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diszm ü-kereskedésók által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Dohányvágó-gé Hosszu kísérletek után, sikerült egy
dohány vágót szerkesztetni, mely töké-
letesen vasból készült s melynél kezes-

kedhetünk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segitségével tö-
rbkmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja 13 ft 50 kr.

i O O . K ü l s e . i e florentini barna bro-
nce-bol, belseje kőedényből

dohány nodvességi fokát tetszés sverints oly előkészületté! ellátva, — hogy
eaabalyozni lehet. Dar. 3 lt 30 kr.

V i » » < y i i i l l Í f » T * e k a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány-i
-^ **« - . ' " * " v ' ' • i p i - u l - ; melyeknél a fflst vizen hatván |

keresztül, tökéletesen lehfittetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyajipi- j
pávai 2 ft 20 kr, tajtpipúval cigareitnck is használhatók ö ft üO kr, nagyobbaki
4 lt 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 lt 50 kr, nagyok és díszesek 9 il.

Egyetemes ké»ziet, lioliandialaku tu jtj.ip.it, három •tirar-és egy cigarett-szopókát
tartalina/.ó, <iis7.es bőrtokban, darabja ."> It t>0 kr.

Dohányzó-szekrénykék, diszes fából s mög gazdagabban és sok-félékben fel-
szerelve, ajándékokhoz különösen alkaiuia?ak,4 ft 8) kr, 7 ft 50 kr, S ft 75.

Cigarette-készlet, kissebb és nagyobb taitszopokat, dohány- tartót, eyujtószert,
kanóczot és s/.ivarpapirt tartaima/-ó iíisszerü diszes tokban 4 ft 50 kr.

Mobü-gyujtószer, egy szirarszopókit, kanóczot ea gyufákat tartalmazó kis zseb-
beíi tok 1 ft 50 kr.

rörölcdolíiÁiiyxó-késscletek:, ntr» é s >'«nduiá.
sokhoz igen ajánl-

hatók. — Kis tajt-csibukot szi-jjel rakható megyfaszárt, kót szivarssopót és do-
hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.

Nagy tajt-csibukot, széjjel rakható megyfaszárt, cigarett szopókát és dohány-
tartót tartalmaié tokban 6 ft 'óÚ kr.

Szintén ilyen e/.éjjelrauható fekete szárral 7 ft.
Szintén ilyen, nngy fa^zárral, másodrendü pipával 2 ft 75 kr.
Kis törőkdohán»'-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-fel-

teTŐt, és doh.-, ny tartót tartalmazó kis bonokban 2 ft "20 kr.
i O o l l S á l l V Z Ó S é t a b o t O k , csibukszár gyanánt használhatók,
| írfliKnteio kiállitásuak 2ft 7a kr,

3 lt 60 kr, 4 lt 00 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
g ,

szilárdan
készülve, minden egyes darab elegünkkel ellátva, a legnagyobb síéiben is hasz-
nálhatók.

1. szám, rövid kanóczezal ellátva, 85 kr.
2. sz. kanóczcsal és szivarmetszövel 1 ft 25 kr.
3. sz. hoBszabb kanóc^csal és szivarmetszóvel 1 ft 50 kr.
4. szám. gyergyátskával 1 ft 50 kr.

s á r ? a patent-KirbSl készitve, raliba
akasztható szíjjal, útra és kiráudu-

lásokhoz igen alkalmasok, "~'f> darab 3 ft 3!) kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 da-
rab 5 ít. Szintén ilyen különféle nagyságú szivartárcják 1 ft 50 krtól 4 ftig.

ZsetVbe l i saBerszáni l iése lc , '?f,n ĵnosak kenyér- éR
— toüvago kcse&et, oliócs-

kát, körömtisztitót, fogvájót, fütkanálkát sat. tartalmazók, szaruba '2 ft, 2 ft
60 kr, teknősbéka héjba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba

g

-A.H«>*ol

Kitünö Lefaucheux-revolverek.
Marok-rerolverek simák és résettek 10 fttól 20 ftig.

_ Mignon-zoebbeli revolvorek simák 15 ft.
ST Sima jókrszitményQ reTolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
^-(Szintén ilyenek,minden egyes alkatrészük kovácsolt aczélból,minden egyes da-
S" rab pontosan belőve s czégünkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
g 12 mm. 27 ft 50 kr. .

Finomabb kiállitásuak, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele-
. fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.

10- és 12-lövetü revolverek, különbözó kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zsebbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 Utól 10 ftig.

„ „ kétcsövüek 5 fi 60 krt.l 15ftig.
Lefaucheux Percussiósjegy^csövü két-csoyü

4á"ÍttóríÖÖ~ftig 7"íT50"~kri6rí8 ftTft 13 ft 5Ö"krtól 60 ftig
vadászfegyverek dús választékban.

Flobert-féle szoba-pisztolyok és puskák,
a lOyésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kelle-
mes mulatsággal párosult gyakorlathoz a czéllöyésben igen ujánlanJók,

kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
nagvobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Puskák madarakra is használhatók, 6 mm 19 ft, 9 mm. 21 ft.
Töltények száza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.

söróttel 3 ft, 9 mm. sfiréttel 5 ft 50 kr.
Vasból készült czéltáblák, tölthető mozsárral és kiugró hohóozczal, dbj»9 ft 80 kr. a,

"^7 ^ ( J ö ^ - V Í t f C L k , Tagyi3 a z ugynevezett „életmentők a mellényzseb- | .•
"** "' * ben", melyek megtámadtatás esetében igen hátha-| .

'és, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczél-| <
ból 1 ft 50 kr, díszesebbek bőrtokban 1 ft 50 kr. JV!

J ^ J . J ^ - J ^ ^ - Í J J ^ Ó r í i - l í ^ óráig járó müvel s elzárható felkeltóvel, mely |; •',
.. ;n,lr.n kivánatos órában éles, csengő hangon \/•,

ébieszt, ügyes alakjánál fogva pedig útközben is használható. Darabja 6 ft 50. ?
TS"oi*t",Í f o O S s l i O r i í l ö l c ( a ngo 1 patent), birmily vijedénynyel min- j>
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ den további előkészületek nelkul hasznai- |,

tathatván, egyszerü használati módjuk a erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb g,
bek 10 ft. ÖO kr, nagyobbak 16 ft 50 kr. j ;

e s ő - ö l t ö x i y ö l f . . . . . . v *•'
^ kicsiny közép nagyot

10 ft 75 12 ft 50 13 ft 50
15 ft 60 18 ft 25 19 ft 53

1B ft 85 19 ft 60
19 ft.

battist-béiiéssel
Finom orleans-bélléssel
Fehérek, ícíen elegánsak
Lovagló s kocsizó köpenyek ujjakkal és batist-béllóssel 15 ft,

l Í ( a n ? 0 1 P»tent), sárg. patembórból,

használható 2
.Aii*rol

lárdan készülve, apró és papirpénznek j r

ft.

Síülve 2 ft 30 kr.

sárga patentbórből,
kül, s ennélfogva

minden varrás nél-[
igen tartósan ké- j

5rés és tüz ellen mentesek, olaj-1
ampákkal, kicsinyek 1 ft 90 kr, •

tö
•lámp

középszerűek '2 ft 65 kr, nagyok 3 ít 41) kr.
££j l közép nagyságú, 3kivonással,külseje chagrin-bőrbe

foglalva, kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
foglalva 2 ft 00 kr és

A
ft 50 kr. darabja 7 ft 50 kr

jelenleg oly ölcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
igyek.ezel.ink oda irányúi, levélbe'! megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a rer.deímények gyors és pontos eszközlése által

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

%Jt<L

Heckenast Gusztav könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4 ik szám) megjelentek és minden hiteles
könyvárusnál kaphatók:

Gróf Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzö nyomán irta

Hegedü s Laj os.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

Egy magyar
Irta

J ó k a i )1 ó r.
liegény 3 kötetben.

H a r m a d i k k i a d á s .
Népszerü kiadás 38—43.

(16-rét 255, 255, 253 lap) füzve t ft. 40 kr.

az

1804-diki
cs. kir.

1 osztrák sorsjegyeknek.

20-ad részvényjegyek, |
érvényes minden hozásra egész 1918-dik évig, m
darabja 8 forint | |
9 darab 10 „ | |
20 darab 155 „ ^
e g é s z r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . 1 4 „ 3 $
fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . . 1 „ | |

Rothschild
591 (2-4) Wien, Postgasse, Nr. 14.

Átvétetett a „Wiener medicinische Presse'1

1869. julius 18-iki 29-ik számából:

Egy szó a készitett borból
elöáltitutt

Erősítő-italról
(8tiirkungs>Trank.)

Semmiféle életrendi segélyszer sem része-
sittetett egyhamar oly átalános elismerésben,.
mint épen az alig három hó óta ismeretes
készitett borból előállított erösitó-ital. Eze a

erösitö-ital, közbenjárás s ajánlgatásokranem
szorulván, tulajdonságainál fogva magama-
gíínak tört utat. Hathatóságai mindazon ese-
tekben, hol test- s ideggyengeség, emésztési
bajok, a gyomor elnyálkásodás minden nemei,
gyomorgyengeség, a belek ernyedtségének
eltávolításával; továbbá jobb tápanyag elké-
szítése s egyátalában az egész szervezet erő.
gitéséról van szó, mint már számtalan esetek
bizonyították — a leghívebben igazoltatik, s
még szakavatottak is, ezen erősitő-italt fen-
tebb érintett bajokban, mint megbizható erő-
sitő segélyszerül ismerik cl mindkét nem- s
korbeli győgyitásra. 5i»SJ (1)

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

34-ik szám. Tizenhatodik évfolyam.

Pest, augusztus 22-én 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — (supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 00 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 Béesben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajczár.

A nemzet élete s emelkedése annál bizto-
sabb, az alap, melyen nyugszik, annál szé-
lesebb s ingatlanabb, minél több oldalára az
összes emberi létnek s működésnek terjed
ki tevékenysége, minél több utja a nagyság-
nak és dicsőségnek van előtte nyitva, s ha
semmi sincs, a miben járatlan, a mire képte-
len volna. Természetes, hogy a helyzet, fek-
vés, körülmények, viszonyok, történelmi
fejlődés stb. sokképen korlátozzák az egyes
nemzeteket, s nincs, a legfejlettebbek közt is,
egy is, mely minden irányban fentarthatná
elsőségét; legszerencsésebb, leghatalmasabb,
melynek minél több oldalra ter-
jed ki tevékenysége, s mely az
általa elfoglalt tért a legnagyobb
erélylyel állja meg.

