igen jó tápláló étkekkel és erositó
italokkal, u. m. bor, kávé, tliea, jó hús-
levessel stb. vétetik be és emésztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisz-
tulása legyen, választhatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv uta-
sítását.) 514(2-6)

Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TO-

RftK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pesten,
király-uteza 7. szám.

Nincs többé szeplö, naptólelsütés, sárga arezfolt, redft.
A szépséget és ifjúságot csak a világhírű

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitűnő orvos és az or-
vos-egylet, számos nő és férfi egyedül ezt ismerte el hibátlan szépitő-szernek. — Ára egy
nagy üvegnek 2 ft. 50' kr., kisebb 1 ft. 30 kr., postán 10 krral több.

Főraktár Berlin, Jagerstrasse46, Lohse udvari szállitmányos.
Pesten Török József

gyógyszertára, király-uteza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár: Bö-
szörményi. M.-Berényi: Nárcisz. Eszék: Deszáthy. N.-Várad: Molnár. Temesvár: I V
cher. Kolozsvárit: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katona Zsig-
mond gyógyszerész uraknál. 513 (2 — 6)

Hirdetmény.
Jutalmazott cséplö-gépek.

Alulirt különös figyelmébe
ajánlja a t. ez. földbirtokosok
és gadaközönségnek az 1866-ik
évben jutalmazott, s azóta még
jobban czélszerüsitett cséplő-
gépeit, hajtóműveit, szóró-
rostáit, irtó és kapáló-gépeit,
Sack-féle rajol-ekéit (14"-nyi
mélységre szántó) vizmérések-
hez igen egyszerű és darabon-
kint csak 26 ftba kerülő lészi-
vatyuit stb. értesíti egyszers-

mind a tisztelt közönséget, hogy gépgyára felküzdött azon helyzetre, miszerin tgőzerőveli
működése folytán, valamint a legszámosabb uj gazdasági gépek megrendelését, ugy azok
javítását a legrövidebb idő alatt, és legczélszerűbben eszközölheti. Magyarázott ábrákkal
ellátott árjegyzék bérmentesen küldetik meg.

Stadel Károly,

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült-bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

l e d . dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
fp<r" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, 8 kívánatra a gyógy-
szerek is megkíildeínek.

501 (4—12)

529 (1-3) gépgyárnok Győrött, városház-uteza 389. sz. alatt.

Dr. Patfison-féle

köszvéiiy-vatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csúzok
minden nemeit, u. m.:

an-z-, mell-, torok- és fogfájás, — fej-,
kéz- és térdkfiszvény, — tagszaggatás,
gerincz- s ágyékinjdalmakat. Ára egy
egész csomagnak 10 kr.. félcsomagé 40 kr.,
és kapható Pesten: a „szent lélekhez"'czim-
zett gyógyszertárban, király-uteza 7-ik sz.

"alatt; Temesvárt!: Pecher J. E. gysz.;
Makón: Weil M., Budán: Pichler V. udv.
gyógyszerész; Veszprémben: Tüszkan M.;
Zomborban: Heindjhofer K.; Eperjesen:
fechmidt K. gysz. uraknál. ' 396 (4—4)

Pályázat leánytanitásra.
c , t t n a f ? 7 ? : a l o n t a i r e f - egyház, egyik, négy

osztáV-leánytanitóSágára,pályá^!othirdlt
S M f t ™ &. o.é. ; 10 hold

B
A pályázni akarók felkéretnek, hogy bi-

zonyítványaikkal felszerelt kérvényüket évi
augusztus l-ig, az alulirt egyháztanácshoz
eljuttatni szíveskedjenek.

Az elválasztott tanitó, állomását f. évi
október 1-én foglalja el. 525 (2—3)

Nagy-Szalontán, május 9-én 1869.

Helgoland íeiigerifürdö.
Június 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajó-

zás, mely mint az Élbe, mint pedig a Wescr folyóból kiindulva fentartja a rendes
közlekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.

Ezen összeköttetés két nagyszerű vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra építettek, s a tengeri utazók számára kényelme-
sen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott női s
raagánykajüték és kitűnő éttermekkel vannak ellátva.

. A gőzhajózás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Bremerhafen-Geestemíinde és Helgoland közt az északnémet Lloyd

társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Északi tenger
kapitány P u t s c h e r J.