Hazánk, virágzásának ama
rövid korszaka óta, mindön nagy-
ságának „három tengerpart vi-
rányi vetettek határfalat", soha
sem látszott arra hivatva lenni,
hogy hatalmának emeltyűi közé
amaz ingatag elemet, a tengert
is bevehesse, mely egykor Hol-
landnak, Spanyolországnak, Por-
tugallnak, jelenleg Angliának
oly rendkivüli nagyság s gazdag-
ság tulajdonképi alapja lőn. S
mégis, midőn e század közepe
táján az átalános politikai s
nemzeti ébredés korszakában
amaz emlékezetes szó megzen-
dült: „Tengerre magyar!" ön-
kénytelenül éreztük, hogy van
egy kis magyar tengerpartunk s
azt sem szabad elhanyagolnunk,
azon a ponton is föl kell keres-
nünk nemzeti jóllétünk és nagy-
ságunk lehető feltételeit, azt is
be kell vennünk nemzeti jövőnk
számitásába. Talán, ha az 1848-
diki törvényeket az 1848-diki
vihar nem követi, ha a dicsőén
meginditott reform békésen gyü-
mölcsözhetik vala: azóta kis tengerünk ama
pontján, tiszteletet parancsoló, ha nem is
döntö sulyu hajórajunk lehetne s lobogónk
ismeretes volna egyik tengertől a másikig...

Tény azonban, hogy mindeddig „ten-
szerepet nem játszhattunk és nem is

K e n e s s e y A l b e r t .
galom nem maradt egészen meddő. Ha ten-
geri hajós egy sem vált volna is ifjaink
kőzül, oly országnak, melynek Dunája van,
nem lehet közönyös dolog, hogy fiai tanult
és alkalmas hajósokká képeztessenek. A
Duna, az európai kereskedelem egyik fő ut-
vonala, Közép-Európának a kelettel termé-
szetes összekötője, földrészünk egyik legha-
talmasb életere, — se folyónak épen legszebb,
legerőteljesb része esik hazánkra. A duna-
gőzhajózás Széchenyi István legnagyobbszerü
s legtermékenyebb eszméi közé tartozik, s
azon magasság, melyre a dunagözhajózás

K E N E S S E Y A L B E R T .

alig 30 év alatt emelkedett, bármily tekin-
télyes legyen is, csak kezdete a még sokkal
nagyobb jövőnek. S hogy a magyarországi
Dunán ne idegen, hanem magyar kezekben
legyen a gőzhajók kormánya és gépezete,

geri" szerepet nem játszhattunk és"nem is ; zászlója és vezénylete: azt hiszszük, sokkal
igen van reá egyhamar kilátásunk. S mégis | fontosabb és szembeötlőbb dolog, mintseni
ama lelkesitő szó, s az általa felköltött moz- I hosszasan kellene magyaráznunk. S pedig

hajóinkon csak azóta találkozunk (bár, fáj-
dalom, még most is csaknem kivételkép)
magyar kapitányokkal, mióta ifjainkat ama
szózat a „Tengerre" hivta.

Azon ifjak közt, kik ama tengerre hivó
szózatot akkor megértették s később is a
választott pályához hiven megmaradva, a
magyar hajókázás terén oly kevés számu
tekintélyek közé sorozhatók, egyik elsö he-
lyet foglalja el azon jeles férfiu, kinek arcz-
képét ezennel bemutatjuk olvasóinknak-
Kenessey Albert, volt hajós-kapitány, s mos,
a m. kir. közlekedési miniszteriumban a hat

józási ügyek előadója.
Kenessey Albert 1828-ban,

február 4-dikén született, Tolna-
megye Gerjen községében, hol
akkor atyja, Benő, falusi jegyzői
hivatalt viselt. Szülőinek számos
gyermek nevelése gondjaival
kelletvén küzdeniök, könnyité-
sökre szolgált, hogy a kis Alber-
tet atyja növére már három éves
korában magához vette, s előbb
mint özvegy, késöbb mint Ben-
esik István csajági ref. lelkész
neje, a kis Albert neveltetése
gondjait szeretettel viselte s ma-
gok gyermektelenül maradván,
öt egészen örökbe fogadták, s
elöbb a gyönki gymnasiumba,
majd 1839 őszén a pápai főisko-
lába küldték, hol az u. n. huma-
niorákat és a két bölcsészeti
tanfolyamot is kijárta, 1844—
6-igDebreczenben hallgatott még
egy bölcsészeti és két jogi tan-
évet, s ezzel kalvinista iskolai
tanulása szerencsésen be is volt
fejezve.

A „Tengerre magyar!" ekkor
járta be az országot. Kenesseyt
e kiáltás egyszerre áthatotta, s
rögtön erős elhatározással hajolt
a pálya felé, mely most először

látszott megnyílni magyar ifjaknak is. Alig
várta, hogy a tanév bevégzödjék, julius végé-
vel rögtön odahagyta a debreczeni iskolát, s
egész szorgalommal az olasz nyelv tanulá-
sának feküdt, tudva, hogy ez a tengerészeti
iskolák tannyelve, s átalában ott a magyar
tengerparton nélkülözhetlen.

1846. szeptember végén Fiuméba indult.

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZIKKEK,
KERTÉSZés EISERT

1869.

szeptember l-jén

nvereményhuzása
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Nevelő atyja, a haladás embere maga is,
benne is buzgón ápolta a haladási s hazafias
eszméket, s örömmel vezette öt választott
pályája felé. Mily nagy kedvvel és szorga-
lommal lépett az ifju a pályára, mutatja az,
hogy a rendes két évi tanfolyam mellöztével,
mint magántanuló 1846. októberben kezdve
meg a tengerészeti akadémiai tudományok
hallgatását, már 1847 febr. végén, és igy öt
hónap mulva, a kereskedelmi tengerészhad-
nagyi , vagy mint akkor nevezek, scrivanói
(hajó-irnoki) vizsgát le is tette, s még azon
tavaszon a „Giovannino R" nevü két-árboczos
vitorlás hajóra lépett, mint kadét. Ezzel be-
járta az Adriai. Jóniai-tengert, az Archipe-
lagust, a Márvány- és a Fekete-tengert; majd
a Földközi-tengereti, söt az Atlanti-Oczeánon
is tett egy utat Gibraltártól Corkig és Lon-
donig, meg vissza. Késöbb Radimiri kapitány
mellett mint hadnagy (alkapitány) szolgált
egy. Konstantinápolyból Triesztbe menő uta-
zásban.

1848 tavaszán, gróf Széchenyi István
ajánlatára az ausztriai szadalmazott Lloyd-
társasng hajóira jutott, hol elöbb gyakornoki
minőségben szolgált; késöbb, midőn a szard
hajóhad elzárta az osztrák kikötőktől, a
„Kübeck" nevü hajón, az épen megbetegedett
3-ad kapitány helyét foglalta el. Ez állomás-
ból tért haza, rövid szabadságidőre, hazája
s nevelő apja látogatására. Emezt — halva
találta; hazáját a legnagyobb küzdelem kez-
detén. Állomására visszatérnie akkor, midőn
a hazának minden fiára szüksége volt, szé-
gyen lett volna, s ö egy perczig sem tétová-
zott. Honvédnek állt be. Csakhamar hasznát
tudták venni, mert kevés emberünk volt, ki
hajózáshoz is értett, s Kenessey már november
1-én, mint honvédhadnagy szolgált a „Mészá-
ros" elsö magyar hadi gőzösön. 1849. január-
ban főhadnagy lett; s februárban, századosi
ranggal, aNagy-Váradonfölállitni szándékolt
tüzér-iskola mathematikai tanárául designál-
tatott. De a tüzér-iskola nem létesült; hajóját,
a „Mészáros"-t Windischgratz foglalta el, s
s a fiatal százados a honvéd-tüzérséghez osz-
tatott be, miután tanárságra készülődése
közben mind a tüzéri szolgálattal, mind a
tüzérség fejével, Lukács Dénessel közelebbi
ismeretségbe jutott. Májusban a Tiszán egy
pár gőzöst, melyek „Honvéd" és „Perczel"
nevet nyertek, állitott hadilábra, s a „Hon-
véd"-del részt is vett a csurogi csatában,
hogy müve használhatóságát bebizonyitsa.

Lukács azonban ismét visszakövetelte öt
a hadügyminiszterium utján a tüzérséghez, s
az ö keze alatt mint parancsnok szolgált
attól fogva egészen végig, t. i. a Dévánál, Rü-
diger orosz tábornok és Beke honvédezredes
közt kötött fegyverletétel napjáig. A fegyver-
letétel után ö is osztrák' fogságba ju-
tott; de abból, egy ^ orosz lovassági hadnagy
közbenjárása folytán, szerencsésen kiszaba-
dult. Debreczennek vette utját s ott csön-
desen megvonult az üldözések elöl. Hogy
foglalkozása is legyen, az ottani takarék-
pénztárnál 1850. elején épen megürült könyv-
vezetői állást fogadta el; s csekély fizetését
franczia és olasznyelv-órák adásával, majd
mérnöksegédi munkálatokkal pótolgatta,
hogy magának tisztességes állást biztositson.

Kissé tisztulni kezdvén a láthatár s eny-
hülvén az üldözések, ismét visszatérhetett
tulajdonképi pályájára. 1852. tavaszán, a ba-
latoni gőzhajó-társulat a „Kisfaludy"-gözöst
adta vezénylete alá. De látva, hogy a bala-
toni gözhajózás ke vés jövőt igér, 1853-ban az
elsö cs. k. szabadalm. Dunagözhajózási-tár-
saság szolgálatába lépett — mint egyszerü
kormányos. Egy év mulva 2-od, s ismét egy
évre I-ső kapitánynyá lépett elö, s e minő-
ségben maradt egészen 1867. júliusig, midőn
a m. kir. közmunka és közlekedési miniszter
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által minisztériumába szólittatott s 1868
elsö napjaiban m. kir. hajózási felügyelővé
neveztetett ki.E hivatalban müködik jelenleg
is, s e minőségben vett részt ugyanazon év-
ben a havre-i hajózási és halászati kiállitáson.

Kenessey kora ifjusága óta nagy elősze-
retettel viseltetett s hajlama mellett nem
mindennapi tehetséggel is birt az iroda-
lomra. Tanulókorában, Pápán is, Debreczen-
ben is, egyik munkás tagja, jegyzője stb.
volt a főiskolai önképző-köröknek, s iskolai
dolgozatokban, pályamunkákban s vegyes
irodalmi müvekben kisértette meg erejét.
Jeles hajózási müszótára, melyet az akadé-
mia talált kiadásra méltónak, nemcsak szak-
tani, hanem nyelvészeti szempontból is figye-
lemreméltó mü. 1866-ban a „Magyarország
Képekben" czimü képes folyóiratban a ma-
gyar Dunáról valódi monográfiát közölt,
mely azon vállalat legérdekesb s legbecsesb
közleményei közt az efsö helyek egyikét
foglalja el. A m. akadémia által a hazai hal-
tenyésztés érdekében kitüzött jutalomra pá-
lyázván, müve első dicséretet nyert s gya-
korlatiasság szempontjából a jutalmazott
műnél is előbbre becsültetett, és kiadásra
méltatva, az akadémia költségén jelent
meg. A havre-i hajózási és halászati kiállí-
tástól a miniszterhez beadott hivatalos je-
lentése, mely nyomtatásban is megjelent,
igen érdekesen, ügyesen és tanuságosan van
irva. Végre lapunk is több kisebb dolgozatot
közölt élénk tollából.

Mint ember, egyenes, egyszerü, magyaros;
társalgása ép oly nyájas, mint eszmedús és
tanuságos Elöadása élénk, miről a mult tél
folytán általa vezetett hajózási tanfolyam
ifjai is meggyőződhettek, kik elismerésük s
hálájuk jeléül becses emlékkel tisztelték meg
előadásai végeztével. — á—r—

Végrendelet.
( L e n n o n t ó f f - B o d e n s t e d t . )

Hogy még tovább tart életem,
Pajtás, biz én azt hittem!

Do azt mondják, hogy már nekem
Nem sok van hátra itton.

Ha sorsod téged haza visz,
S én itt már földbe' pórlom,

Kérlek, beszéld el majd . . . De hisz
Kit érdekelne sorsom?

De ha valaki, bárki lesz,
Talál kérdezni engöm:

Mondd, hogy golyó talált, s nehéz
Halálos szörnyü sebben

A czárért haltam meg, kiért
Vérem szivesen öntőm,

Hogy orvosom semmit sem ért,
S hogy hazámat köszöntöm.

Szülőim hajh, azóta tán
Nyugosznak hűs sirjukban;

Szivem' az vérzi most csupán,
Hogy hányszor megbántottam!

S ha mégis életben leled
Azon vivő utadba',

Mondd: fiók nem irt levelet,
Mert a restség nem hagyta.

A restség sem, — máskor megint
Váratlan a dob porgo,

S a táborban, zászló ha int,
Nem vártak a gyerekre!

De gyakran, harczok vésziben
S halálos pillanatban

Eeátok gondolt ő hiven
S megálda gondolatban.

Szomszédjuk, a kis barna lány
Talán jut még eszedbe.

S ha néki nem jut is talán
Kérdezni engemet, — de

Te mind a mit csak tudsz felőlem
Hiven sorold elé . . .

S bár könyet ejt is arra bőven,
Ne félj, nem hal belé!

Szász Károly.

Egy gazdag ember életuézetei.
(Egy holland kereskedő naplójából.)

(Folytatás.)

Harmadik fejezet.
Elhard ur a latin iskolába kerül, s meg is látszik

rajta.

Szorintem, édes Flóriánom, nevetséges dolog
egy koreskodőtől azt kivánni, hogy latinul is
értsen. Mit érek azzal, liogy a régi klasszikusokat
fordítni tudom. A tudós bibelődjék ezzel. A divat
azonban ezt is megkivánja, épen ugy mint mikor
a halottas menetnél vagy végrendelet felolvasása-
kor szomoru képet kell vágni, még akkor is, ha az
ember a legjobb kedélyben van. Da a szokás és
illemszabály ellen véteni nöm szabad, vagy leg-
alább nem illik.

A latin iskolában sem voltunk mindig komo-
lyak, különösen télen át sok tréfát űztünk, midőn
például a befagyott városi csatornákon korcsolyázva,
egy szegletből hólabdákkal dobáltuk a tanítókat.
Még most is nevetők, ha ogy tanítóm eszembe jut.
Komoly, hosszu, szikár férfi volt, ki tüdővésze
miatt egyre köhögött. Erről, természetes, hogy
nem tehetett sommit, s nem is volt szép tőlünk,
hogy betegségéből gúnyt űztünk, de hiában a-
gyermek csak gyermek, s miért is tesznek beteges
embert tanitóvá. Valahányszor egyet köhintett,
én adtam rá viszhangot, s a bátrabbak is vérsze-
met kaptak, csak az alamuszi Moole Gyuri nem
tartott velünk, kiről még több holyen kell beszél-
nem. Valahányszor a tanár egyet köhintott, mi is
rákezdtük, s néha még erősebben, mint ő. Eleinte
föl sem tünt előtte, de a mint mi is bátrabbak
lettünk, átlátott a szitán; s mert nem valami tökkel
ütött enibor volt, hamar nyomára jött annak is,
hogy e gonosz csinyt ki koholta. „Miért köhögsz?"
fÖrmedt reám, midőn lélekzete megcsendesült.
„Miért?" válaszolám, „hiszen tanár ur is köhög."
„Fájdalom, igen, de te csak erőlteted magadat, te..."
itt köhögése miatt meg kellett állnia, „te semmit
sem köpsz ki." „No ha csak ez a hijja," szól-
tam mosolyogva, „ezen könnyen segithetünk"
s elébe köptem, lehet, hogy a csizmáját is érte, do
bizonyosan nem merném állitani. Az ogész iskola
kaczagott, a tanár pedig nyakon csípett s egy
négyoldalú vonalzóval jól ellátott, akkor aztán az
ajtón kilökött. Fogamat vicsorgatva szaladtam
haza, s elpanaszoltam keserves zokogás közt apám
előtt, hogy a tanár azért páholt el, mert a köhögés
erősen rám jött. Sokkal több esze volt apámnak,
hogysem minden szavamnak telj?s hitelt adott
volna, (to se higyj mindont gyermokeidnok, min-
don gyermek hazudik, néha még jobban ért a
a hazugsághoz, mint a felnőtt omber,) sőt meg is
dorgált, do azért hallottam, hogy magában igy
susogott: „egy nyomorult tintanyaló fölmeri
emelni kezét egy Van Lónkra, hallatlan vakmerő-
ség!" s láttam, "hogy egy pár sort irt az igazgató-
hoz. Másnap röggel ez a tanítóval együtt bejött
az osztályba, kihallgatott engem s még néhányun-
kat; ezután egy hosszas leczkét tartott, melyben
előadta, először: hogy sem nekem, sem a tanárnak
nincs igaza; továbbá hogy mind nekünk, mind a
tanárnak, némi résrben csakugyan van igazunk;
végre, hogy a tegnapi büntetést nekem beszámítja
a többieknek pedig megbocsát.— Azt hitte, hogy
mindenkinek elég van téve, de engem nem nyug-
tatott meg. A vonalzó kék helye nem fájt ugy,
mint a szégyonérzet, s tanulótársaim gúnyolódása.
En voltam az első, kit mindenki szemcláttára
páholtak el, elhatároztam,- hogy boszutervombe az
egész iskolát beavatom, s tanulótársaimat is bűn-
részesekké esküdtettem föl. Este tömegesen szán-
dékoztuk a tanárt megrohanni, s kővol vegyes
hólabdával megdobálni. Mort lásd, ha mindenki
bünös, kevesebb büntetés jut egyre-egyre. S ha az
az alamuszi Moolo Gyuri nincs, tervem gyönyö-
rüen sikerül. Ez ember életemben fontos szerepet
játszik, szükség őt neked közelebbről bemutatnom.
Iránta néha rokon, más izbon ellenszenvet éreztem.
Külsőleg sokat hasonlított hozzám, csakhogy hal-
ványabb s hitványabb volt mint én, hasonlítsd
össze üzletünkben az ordeti levelet a lonyomattal,
s a köztünk levő különbségről tiszta fogalmad
lehet. Jellemünkben még- észrevehetőbb eltérés
létezett. Nöm valami közönséges filkó volt, könnyen
tanult, mosolgott mindig mint a vadalma, fehér
fogai csak ugy kandikáltak ki keskeny ajkain
belől, mindenkinek kedvében akart járni, de o
mellett irigy és boszuálló hajlamát nagyon hamar
elárulta. Nöm is lehet ezen csudálkozni, szegény
emberek gyermeke volt, mi csak ugy félvállról
néztünk le reá, habár súgásait s fordítási gyakor-

latait jó néven vettük, néha nagy nehezen arra is
rá tudtuk birni, hogy bizonyítványunkban a „jó"
osztályzatot „igen jóvá," a „nem szorgalmast"
„igen szorgalmassá" igazítsa ki. Igen szépen tudott
irni, s ha neki gyürkőzÖtt, csalódásig hiven utánozta
a tanitók kézirását. S oz a Gyuri lépett közbe,
hogy boszumban az egész osztály ne szerepelhes-
sen. Igaza volt, s e boszantott engem legjobban.
Mikor szünóra alatt beszédét befejezte: „szüleitok
som vennék jó néven, ha az iskolai szék benneteket
kicsapna, vagy egy félévvel visszavetne . . . ;" ekkor
már nem fojthatván el dühömet, mérgesen szakí-
tottam félbe: „gyávák vagytok mindannyian, majd
hát magam tánczoltatom mög a tanárt!" „Ha én
ilyesmin törném fejemet," szólt Gyuri, „nem
fecsegném ki országvilág hallattára." —„Azt csak
olyan alamuszi ember teszi, mint te," válaszoltam
megvetöleg tokintve reá, „én bátrabb vagyok
mint te, jer velem, nézd meg, min töröm a
fejemet." Megfogtam sovány közét, s karjánál
fogva czipeltem a folyosóra, többen jöttek utánunk,
a sötét lépcső közepén körülbelől egy lábnyira a
lépcső fölött egy vastag zsinórt kötöttem keresz-
tül. Ekkor ismét visszamentünk a terembe, s az
ajtót félig csuktuk be. Épen jókor. Egy perczczel
később hallottuk a tanár köhögését, a lépcsőn
botorkált lefelé, s minthogy a zsinórt nem vette
észre, megbotlott s fővel lefelé zuhant egy pár lép-
csőn alá. Egy irtózatos sikoly hallatszott . . . s
azután siri némaság következett, magam is elsáp-
padtam . . . hátha meghalt? Do a kit a sors arra
kárhoztatott, hogy tüdővészben köll meghalnia, a
nyakát nem törheti ki; a tanár azt a kezét, mely-
lyel engem megdöngetett, erősen megütötte, no
meg az a lába, melylyel kirúgott, egy kissé kiment
helyéből.