Menetek:
Június 29-től július 7-ig minden kedden és szombaton.
Július 10-től szeptember 15-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 18-tól október 4-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 9-én.
Helgotandból Bremerhafen-Geestemündéfíe vissza: minden reá következő

napon, mégis vasárnap Helgolandba időzve.
Indulás Holgolandba az első brémai személyvonat megérkezte után; a visszamene-

tek akép rendeztetnok, hogy a megérkezés idejekorán a keresztülvonuló vasut-vonatokkal
történjék. — Továbbá szolgáljon köztudomásul, hogy a kölni m. frankfurt-, dresda- és
berlini vonalokon át, melyek via Brema-Geestemünde Helgolandba vezetnek, érintett állo-
másokon valamint Düsseldorf, Hamm, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Leipzig,
Magdeburg, Oschersleben, Potsdam és Erfurt állomásain, Holgolandba és onnan vissza
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.

Hamburg és Helgoland közt a hamburg-amerikai nyalábliajó-részvény-
társnlat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven
kapitány LührsJ. A.

Menetek:
Június 17-től július 15-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Július 17-től szopt. 16-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 20-tól 30-ig ismét minden hétfőn és csütörtökön.
Továbbá csütörtökön október 7. és 14-kén.
Indulás Hamburgból reggeli 8 órakor.
Hclgolandból vissza Hamburgba minden reá következő napon reggel, de soha reg-

E hajó, mely e menetben gyorsaságra nézve még egy gőzhajó által sem szárnyaltat-
ván tul — e vonalat 6—7 óra alatt, — a voltaképeni tengeri utat pedig 2—3 óra alatt
teszi meg. 531 (1—8)

M i h H
te g ()

Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely ugy4s eléggé ismeretes, még csak azt említjük fel, hogy tehén-savó és
ásvány-vizek szolgáltatnak, és a fűrdőház mindennemű hideg s meleg fürdőkkel van be-
rendezve. A társalgási ház gyönyörű salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház, tengeri
séták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat és halászat által, valamint a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — ki világosi tásaival a fürdővendégek-
nek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végűi köztudomásra juttatik, hogy a távirda-
összeköttetés jelenben a kormány részéről ismét helyre fog állíttatni.

Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság, valamint dr.Aschen fürdői
orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

Helgoland, áprilban 1869. \ tCIlgei'i f'ÍÍrdÖ-ÍgaZgatÓ§ág,

Börbajok
valamint

titkos betegségek
és súlyos utóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-ntcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint 11 érd-
479 (9-12)_

Megkereshető levél által is.
tói l-ig.
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Szathmár városában, egy újonnan
felszerelt

kő- és könyvnyomda
kedvező feltételek mellett szabadkéz-
ből eladandó; értekozhetni személye-
sen vagy levél által a tulajdonossal
ugyanott. 630 (1—3)

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal egyött, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottyá-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindeknemtt
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és mtntckötökbél a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörok, tojások,
szemüvegek is találhatók. öli (2—4)

1



i

292

Hirdetmény.
A Deák Ferencz-utczában (azelőtt nagy hid-utcz*), az „Angol királynőhöz" czimzett

'2000 tuczat vászon e's batisKt-zsebkendó, rendkívül nagy válaseték férfi- ét női
fehér-ruhákból

telényivel a becsáron alól
készpénzfizetés mellett eladatik.

Á r j e g y z é k .
1 vég 80 rőfös fehéritetlen vászon, becsára 12 ft., most csak 6.50 kr.
1 vég 30 rófós fehéritetlen fehér czérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.60 kr.1 vég 30 rotos teneritetlen teüCr czerna-vászon, becsára 18 tt., most c
1 vég 30 röfös fehérített creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.
1 véír 30 rÖfŐ9 legszélesebb nf>fnii í*rpas-viÁ«Tnn hp^jtár 1 R í*t mrut. CA1 vég 30 röfős legszélesebb nomü creas-vászon, becsár 18 ft., mo«t csuk 9 ft.
1 vég 30 röfös kitiinó sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfös kitűnő rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak 15 ft. 50 kr.
1 vég 38 rőfös hollandi czérnavászon, becsára 28 ft., most Csak 14 ft. 50 kr.
1 vég 40 rőfös rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 45 röfös orosn kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,

becsára 36 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak "20 ft.
1 vég 50 röfós irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.
Különféle nemű rumburgi vásznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára

kétszer annyi.