Most már az igazgató négy segéddel, a legün-
nepéiyesebb arczot öltvo, állitott be az osztályba.
A vétkesnek magát föl kellett volna önkényt
jelenteni. De annyira csak nem ment el az
eszünk. Nohát, a ki tud arról, vagy látott a dolog-
ból valamit, az szóljon. De jó pajtásaim száján
erős lakat volt. Az igazgató képéből kikelve orditá:
„ha öt percz alatt a bünÖ3t ki nöm tudom, mind-
nyájatokat kicsapatlak , vagy legalább egy évvel
vísszavettotlek, a mint az iskolai szék eldönti . . .
én az első büntetésre szavazok!" Már hangja
kifejezési modora elárulá, hogy komolyan voszi a
dolgot. Még egy perczig néma csend honolt a
terembon, ekkor Gyuri állott föl, s először felénk
fordulva, mintha igazolni akarná magát, üresen
kongó hangján igy szólt: „ti csak könnyen veszi -
tok, de én szegény fiu vagyok . . . Lónk Elhard
kötötte oda a zsinórt."

Hogy ez embert e pillanattól fogva szivemből
utáltam, azon nem csudálkozhatol. Nyolcz napi
szünidőm volt, azután ogy uri intézetbe adtak, hol
több vélem egyforma urfira találtam. Elhiheted,
hogyszép virágszálak voltunk, egymástól tanultuk
el, mit nem szabadott volna tudnunk. S a tanitó
még csak nem is dorgált meg, tudod miért? Mi
adtuk neki a kenyeret, s kalácsot is kapott, ha
megdicsérte a szerény magaviseletü ifju urakat.
„Urfiak," intett szeliden, „ne menjenek a rendjén
tul, viseljék magukat szépen, és tanuljanak, hiszen
azért vannak itt." Ebből állott a fegyelem. A mi
a tanitást illeti, az kielégitő volt, de ilyen nevelő-
intézetbe csakugyan nem bocsátottalak' volna,
édes Flóriánom. Csinyaínkról nem teszek emlitést,
áttérek inkább életem következő igen nevozetos
korszakára. A latin nyelvet abba hagytam, s iskolai
bölcseségemnek egy garas ára hasznát sem vettem.

Negyedik fejezet.
Elhard ur az üzletbe kerül, megbet< gszik s tévutra

tántorodik.

Két idősb testvérem régen a sirban pihent,
atyám örökölt, üzletét szélesebb alapra fektoté, s
Cleve mellett ogy pompás majort vásárolt. Gazda-
gok voltunk, jövedelmünk naponként növekedett.
E szerint nem kellett magamat törnöm; a nevelő-
intézetből kilépésem után egy nyarat anyámmal
Seveningenben töltöttem. Az orvosok javasolták
anyámnak e fürdőt, apám egy kissé pörölt is érte,
s bátorkodott azon nézettel állani elő, hogy Cleve
is azon gyógyhatással leendett. Tizennyolcz éves
koromban léptem Detler ur üzletébe. A keres-
kedői szellem, mint szintén a szépírás, családunk
főerénye, számolni is jól tudtam, örök hála legyen
érte Mendozának, franczia s angol leveleimet egy
német pajtásom igazította ki, kinek e szívessé-
géért megígértem, hogy sohasem nevezem moh-
nak *), tehát minden a kerékvágásban mont. De

•) 3ío/-nak csufolják a hollandok a németeket, kikkel
semmiképen sem tudnak rokonszenvezni.

talán tudod is, Flóriánom, hogy az ifjak mivel
szokták az estvét tölteni. Te boldog lőhetsz fiam,
mert mindig intettelek: csak mértékletesen, soha
tul a rondén! Vigyáztam reád, azért olyan piros az
orczád, mint a pünkösti rózsa, azért vagy olyan
erőteljes. Atyám nyakig bele merült az üzletbe,
velem mit sem gondolt. Ha a börzén Detler ur
felőlem jól nyilatkozott, s ebédre pontosan megje-
lentem, az estéért nem vont kérdőre, vagy a szin-
házban, vagy a műegyletben, vagy pedig egy
barátomnál töltöttöm a szabad időt. Ha néha ki-
rúgtam a hámból, akkor volt egy kis csetepaté,
melyet anyám bölcsen elsimított. Kár s gyakran
sajnáltam, hogy a természetet nem lehetett ugy
olbolonditani, miszerint az se vegye észre az ifju
csapongásait. Másfél évig lehettem már Detler ur
irodájában, mikor kiélt ábrázatom atyám előtt is
föltünt. „Hiszen ugy eszik mint a farkas," mondta
„de talán sokat iszik, s kóborol." „Dehogy, a sok
dolog eszi meg," igazitá helyro anyám, „Dotler ur
ki nem fogyhat a dicséretből, de a tulságos munka
is ártalmas, édös férjem, nöm szeretném, ha meg-
ölné idő előtt gyermekünket, egy kis szórakozásra
van szüksége, ereszd ol velem Cleve-be." Némi
habozás után beleegyezett, szabadságot kaptam, s
mamával majorunkba utaztam el. Először azonban
adóságaimat fizette ki jó anyám, az öreg urnak
erről nem szóltunk egy árva szót sem.

Van abban valami jó, ha az ember korán is-
merkedik meg az élettel, hamar terhére esik min-
den, s életunttá lesz. Merengő hangulatban vol-
tam, szelid és nyugodt, annyira hogy szegény
anyám mennyei gyönyörüséggel nézett reám, s
mélyen szánakozott rajtam. Magam is örültem,
hogy a nagyvárosi fészekből kiszabadulva egy uj
tiszta világba léphettem. Jártál te is Cleve-bon,
Flóriánom, o tájék Németország szive, ennélfogva
nöm is kell azt előtted lefestenem szép hófehér
házával, illatos kertjével, hárssétányaival, s mi
épen kikeletkor érkeztünk meg. Ilyenkor lőhet
leginkább ábrándozni, s tekintetbe véve gyöngél-
kedésemet, a szokatlan tájék hatását nem lehot
csodálni, ha ily öntotü ember is mint én, csaknem
egészen kicserélve volt.

Esztelenné is lettem, nem azért hogy tizen-
kilencz éves fővel, hanem mert egy koldus leány-
nyal akartam házasságra lépni. Esztelenség volt
oz tőlem, mert miatta apámmal, anyámmal, vagyo-
nommal és véremmel szakitni akartam. Balgatag
voltam, mert jóllehet láttam magam előtt az
örökös rabszolgaságot, mégis szivesen csókoltam
volna meg a papucsot. E ztelon voltam, mert
érette elhatároztam, hogy soha más nőre nöm
vetek szemet, csak akkor iszom, ha szomjazom, egy
szóval, érotto kész lőttem volna lemondani ez élet
minden gyönyöreiről, hiszem, hogy ki is tudtam
volna vinni, s boldognak hittem volna magamat.
Végro s leginkább azért voltam esztelen, mert
még most is annyi év lezajlása után, ha azon időre
visszagondolok, mély megindulás vesz erőt lelke-
men . . . . most is, midőn e sorokat irom, szivem
hevesebben dobog, ajkam reszket . . . . föl is kell
hao-ynom az irással, — egy kis madeira használ,
tudom, hogy e bor reám nézvo valódi méreg, de
méo1 sem bánt annyira, mint ez az átkozott kis-
lelküség!

Körülbelől három hetot tölthettünk már Cle-
ve-ben, jóízűen ettem, jól aludtam, mint valami
ártatlan bárány bolyongtam a zöld gyepen, vagy
apám pompás fogatján kocsikáztan: ki, egészségem
láthatólag kezdett holyreállani, midőn egy nap
anyám egy ismerős barátnéja mulatságba hívott
meg bonnünket. Már több vendégnek mutatott be,
midőn egy kisasszony elébe érve, igy szólt: „Most
eöy kissé ünnepélyesebben mutatom be önöket
egymásnak, a ncvök ugyan jól illik egybe: Van
Lonk-Hasselaar ur, Van Lanken Elfrida kis-
asszony."

Tetőtől talpig lerajzolhatnám még most is e
nőt előtted, kedves Flóriánom, de mit érnél azzal?
Még sem nézhetnél szemei közé, melyekkel oly
szépen, oly szendén tekintett föl reám, hogy kény-
telen voltam előtte szemlesütve reszketni. Bájos
hangját som hallhatod . . . nokem még rftost is
fülembe cseng, ha szemeimet behunyom; hallottam
ez édes hangot gyakran ébren, felálmomban, a
tengeren, templomban, a börzén, Bataviában.
Elkísér mindenhová, el talán még az örökkévaló-
ságba is. Zongora mellett énekelt, s én annyira
meg voltam indulva, hogy az asszonyság igy szólt
hozzám: „Uram, Ön talán roszul érzi magát, bizo-
nyosan a szobalég ártott meg."

(Folyt, köv.)

Uti képek Brazíliából.*)
Szendrei Geőcze Istvántól.

1. Egy német gyarmat.

Midőn a Serrado-erdőből kiértünk, a nap már
hanyatló félben volt. A legközelebbi- gyarmatta-
nyához ezukornád, kukoricza, mandioca, aipim és
talha ültotmények közt közeledtünk.

Az aipim galagonya nagyságú bokor s 2—3
lábnyi hosszú, fehér bélü, 5—6 fontot nyomó gyö-
kere, mindon idáig ismert burgonyafajok közt a
legizlotesebb, és hasznosságára mint pótkenyér,
a mandiocával vetélkedik. Egy nagyobb fajtája a
talha, de onnok gyökere sokkal keményebb, és az
abból készitett ételek nehezebb emésztetüek.

Az aipim igen dúsan terem. Egy bokor alatt
6 — 8 gyökér is van s megmiveléso igen kevés
munkát igényel. Gyökere meghámozva s egysze-
rűen vizbe megfőzve, igon ízletes és egészséges
eledel, ezenkivül még többféle igon finom tészta-
neműt is készitenek belőle. A mandioca és az édes
izü gyökér-burgonya fajok egyik áldását képezik
Brazília erdős vidékeinok.

Ép ily gazdagon torem itt a cócus nagyságú
és veres bélű édes burgonya (batata doce), moly-
nek azon sajátsága van, hogy megfőzve hetekig is
eláll, sőt mindinkább édesebbé válik.

A gyarmattanya környékén legelésző tehenek
hátán sok pirollt láttunk szálldosni. A közeli fák-
ról két ily madarat le is lőttünk, épen midőn nagy
lármával, a fáról lelógó, hoszszu zacskó-alaku fészke
körül repkedett.

Nemsokára ismét az erdőn keresztül vezetett
Útunk, s egy vízesés mellett a piros és fekete tol-
lazatú és aránylag igen hosszu kampóscsŐrű tucán
mélabus hangja vonta magára figyelmünket. A
tucán, az uj világ ezen egyik logszebb madara,
mindig a legmagasabb fákra száll. Az őszi hóna-
pokban (ezek itt: márczius, április, május) igen
meghízik, s ilyenkor husa nagyon Ízletes. Utköz-
ben hatot lelőttünk, s igy már két napra is el vol-
tunk látva a legfinomabb vad-hussal.

Még félnapi járásra voltunk Blumenautól,
midőn az est leszállott. Kettőzött léptekkel siet-
tünk tehát az épen legközelebb eső gyarmat-
házhoz.

A tulajdonos eg-y öreg holsteini német volt,
kinek azonban gyormekoi már jobban beszéltek
portugálul, mint németül. Alig hogy megérkez-

I tünk, lódobogást hallánk, s nemsokára néhány
I portugál utas, ki Sao-Jóséból érkezett, az udvarba
vágtatott, szintén szállást kérve éjjelre.

Az öreg holsteini háza egyszersmind venda
volt, mely bárkinek is 6 vontim fizetés mellett éji
tanyául szolgált.

Thea, zuruma (dinnye-káposzta), száritott
capibari (vízi disznó) husból és bannánából álló
vacsoránkat elköltve, még ogy időig jóizün beszél-
gettünk a háznéppel és a sao-joséi utasokkal, kik
kőzül az egyik a nyeregkápán magával hozott
violán nehány bahiai fandangóval villanyozá fel a
csakhamar megbarátkozott társaságot. Az általá-
nos jókedvben magam is szivesen vállalkoztam egy
fandangóra a germán eredetü házi gazda ogyik
csinos, szőke leányával.

Éjfél lehetett, midőn a mulatságnak vége sza-
• kadt, s a sobes gyaloglástól fáradt levén, alig vár-
tam, hogy lefekhessem. A pálma gerendákból
épitett ház földtalaján, hol előbb fandangóztunk,
csinos tánezosném brazíliai szokás szerint elöbb
tüzet rakott, hogy mosquidók és carapatók alvá-
sunkat ne háborgassák. Az itteni gyarmathazak
falai, többnyire kotté hasitott és egymásra fekte-
tett pálma Gerendákból vannak összetákolva.
Kémény nem levén, a füst a, födélzeten es a geren-
dák közti réseken megy ki. ^ _

<V füst elűzte a mosqiudokat s a szőke Marta
a szokott áü-ykészletet, vagyis a gyékényt és
vékony takarókat a vendégek szamara elrendezve,
jó éjt mondott, mi pedig fáradtak levén, álomra
hajtók fejünket.

Hajnalban mikor felébredtünk, az ügyes gyar-
matos leány már készen volt fekete kávé regge-

1 linkkel, s mi még napfelkölte előtt eiindulánk.
Épon vasárnap levén, utközben igen sok

lovassal és lovasnővel találkoztunk, kik a vidék-

•) Ez igen érdekes közleményt Geőcze István világ-
látott honfitársunk „Utazás Braziliába és vissza" czimü s e
napokban megjelenendő könyvéből vettük. A személyes ta-
pasztalatok a benyomás élénkségében s az előadás közvet-
lenségében mutatják ki magokat. Mindenesetre igen érde-
kes és ajánlható olvasmány kínálkozik bennök ^közön-
ségünknek. ' Sitrk.



ről, a Blumenaun jóval innen fekvő kápolnához
siettek istoni tiszteletre.

Délelőtti tizenegy órakor érkeztünk Blu-
menauba, mely mindössze, néhány, részint fa, ré-
szint téglából épült házból áll.

Ez csak is a szoros értelemben vett Blu-
menau, az ugynevezott városhely, — maga a gyar-
mat azonban, melynek
nagyobb része még ki __
nöm irtott őserdőkből -.-=—5^===
áll, az Itajahy folyam
mindkét oldalán, vala-
mint a Rio Testo és
Rio Benedicto mellék-
folyók partjain, több
négyszög mérföklnyi
terjedelmü.

A gyarmat alapitója
a braunschweigi szár-
mazásu Blumonau jog-
tudor, ezelőtt mintegy
19 évvel telopedett meg
e rengeteg erdőségben,
néhány rokona és barát-
jával.

A népesség, mely
ma már 3000-hez közel
jár, eleinte csak lassan-
lassan növekedett. —
1864-ben már néhány
ozor hold volt kiirtva s
részben megművelve,

Blumenau gyarmat vá-
rosi jogot nyert, s azon
kiváltságban részesült,
— hogy határában rab-
szolgát tartani nem

szabad, nehogy az ál-
tal a földmüvolés és a
munka versenyét, ogyes
gazdagabb rabszolga-
tartó birtokosok gátol-
hassák.

Ott ugyanis, hol sok rabszolga tartatik, a
szegényebb néposztály még napszámhoz som jut-
hat, mivel a munkaadó gazdagabb birtokosok
mindon dolgot rabszolgáikkal végeztetnek. Ez az
oka annak, hogy Braziliában a napszám aránylag
a többi amerikai oszágokhoz képest rendkivül
olcsó, — ugy hogy például a délamerikai köztár-
saságokban, mint
Bolívia, Ecuador
vagy Peruban a
napszámé—8ft.,
sőt több is; Bra-
ziliában 1, legfö-
lebb l 1/ 2 frt.; de
o csekély koreset
is csak oly helye-
ken van biztosit-
va a szegény nép-
nek , hol kevés
vagy semmi rab-
szolga nincs. Ez-
ért kötötte ki dr.
Blumonau szer-
ződésileg, hogy
gyarmatának ke-
rületébon rab-
szolgákat tartani
ne lehessen. Igy
legalább a Né-

metországból
mogérkozettok

mindjárt munkát
kaphatnak, addig
is, mig saját föld-
jüket gyümölcsö-
zővé tehetik.

A kormány a
városhely közeié-
bon némi távol-
ságra utakat és
a nagyobb pata-
kokon egy-két

hidat is épittotett,
ugy hogy a város
környékén mint-
egy félórányi tá-
volságig szekerek is járhatnak. A kisebb hajók az
Itajahy torkolatától ogész a város alá jőnek, sőt a
folyam már kisebb gőzösök által is bojáratott, s
az Itajahy partján a város mellett áruomelő gép is
állíttatott fől.

Dr. Blumonau, ki az egész gyarmat-területet
mintegy tizennégyezer forintért vette a kormány-
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tól örökáron, azt néhány év előtt, miután már jó
része meg volt művelve, 200,000 frtért adta vissza,
egyéb jogok közt kikötve magának élethosszig az
igazgatói hivatalt 8000 frt. évi fizetéssel, s ezen-
kivül fönntartva magának örökjoggal néhány ezer
holdat, melynek egy része már szintén mög van
mi vélve.

Blumenau német gyarmat Dél .Braziliában.

A gyarmat fejlődése főleg 1860. óta igen nagy
haladást tett, mi legfokép dr. Blumenau érdeme,
ki a közös anyagi és szollemi jóllét előmozdításá-
ban fáradhatlan.

Az érkező gyarmatosokat mind tanácscsal,
mind tettel segiti. A szegényebbeknek a kormány
által utalványozott előlegen felül, még saját ma-

Szerb földmives udvara

gáéból is olőlegez, ellátja őket a szükséges házi
vetomény-magokkal, ültetmény-gyökerekkel, házi
és mezei szerszámokkal, sőt ha épen szükséges,
ruházattal is.

Ep ily kiváló gondot fordit a társulati szollem
meghonosítására.E végből lövészéének-, zene- és
olvasó-egyletet alakított. Az esős évszakban s

néha nyáron is színdarabokat, bálokat, ünnepeket
rendez; könyvtárról, hírlapokról gondoskodik, s
háza valódi önzetlen vendégszeretettel mindenki-
nek nyitva áll, szóval mindent elkövet az egyesek,
mint a község jólléteért, s méltán a gyarmat aty-
jának neveztotik.

Blumenau részére a gyarmatosítás terén nyert
érdemekért a 1867-iki
világkiállitáson 12 ju-

'- = - talom közül 100,000
_- =- frank itéltetett „a nép

~ - javának czélszerü gyar-
!-__ j C matositás, földmivelés

és az ipar emelése általi
előmozdításáért."

Jelenleg a gyarmat
már rendes helyható-
sági és választási jogok-
kal bir, legujabban heti-
lap is jelenik meg, s a
népnevelés mindinkább
emelkedik. A gyarmat
határában már két fi-
és egy leány-iskola is
van.