1 vég ágy-kanavász. becsára 14 — 18 ft.. most csak 7—9 ft.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3.50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat vászon batiszt-zsebkendö, fehér, úgyszintén színes szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,

9 —10 ftig a legfinomabb.

Igen finom hímzett batiszt-zícbkendök hölgyek számára, darabja 50, 60—75 kr. a legfin.
Angol shirting (Chifibn), igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35.

40 - 45 kr. a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50—3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaezérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6—7 ftig.

Meglepően szép és nagy választéka férfi és nöi feliérruhák.
1 női ing. jó vászonból, húzóra, 1.50, 2—2.50 krig.
1 női ing kitűnő rumburgi vagy hollandi vászonból finoman hímezve, 3.50, 4—5 ftig.

a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumburgi vászonból, ,.a legújabb párisi minta szerint, 5, 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.
Nöi téli vagy hrilóing kitűnő vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.

Női nadrág finom shirting, jó barehet vagy kitűnő vászonból, sima vagy hímzéssel. 2,
2.50, 3—4 ftig.

Női éjjeli corsett, száz különféle párisi legújabb mintában, himzéssel vagy a nélkül,
2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 7 - 8 ftig a legfinomabb.

Nöi alsószoknyák, száz különféle párisi legújabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.

Fehér és szines franczia shirting ingek, igen finonfée jók, 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50, 3, 4,5—6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetből, félmagyar szabásra, darabja

1.50- 2 ftig.

Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig a

legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lel-

kiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket így kérjük czimezni:

i f l l i * l m ?5» urnák Pesten, Deák Ferencz-ntcza, az „Angol királynőhöz"
czimzett szálloda mellett.

25 forintnyi áru vásárlói jutalmul egy igen finoman hímzett batiszt zseb
kendőt kapnak.

s^v Egyedüli áruhely: -W®

Pesten, Deák Ferencz-utcza (előbb nagy hid-ntcza), az
„angol királynőhöz" czimzett szálloda mellett.

4 8 3 ( 5-6) METH S., Bécsből.

Évenkint 5 húzás. Főnyeremény 250,000.
1864-iki cs. kir. osztrák állam-kölcsön

nagy nyereményhuzása
1869. június l-jén.

Akölcsön-nyereményeiíSO.OOO; 220,000; ÍOO.OOO; 150,000; 50,000-
25,00<t; 15,000; 1<\OÜO; 5 0 0 0 ; stb. ft. legkisebb nyeremény 160 ft.

Hivatalosan bélyegzett részvény-jegyek, melyek addig maradnak érvényben,
meddig a 250,000,s igy lefelé 160 ft. nyereménynek huszadrészére javukra nem esik;
ajánltatnak a pénzösszeg beküldése vagy postai utalvány mellett. 1 db. ára 8 ft., 9 dbé
70 ft., 20 dbé 155 ft. ,

Kotlisckild es társa
524(2—4) Bécsben, Postgasse Nro 14.

Az életerőnek fentartása
a valódi Hoff-féle egészségi malátakivonati-sör által, a

. legfőbb aggkorig is, bebizonyult tény.
Két elismerő-Icvél; egyike KNves a másika jelenkorból származik.

I. HolF János udvari szállító urnák Berlinben.
Baden, Bécs mellett, 1859. fobr. 20-án. Ön malátakivonata bámu-

latos erősitő hatással van reáui, 76 éves aggastyánra; én most már nem
élhetek e szer nélkül, noha tudom, hogy engcmet fiatallá nem tohet.

Di'. Wurthweri Mederer.
II. Hoff János ur központi raktárának Bécsben, Karntnerrig 11. sz.

Badon, 1869. febr. 20-án. Ön inalátakivotmti ogészségsörét én már
nem nélkülözhetem; ez tartja főn életemet, azért kérem, ne hagyjon reá
várakozni. Dr. Mederer.

Ehhez mellékletül idézzük még a következő levelet: „Potzdam,
18(59. febr. 15-én. Hogy ön malátakivonata és egészségi malátacsokolá-
déja már számos betegnek egészséget hozott, világszerte ismert dolog;
de leginkább örültem éu, midőn jó barátomnak sorvadásban sinlődő
gyermeke (egy csecsemő, mely anyját kora halál által elvesztette) a
csodálatos maláta-csokoládépor által, mi nékio a csecstej helyett adatott,
ismét erősbült és szemlátomást jobbult, mint azt már senki sem hitte
volna. Wolff', kereskedő, Naunerstrasse 49. — így szólnak még szám-
talan levelek.

g£j£* Az egyedül valódi Holi-féle malátaléteg-egészségi sör, vala-
mint az egészségi maláta-csokoládé és maláta- czukorkák főrakhelyo
egyedül: Bécs, Kiirntnerring 11. szám. A ragjegyen Johaim lloff
névvonás.