A népesség növeke-
désére sok időig gátló-
lag hatott azon körül-
mény, hogy Poroszor-
szág a kivándorlók elé
különféle akadályokat

gördített, melyoken
azonbanpár év előtt szer-
ződésileg segitve lőn, s
a gyarmatban porosz
konzulság is állitatott
fel. A jelenlegi porosz
konzul dr. Blumenau
igen mivelt s köztiszte-
letben álló unokaöcscse.

A kereskedelem és
• ipar szintén kellő hala-

dásnak örvend. A város-
helyen pár igen jól berendezett bolt van, mely
közvetlenül Hamburgból kapja áruit. Dr. Blu-
menau azt is kieszközölte, hogy a gyarmatosok
Hamburgig semmit sem fizetnek leveleikért, va-
lamint saját elszállíttatásukért sem, egész Blu-
monauig.

A gyarmatosok közt sok mesterember levén,
az ipar mindin-
kább emelkedik,
ugy hogy a kül-

kereskedelmi
czikkeken kivül
majdnem mindent
helyben el lehet
készítetni.

Mi az épité-
szetet illeti, a há-
zak ugyan több-
nyire csak pálma
gerendákból van-
nak összerakva,
azonban a tégla-
égetés ésafürész-
malmok terjedni
kezdvén, az épít-
kezésbe is nagy
javulás állott bo.
Idáig még ugyan
alig van két ház
tiszta téglából

épülve, de már
több háznak leg-
alább alapja tég-
lából készült, a
falak pedig ve-
gyest téglából és
fából.

Blumenau vá-
ros, az Itajahy
folyam egy na-
gyobb kanyaru-
latánál fekszik,
mindon oldalról

kisebb - nagyobb
patakokkal és for-
rásokkal körülve-

vő, melyek a legfolségesebb ivó vizot szolgáltatják.
Északi részén magánosan álló kis hogy emelkedik,
melynek tetejéről a gyarmat-igazgató cócus fái
büszkén tekintenek a hegy lábánál folyó Itaja-
hyra. A kis hegy háta megett kezdődnek a renge-
teg őserdők, mig a város déli oldalán, az úgyneve-
zett kis folyó banánák és momao fák közt kígyózik,
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lapályos és szépen megmivelt térségen, hol külön-
féle ültetmények diszlonek erdők és hegyektől
környezetten. A nyugati oldalon a folyó mellett
felfelé a hullámdad vidék mindinkább emelkedik,
mignem az utas sziklás hegyek közé
j ut, hol a Benedicto és Itahahy folya-
mok vízeséseinek tompa moraja hal- ~ "p
latszik a beláthatatlan erdőségben. _- --_j-

Az e hegységen tulfokvő fensi-
kot csak is 1867-ben sikorült fel- — I
fedezni. ~ -~ ~~-

Blumenauban egyelőre az ujon- _
nan érkező gyarmatosok számára fá- -_—-
ből épitett házba, mely ugyan fél- __
szernek is beillett, szállásoltuk be
magunkat.

A mint a több butornélküli szo-
bára felosztott félszer ajtaját szá-
munkra a gyarmat-igazgatói titkár
kinyitotta, egy 2 öl hosszu fohér ki-
gyó csuszott ki onnan. A titkár a
kígyót agyon verte, mit dr. Blu-
menau igen rosz néven vett. E
fekér kigyó ugyanis teljesen ártal-
matlan, sőt a leghasznosabb állatok
egyike, miután az, az itt nagy szám-
mal levő fehér patkányokat és va-
rangyokat pusztitja.

A doctor által igen szivesen
fogadtattunk, egyszersmind a kor-
mány által engedélyezett előleget
felvettük.

Társaságunk egy része a doctor-
hoz szállásolt, én pedig néhányad
magammal uj faház lakásunk előtt
tüzet rakva, a tucánok és pirollok-
ból hatalmas paprikást készítettem,
a pimenti novü, som kicsiségü, de
igen erős paprikával. Ezenkivül a
doctor egy üveg bordoauxit, baná-
nát és narancsot is küldött szá-
munkra.

Szállásunkon nem levén semmi
más bútor, mint a deszkából készült
magas fekvőhely, a mellettünk csör-
gedező kis forrás partjáról capim
füvet sarióztam. Ez volt derokalját
és madráczot helyettesítendő. E sürü
füben igen sok kigyó tartózkodik,
és sarlózás közben ugyancsak óva-
tosan kellett lépdelnem.

Bár a capim fűből jó puha ágyat készítettem
magamnak, mégis ugyszólván ogész éjjel a szemem
se hunytam be.
Midőn kissé el-
szunnyadtam, a
patkányok kezd-
tek ugrándozni
rajtam keresztül,
aztán az alattam
levő füben is
mozgott valami,
mi képzelődése-
mot annyira fel-
izgatá, hogy le-

hetetlen volt
aludnom. Vagy
huszszor gyer-
tyát gyujtottam,
iíyenkor egy-két
patkány rohant
ki a deszkák közt
levő lyukakon,
baráták futottak
ki fü madrá-

czomból, és a
mosqidókéssan-
cudók kegyet-
lenül Összomar-
tak.

El is hatá-
roztam , hogy
másnap mindjárt
a szomszédság-
ban levő von-
dába szálláso-
lom be magam,
mit meg is tet-
tem. Első éjjel
azonban ott sein
nyugodhattam,

mert még el sem
oltottam a gyertyát, máris a földre vetett gyékény-
ágyam közelében oly undorító két nagy fohér va-
rangyot pillantottam meg, hogy azonnal hideg
veritek lepett el, s nem háltam volna a földön

egész Braziliáért sem. — Gyékényemet a másik
szobába vittem, s az asztal közepére teritettem.
Jó darabig hallgattam, még a sipka nagyságu
fehér és barna szinü varangyok csappogó ugrán-

szu fehér, széles szalag formát vettem észre; miriád
és miriád fehér hangya volt az, mint minden izé-
bon mozgó oszlop, sietvo a szoba felé. Szobánkat
e vándor hangyáktól megmentendő, azok monet

iránya felé tüzet raktam, mi aztán a
hangyaseregot a szoba ajtajától tisz-
teletes távolban tartá. Az utazó
hangyák néha órányi hosszu mozgó
oszlopot képeznek, s mindent, mit
utjokban találnak, felemésztenek.
Ha valamely házba bojőnek, csakis
tűzzel és füsttol lehet azokat kiűzni.

: Szintén igon kellemetlen fajtája
e vidéken a hangyáknak a kis fe-
kete hangya, mely gyakran rútul
összecsipdosi az embert. Az ültotvé-

» nyék pusztítója a nagy veros han-
gya, és a 7—9 láb magas,5—6 láb
széles bolyt rakó tanajuras vagy
más néven sauva. Fészkét puska-
porral kell szétrobbantani, részint
mert rendkivüli szilárd alkotásu, ré-
szint mert ha kapával bontják szét,
a hangyák ki nem irtatnak, sőt még
pusztitóbbá válnak. (Folyt, köv.)

Ebédvivő leány. — {Irinyi Sándor eredeti rajza.)

dozásait a szoba talajzatán. Tudva azonban, hogy
hozzám az asztalra még se ugorhatnak fől, az éj
hátra levő részét nyugodtan töltém.

Borsod-tapolczai fürdő. — (Greguss János eredeti rajza.)

Másnap uj szállásomon sajátságos tünemény-
nek voltam tanuja. A mint reggeli sétám után
visszaérkezve, a körten kerosztül a szobába akarok
monni, a kert bokrai közt már messziről egy hosz-

Egy szerb földmives
udvara.

A szorb földmivesek háztartása
és udvara egészen máskép van be-
rendezve, mint az nálunk és Nyugot-
Európában szokásos. A család alkot-
mánya patriarkhális alapokon nyug-
szik s az egyes családtagok jogai
szabják meg azt. Ha az atya, e tor-
mészetes családfő meghal, utódát a
házszövetség (az úgynevezett: „za-
druga") szabadon választja meg.
Ilyenkor a szövetség legderekabb és
legképosobb tagját „starjesina"-nak
(családfőnek) választják. Ha későb-
ben e diszes hivatalra érdemotlenné
tette magát, uj választást rendez-
nek. O képviseli az ogész házközös-
séget a politikai hatóságokkal szem-
ben, ő intézi el a villongásokat és ő
vezeti a ház teendőit, melyekben az

egész család részt vesz. — A felnőtt férfiak és nők
a szántóföldeken és erdőkben dolgoznak, a fiatalab-
bak barmokat őriznek s néha-néha eljárogatnak

iskolába is. A
starjesina ren-
deleteit örömest
és pontosan tol-
jesitik; ez a
ház bevételét s
kiadásait igaz-
ságosan elosztja
a családtársak

között s mind
ezek, mind pedig
a maga jólléte
felől a leglelki-
ismeretesebben

gondoskodik.
A házszövet-

ség egyes tag-
jainak jó vagy
balsorsa a leg-
szorosabb össze-
köttetésben áll

magának az
egész családnak
sorsával és álla-
potával. Minél
inkább közre-
működnek szor-
galmas munkáik
által az egyesek
a „zadruga" jól-
létére, annál na-
gyobb lesz igé-
nyök is a közös
birtokhoz, ab-
ban az esetben,
ha ki akarnának
lépni a szövet-
ségből, s annál
gazdagabb örök-

séget hagyhatnak gyermekeikre.

A szerb házszövetség emez alapvonásai egy-
szersmind a szorb földmivesek háztartásának és
udvarának belső és külső berendezését is megha-
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a szobor külsején valahol valami nyilasra kellene
tározzák és jellemzik. Itt legelső helyen áll a star-
jesina háza. Már nagysága és jobb, czélszerübb
építészete is azonnal elárulja, hogy ott a családfő
lakik. Ez képezi azt a csinos központot, mely körül
a családos családtagok elkülönített, apró lakházai
csoportosulnak. A starjesina háza rendszerint fából
és vályogból épül, tiszta fehérre van meszelve s a
nagv konyhán kivül 2—3 kisebb szoba van benne.

A közös gazdasszonykodást rendesen a férjes
nők végezik, egymást fbiváltogatva. A kin épen
a sor van, azt „redusa"-nak nevezik (eszqtól „red",
sor); ő gondoskodik, természetesen a fiatalabb
társnők segitsége mellett, a konyháról, az egész
családi szövetség számára, s igy a ház többi női-
nek ereje és munkaképessége a mezei munkák s
egyéb házi foglalatosságok számúra marad fenn-
tartva.

Miként majd minden délszláv törzsnél, ugy a
szerbeknél is a nő majdnem egészen osztakozik
férje munkáiban és fáradalmaiban. A szerb nő
sohasem hever, hanem folytonosan el van foglalva
valamivel. Mikor a terhes mezei munkáról vissza-
tér, ion, sző, vagy a család ruházatára és fehér-
nonniire szükséges kelméket fehéríti és festi meg.
Nagyobb jóllét vagy az anyai kötelmek teljesítése
csak igen keveset változtat a dolgok e megszokott
rendjén. A szerb nő sokkal dolgosabb és szorgal-
masabb, mint kényolmet szorető férje. Szerbiában
soha sein lehet férfiakat és gyermekekot rongyosan,
szennyesen látni, sez mindenesetre a legjobb bizo- 1
nyitvány a szerb nők munka- és rendszeretete felől. |

Estve az egész társaság a „családi tűzhely" j
köré csoportosul, a starjesina házában vidáman
lobogó tüz mellé. A férfiak furnak-faragnak s
házi és mezei szerszámaikat javítgatják. Az idő- !
sebbek pihennek, pipákolnak s a közelebbi nap
teendőiről v\gy a falu és az ország ügyeiről be-
szélgetnek. A nők csöndesen dolgozgatva körben
a férfiak mellé települnek, a vidám apró csemeték
pedig szülőik lábainál futkároznak és játszadoznak
s kérik öreg nagy-atyjokat, hogy regéljen valamit
a hires Trojan czárról vagy Kraljevics Madkoról.
Ilyenkor aztán a Harjosina vagy valamelyik férfi
leveszi a falról a gusliit, a szerbok e kedvencz,
nemzeti hangszerét. Egyhangu, bolháik, hol ismét
viharos rezgései csak ugy viszhangzanak a terje-
delmes szobában. A regéket hősdalok követik és
olyanok, melyek a szeretett haza ogykori szeren-
csétlen állapotát megragadó, tüzes szavakkal és
hangokkal vázolják s a dicső szabadság-harezot
magasztalják. Igy lesz a starjosina háza az egész
család kedélyes gyülhelyévé. Annak tűzhelye mel-
lett lobban kiolthatatlan lángra az egyesek sze-
retete a család és az egész nemzet régi hagyo-
mányai iránt s ott születik meg az a legyőzhetetlen
lelkesedés a haza szabadsága és jólléte iránt. S. L.

Képek a hazai népclethől.
Ebédvivő leány.

Az aratás olyan munka, a melyet nagyon
szeretnek az emberek, ha már egyszer hozzá fogtak,
rövid idő alatt elvégezni: Kivált ha kedvező,
meleg, száraz idő jár csakugy ég a munka a nép
kezében. Késő estig, néha egész l l óráig fenn-
maradnak kötelet hányni, hogy reggelig a harma-
ton megereszkedjék s jól összefogja a kévét, s éjfél
után 2—3 órakor már munkába állnak ismét. 7—8
óra tájon reggeliznek valami szárazát, s ismét
dolgoznak, mig az ebéd meg nem érkezik. Kép-
zelni lehet, hogyan várják az ebéd vivőt ilyen
hosszu s olyan nehéz munka után, mint az aratás !
Nézegetik az árnyékot, számitgatják, hogy mái-
ennyi s onnyi idő lőhet, eddig már megindulhatott
a leány, most már itt s itt jő, ekkor s ekkor itt lesz.
Azt hiszik a leány azért késik, mert lassan andalog
s elbeszélgeti az időt. - Pedig, dehogy! Siet
gyorsan, hogy minél előbb czéljánál legyon s be-
szélgethessen arató-loánypajtásaivál, enyeléghessen
azzal, a kit, ha el nem visznek katonának: isten
tudja! tán édes anyja is elfogadna vejének. Milyen
boldog is az, a ki vidám társaságban künn dolgoz-
hatik a mezőn s nincs a házimunkára otthon fogva!
Nem érzik azok, a kik kedves társaságban együtt
munkálnak, sem a nap forró melegét, som a
dolog fárasztó nehézségét; édes beszélgetés, dal,
tréfa, vidám verseny ugy elfeledtetnek időt, fárad-
ságot,̂  mint semmi másféle szórakozás. Igazán jól
mondja a költő, hogy ilyenkor

Sürü cseppekben foly arezon a veritek,
De a nehéz munkát hogy megédesitsék,
Zengnek meleg dalok;
Feltörik a tenyér, de a sziv édesen
Mulat s elandalog!
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A mi ebédvivő leányunk is ilyesmit gondol s ez
kettőzteti meg gyorsaságát. Eléri végre az itató
kutat, s ott meriti meg korsóját vizzel, hogy
frissen, hidegen vihesse még oda s azoknak, kik
szomj miatt, annak az egynek, ki tán szive mele-
gétől is eped, minél enyhítőbb itallal szolgálhasson.

A kút mellől körülnéz, látja az ő munkásait,
nézi-nézi, mily gyorsan dől a rend kaszájuk, sarló-
juk alatt, s irigyli annak az asszonynak boldogsá-
gát , ki férje nyomában olyan gyorsan veri a
markot, s rakja kötélbe a gabonát, mert mikor
férje már jó sokat levágott, visszamegy s kötik
együtt a kévét, s az asszony bármily buzgó, serény
is, az igyekvő férj mellett neki alig marad egyéb
mit tenni, minthogy szemével kisérve kedvesebbé,
könnyebbé teszi a munkát. — Oh a mivelt embe-
rek, kiket foglalkozásuk kiszakít a család köréből
s csak pihenni térnek oda, mitsem tudnak arról,
mily édes az a foglalkozás, a melyet férj, feleség
s az egész család társaságban együtt végez !

A leány, a mint egy kissé lcinézelődte magát,
ismét megindul, a gabonák közt tiport kanyargós
ösvényen végig, hirtelen ott van a munkásoknál,
szeroncsés jó napot kiván, megáldja az embereket
és munkájukat, leteszi az ételt, hivja őket mellé, s a
hol még felben maradna a munka, oda megy, segit,
hogy hamarabb bevégezzék, s elpirulva hallgatja,
mikor az a barna legény csak ugy önkénytelenül
olkozdi dalolni:

Ife menj rózsám a tarlóra,
Gyenge vagy még a sarlóra,
Ha elvágod kis kezedet.
Ki süt nekem lágy kenyeret!?

— V — S.

A miskolczi Tapolcza.
A sikon, melyet a Sajónak „gyorsan futó hul-

lámi" mosnak, áll a bús emlékü Mohi. Délről a
Tiszának fel-felcsillámló ezüst szalagja, északról a
messze kéklő Bükk cserkoszoruja keríti a gyászos
csatatért.

Elhagyva a végtelen alföld ez utolsó részét is,
a mint feljebb és feljebb haladunk a szeliden hul-
lámzó táj felé, atávol ködéből lassanként gyönyörü
kép fejlik ki előttünk; jobbról óriáskígyóként a
harsányi magasakra emolkodő pesti országut fehér-
lik, balra a diósgyőri völgyben ép bucsuzó nap
sugaraitól megaranyozva, Miskolcz tornyai fény-
lenek, s középen e két határ közt, — a hosszu
alföldi ut után, — a hegyvidék előpostájaként az
avasi szőlőhegyek köszöntenek.

A Bikknek ez Alföldre kikönyöklő karjai
közt fekszik a kedves völgy, melynek egy még
kedvesebb pontját, a miskolczi Tapolczát óhajtjuk
itt most bemutatni olvasóinknak.

Balról a hegyoldalt mindenütt a borág tőkéi
boritják, mig jobbról az északfelé tekintő szaka-
dozott sziklák sürü bozótja körül, a hegybe vájt
sötétlő üregek, a szőlőtermesztő nép „kisértetes"
elhagyott pinezéi ásítanak a völgyre alá.

Lent virágos rét között lassan, zajtalanul
egy bővizű patakcsa, a Hejő futja csavargós
pályáját. Partjait örökké suttogó nyárfák s
sötét tekintetü égerek övedzik, melyek még dús
lombozatuk alá rejtik a kedves szökevényt, viszonzá-
sul vénült törzsökükot annak kristálytiszta vizébe
f ürösztik, mintha még most is megvolna bennük a
régi tüz*); maga a patakcsa pedig mintha szemér-
mesen épen tőlük futna, ugy meg siet, ugy meg siet,
a mint a völgyön áthalad, pedig ha tudná

még került az istenadta
a nagy sietségnek miatta.

A patak partjait hiven követve, hosszu fehér
szalag, a tapolezai ut vonul végig a hegyek lábai-
nál, mignem egy hirteleni tekerülettel, hol a szű-
külő völgyben sürütopolyás magas jegenyék zárják
el a további láthatárt, — mindkét kis csavargó
eltünik előlünk.

Ha utánok törtetve áthatoltunk a sürü csaliton
hirtelen egy nemvárt kicsiny, de vadregényes térre
bukkanunk; — egy magas bérezek által körülzárt
hegymedenczo, a Tapolcza berke c z — Ott fehérlett
régonten , midőn még az Árpádok trónja a szent
emlékü Lászlót uralta, — a kegyes Benczés atyák
kolostora, s ott állott alatta mindenható gyógyitó
erejével a természet temploma. Amannak rég
elhordta az idő falát, a tatárpusztitások vagy tán

*) A nép ajkán t. i. azon rege él felölük, hogy ez égerfák
egykor itt erdei tündérek valának, de egyszermidön fürdeni
jöttek, egészen levetkezve, meglátták öket a másik hegyről
lejövő karcsu vadászok. Ezért büntetésül ama vadászok itt
és ottmaradtak, s lábaikkal földbe gyökerezve, fehér dereku
nyárfákká váltak: de a vigyázatlan tündérek is azon ülöhe-
lyökben égerfákká változtak a patak partjain. D.

a rotor matio elűzték a jámbor lakókat, s a zárda
romjai felett most százados tölgyek koronáit tép-
desi a vihar, mig a természet alkotmánya ott
alant, a fürdő napjainkig fenmaradt, áldást, enyhü-
lést osztogatni a szenvedők nök.