Árak: Malátaléteg-ogészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 Kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üveg 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz ' ,2 font, 10 fonthoz l1/, ingyen ada-
tik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsben feladva.

Kapható P e s t e n Török József gyógyszerész urnái, király-
utcza 7-dik szám. 507(1—3)

Keresztelő-készletek
minden szintien

I 14, — 18, — 25, — 50 forintig.1

| Tiirsch F.-nél
; Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
; >,w3T Gyermek vászonnemüek
! minden áron. 463 (3—3)

Friss

VETŐMAGVAK,
magya

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai 8 veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak öv- és gyógy-
módjaival. 457 (12-12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleiil legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több:

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

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

saját házában.

úgymint:

Lóhere. valódi franezia és
luezerna.

Lóhere, stájer vörös.
, Rétbi here, fehér hollandi.
í Vadócz (Reigras), angol, franezia,

olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Cznkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

repcze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (12—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfű (Pimpinella).

j Es más magfajok.
I Olaj-pogácsa.
j Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
I Gabona-zsákok és gyékények.
I Gép-olaj, legjobb minőségű.
! Disznózsír, Szalonna és háj,
3 Angol patent-kocsi- és gépkenőes.
I Fekete lábföld virágokhoz.

**8Ŝ * Jó minőségben és jutányos
Iá ron kaphatók:

llalbaner (i. János,
kereskedésében Pesten,

liaktár és irodája saját házában
[Terézváros, Rombach-utcza1 7. szám a.

Végeladás.
Miután a házon, melyben árutáram van, közelebb építkezések kezdetnek meg,

végeladást nyitok
mindennemű divatezikkekböl, úgymint: mindennnemü popeliB, Instres, mohair,
poils, barége, percaline, batiszt, jaconas, mousselinból stb. — Továbbá long-
schatviok, nagykendök, kész joppok és paletokból

§ÜP tetemesen leszállított árakon. "^BH
SVT Ajánlom továbbá valódi angol waterproofomat esö-köpenyekre.

KÁNYA JÓZSEF,
528 (1—6) József-tér 10. sz. a.

Tizenhatodik évfolyam.

Előfizetési fö l téte lek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij kfilÖD
minden igtatás után 30 krajezár.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Honvédelmi rendszerünk tényleges át-
alakításának s az attól remélt üdvös befo-
lyásnak a rendes hadseregre és katonaságunk
szellemére, egyik életföltétele, hogy a hadi
tudományokban jártas és minden irányban
képzett honvédeink legyenek, kik által uj és
életképes elemek vitessenek be a hadseregbe.
Ennek elérésére, addig is mig aLudoviceum
ismét eredeti czéljának megfelelöleg szervez-
tetnék, az által történt meg az első lépés,
hogy az egyetemnél hadi tanfolyam állítta-
tott föl, s annak élére oly férfiak állíttattak,
kiknek képzettségétől a legjobb eredményt
várhatjuk leendő honvédeink ka-
tonai kiképzésére. E férfiak egyi-
ke Tóth Ágoston, honvéd-ezredes,
ki az emiitett katonai tanfolya-
mon az erődités-tant, katonai
földrajzot és a stratégiát adja
elő; mig tanártársa gr. Pongrácz
Károly, a hadi történelem, tak-
tika és katonai szolgálati szabá-
lyokban ad oktatást.

Tóth Ágoston, kinek arczké-
pét s életrajza vázlatát ma olva-
sóinknak bemutatjuk, épen nem
uj név e téren hazánkban. Az
1848/9-diki szabadságháboruban
kifejtett tevékenysége s dicsére-
tes működése ismertté s tiszteltté
tevék nevét a katonai s hazafiui
körökben s honvéd-ezredessé ki-
neveztetése azok közé tartozott,
melyeket a közvélemény a leg-
nagyobb helyesléssel s megelé-
gedéssel fogadott.

Somogymegye Marczali me-
zővárosában született, 1812-ben.
Atyja előbb a Széchenyi grófi,
majd az Eszterházy herczegi csa-
ládnak volt uradalmi ügyésze.
Grymnasiumi tanulmányait Sop-
ronban végezte s ott már kitűnt
kiváló előszeretete a rajzolás és
a mathematikai tudományok
irán\ Gyermek- s első ifjúkori előszereteté-
hez hiven, már 14 éves korában a katonai
mérnöki (ingenieur) akadémiába lépett, hon-
nan 19 éves korában már mint tiszt jött ki
és a Benzur nevet viselő 34. gyalog-ezredbe
osztatott be mint hadnagy. Három év múlva
(1834) dandár-segéd volt, s hat évre rá a
táborkarhoz tétetett át. Az osztrák hadsereg-

Tóth Á g o s t o n .

ben is fölismerték kitűnő képességeit s hasz-
nálhatóságát. Folyvást magán szorgalom
által is tökélyesitvén magát, egyike volt a
legszebb jövőt igérő fiatal tiszteknek. S elő-
menetelét magyar eredete és magyar szive
mégis gátolta. Bár 1842-ben Magyarország,
1843-ban Csehország katonai térképét készité
el, századosságnál fölebb nem emelkedhe-
tett, így találta őt még 1848-ban is a forra-
dalom kitörése.

A márcziusi napok Lembergben találták,
ezredével. Az első honvédcsapatok még a
törvényes idő^íakban alakultak, s elsű~~volt

TÓTH ÁGOSTON.

ezredében, ki még az osztrák hadügyminisz-
ter körrendeletére, folyamodványát beadta
az alakuló honvédséghez áthelyezése iránt.
Ezrede azonban Magyarországba hozatott át
s Nyitramegyében Hurbán ellen csatározott,
egészen addig, mig Jellasics főparancsnokká
kineveztetése által a tényleges szakadás
megtörtént az osztrák és magyar haderő kö-

zött. Ö azonnal kilépett ezredéből, Pestre
jött, s itt a 31-ik honvédzászlóalj őrnagyává
neveztetett ki. A zászlóaljat azonban még
toborzani és szervezni kellett. E munkát ő,
néhány nap alatt, nagy ügyességgel és siker-
rel hajtotta végre, s az uj csapattal, melynek
toborzási helye Tasnád volt, azonnal szét-
verte Zsibónál az oláhokat. Zászlóaljával
mindjárt megkóstoltatta a győzelmet és di-
csőséget.

Bem az erdélyi sereg vezényletét átvevén,
Tóth Ágoston is oldala mellett maradt s te-
vékeny részt vett dicső hadjáratában. Bem

csakhamar felismerte benne a
katonai tehetséget s különös
figyelmére és szeretetére mél-
tatta. A következő év febr. 23-kán
már ezredessé s Beszterczevidék
parancsnokává nevezte ki, hol
azonnal fegyver-gyárt alapított s
a Bukovina felőli hadjáratokat
czélszerü erődítésekkel látta el.

Egy idő múlva azonban Bem-
mel összeütközése volt, a sokat
rakonczátlankodó lengyel legio
feloszlatása miatt, mit az öreg ur
igen zokon vett, s Tóth Ágoston-
tól e miatt elvonta barátságát.
Tóth szívesen kitért az ősz vezér
utjából s Debreczenbe utazván,
magát a kormány rendelkezése
a Iá bocsátotta; részt vett a Görgei
elnöklete alatt ott tartott nagy
hadi tanácsban, mely a hadjárat
további folyamát állapította meg,
s midőn Czecz, Erdély előbbi pa-
rancsnoka lábát törvén, helyébe
kineveztetett, ezt azon gyöngéd-
ségi indokból nem fogadta el,
mert Bem rósz nevén vehetné ki-
neveztetését, pedig „Bemre —
monda — több szükség van, mint
reám." Annál kényesb megbízás
jutott részére, Perczeltől átvenni
a déli hadsereg parancsnokságát

s azt újra szervezve Guyonnak adni át. Az
ezután folyt véres csatákban is nagy részt
vett s kitűnő szolgálatokat tett; de a részle-
tekre itt bővebben ki nem terjeszkedhetünk.

A forradalom leveretése, a világosi gyász-
nap öt Aradon találta. A foglyok közt volt. Ő
is kötélre Ítéltetett s ítélete kegyelem útján 18
évi sánezfogságra lőn enyhítve. Hét évi bör-

22-ik szám.

Pest, május 30-án 1869.