A források, melyeknek „fele hév, föle jég-
hideg",, oly számmal buzognak fel a sziklaoldal
lejtős részein, hogy perczenkénti víztartalmuk
— dr. Szabó Dávid, szabolcsi főorvos ur adatai
szerint — 15 akóra becsülhető. Közülök azok,
melyek közvetlen a hogy tövében fakadva, 24—27
R.u hőmérséküek, nagy tükör-fürdőkké alakí-
tott szobákba vannak bevezetve , mig a többi
10—15 hőfokú források vizei csak a szabad ég
alatt vannak tavakká összegyűlve; s ép ezek
kölcsönzik Tapolczának legfőbb kellemét, mert
e mindenütt sistorgő és fortyogó tavak, mint
meg annyi kis óceánok vagy szükebb hegyekre
összeszorult patakok és folyók környezvén a haj-
longó égerek árnyába rejtett apró parti száraz-
földeket, az egész hegymedenezét oly valami ked-
ves kis mulatóhelylyé varázsolják, a minőkben még
természeti szépségekbon gazdag hazánk sem bő-
velkedik felettébb.

E vizeknek, kivált a külső szabad ég alatti
u. n. köszvényes fürdőknek gyógyorejéről igen
sokat tart a környező vidékbeli nép, s kétségkivül
épen sajátságos természeteért, elsö rendű gyógy-
vizeink közé tartozik a miskolcz-tapolczai viz,
mert habár, a mint Nendtvich, budai tanárnak
1856-ban eszközölt vogyelemzése mutatja, koránt
sem oly kén-tartalmu, a mint sokan szeretnék
hinni, sőt átalában rendkivül csekély mennyiség-
ben van minden ásvány alkatrész benne jelen, —
de épen ezen csekély ásvány tartalma, s e mellett
magas hömérséke a vizeket, ugyancsak Nendtvich
szerint, hazánkban a hires budai, — külföldön
pedig a gasteini hőforrásokkal sorolják egy szín-
vonalba.

Méltán hangzott tehát mái- többször a pa-
nasz, hogy mint annyi nagybecsü fürdőinket, miért
nem igyekszünk ezt is oly karba hozni, hogy meg-
felelve a magasabb kényelemhez szokott vendégek
igényeinek is, sikerülne e „magyar Gastein"-nal
is legalább nehány ezer forintot bent tartani a
hazában. Igaz, hogy — tisztelet jelenlegi fiatal
lelkü birtokosa, Pankovics, munkácsi püspök ur-
nak, — több újítások történtok a legközelebbi
években e szebb jövőre méltó fürdőhely valódi
érdekében, de mindaz a mi van, még távol áll
attól, hogy legalább kielégitő lehetne.

De hagyjuk a bajt, ugy is van elég, s mig
alkalom nyilik, keressük inkább, hol élvezni lehet.
A fürdőházak megett, hináros tavaknál egy csa-
vargó lejtő vezet a rengetegbe. A vihar füstétől
kormosult mész-sziklák, villám-sujtotta csonka
cserfa tömbök, és a felhőszakadástól összehordott
szikladarabok adják a hegyhátnak vad, de mégis
vonzó színezetét. Oldalt a völgy felé pár barlang
sötétlik a hegy gyomrába le, s mig az átelleni sző-
lőkről a munkások vidám dal-töredékét csapkodja
át az esteli szellő, és lábunk alatt ,,a völgyek hall-
gatag mélyén a gerle felkaczag" : itt e barlangok-
ban, torz-ellentétül, valami mindig ugy morajlik,
néha fehér madárkák látszanak átröppenni a
kéklő sötéten, de ki tudná megmondani: micsoda
mind az, mi ott olykor ugy zug, si és huhog.

Tovább nyugat felé a „bagolyvár" kopasz
feje mered fől az égnek, kelet-észak felé pedig a
beláthatlan Bikkség izmos tetemei vetnek kék
hullámokat a mindenütt erdőségtől boritott magas
láthatáron.

„Hol a mély titku rengetegben
A vadkomló s az ihszalag:
Hüvös, szagos bolttá foly össze,
Melyen vad méhek zsonganak,
Hol a zöld fák közt, mint halott-vár
Sárgul egy-egy váromladék;
Multjáról csak regék beszélnek,
S halk, gyenge viszhang lakja még.

Dapsy L.

Önmagoktól hangzó hegyek és
sziklák.

(Vége.)

A miaMemnon-szobor hangzásának okát illeti,
e fölött több hypothezis állitatott fel.

Ezek egyike szerint a szobor bensejében valami
készüléknek kellett lenni, mely a hangot létrehozta.
Ezen esetben fel kellene tennünk, hogy e készülék
15—16 századdal a szobor felállítása után tétet-
hetett bele, a minek hire lehetetlen hogy ne terjedt
volna, ha a benne részes munkások még oly titokban
végezték is dolgaikat. S különben is ezen esetben

akadnunk, melyen a hangok kiömlenek, de semmi
ilyes nem található.

Ezen magyarázat nem levén kielégitő, egy
másikat vettek fel, s azt álliták, hogy a hangok
külső eszközlés folytán keletkeztek, de erre sem
vezet semmi nyom, sem az oszlopon, sem talapza-
ton, sem pedig ez alatt. A delphi és dodonai jósdák
papjainak sikerült ugyan a könnyenhivő népet
tévutra vezetni, de nem történhetett ez Egyiptom-
ban, azon tartományban, melyet oly számos fel vi-
lágosodott utazó átkutatott, s mely minden babo-
nán felülemelkedve, mint elsőrangu csillag tündö-
költ. Tudjuk, hogy azon időben, mikor Strabon
Egyiptomot beutazta, még egyetlen egy vallásos
eszme sem volt kötve a Memnon-szobor hangjához,
csak feltünő jelenség volt, egyéb semmi. Ha valami
papi csalárdság rejlett volna benne, ennek minden-
esetre okának kellett volna lennie. Ezenkivül meg
kell jegyeznünk azt is, hogy a szobor hangja nem
mindennap hallatszott; majd egészen elmaradt,
majd ismét a szokott órákban ismétlődött, majd
valamivel későbben. A feliratok néhánya erről is
ád némi felvilágositást. Egy ezek közül mondja,
hogy egy Strateg nem az elsö, hanem a második
nap hallotta. A nyolczadik felirat szerint egy
egyiptomi tartományfönök két nap hiába ment ki
a szoborhoz, csak a harmadik nap hallotta meg
hangját. Maga Sabina, Hadrián neje, látogatása
első napján a szobrot némának találta, s láttuk,
hogy Septimius Severus császár is hasonlóképen
járt. Azonkivül az idő is, melyben a hang hallat-
szani szokott, változik némelykor. Ezt is feliratok
bizonyitják. Többen ezek közül azt mondják, hogy
vagy kezdetén, közepén, vagy végén a hajnal első
órájának hallatszott, mások a második óra külön
szakárasmég ismét mások a harmadik órára teszik.
Hogy minő a hang, csengése milyen, e felől is
különfélekép hangzanak a feliratok. Némelyek
egész költőileg rajzolják le. Igy p. o. Eukratos
örvend, hogy a Momrion által teljes, tiszta hangok-
kal tiszteltetett meg, hozzá te3zi azonban , hogy
mások látogatásaik alkalmával csak érthetetlen
hangokat hallottak. Még tovább viszi Kallistratus
mikor azt mondja: „Majd megszólal a feljövő nap-
pal Memnon, anyja megérkeztén, örömet és vidám-
ságot tanúsítva; majd, ha a nap nyugvóra hajlik,
fájdalmasan és részvétet ébresztőleg sóhnjt, távo-
zása feletti fájdalmát nyilvánítván."

Hogy az ily különfélekép hangzó tudósitások
között az igazságot megtaláljuk, legjobb lesz, csak
az előitólotoktől ment jelentésekre hallgatnunk,
melyek összefoglalva, mindnyájan megegyeznek
abban, hogy a kolossz hangjai artikulálatlanok és
érthetetlenek. Pausánias egy koboz vagy hárfa
elszakadt húrjának csengéséhez hasonlítja. Egy a
szobron lévő feliratban a hang azon hanggal hason-
litatik össze, moly származik, ha egy kalapácscsal
valamely rézedényre ütünk; egy másik szerint a
hang panaszkodó és fájdalmat ébresztő volt.

Már az előbb ismertettük Latrone nézetét,
melynek következtében a Memnon-szobor kijaví-
tása után "elhallgatott, mindamellett azonban , bár
ez oly nagy biztossággal állittatik, más tudósok és
utazók ellenkező véleményben Vannák. Ámbár nem
tagadható, hogy az újabb időben aránylag sokkal
kövesebb ismertetést vettünk, melyek a hangokat
adó kolosszról beszélnének, de mégis ilyen az,
melyet Smith Arthur, egy angol utazó közöl, ki
Belzonival epyidejüleg látogatta meg Egyiptomot
és Thebát. Azt mondja ez, hogy 6 órakor hajnal-
ban egy hangot hallott a Memnon-szobornál, mely
ugy tetszett neki, mintha a szobor talapzatából
ömleno kifelé. Smith ugy vélekedik, hogyehangok
a talapzat köveivel, moly talán sajátlag csakis ezon
czélra állíttatott, találkozó léghuzam kövotkeztében
származtak.

Minntoli tábornok Jupiter Ammon orákulu-
mához való utazásában igy szól e tüneményről:
„A szobron találtató feliratok legtöbbje a Memnon
megszólalását a hajnal első órájára teszi, majd
korábbra, majd későbbre ; továbbá ezekből kitet-
szik, hogy már az ókorban sem volt mindenki oly
szeroncsés, hogy e rejtélyes hangokat hallhatta.
Tőlem is megtagadtatott e szerencse, azonban
beszélé egy derék, szavahihető férfiu, — kivel
Egyiptomban ismerkedem meg, hogy ő napfelkel-
tekor egy hangot hallott, mely a szoborból látszott
kihangzani; de félelemből, hogy kísérői valamelyike
által e tévodéseért kigunyoltatik, nem szólt e felől
senkinek sem."

Ámbár a természetben semmi ehhez hasonló
tünemény nem tapasztaltatott, kérdésben levő tüne-
mény valóságán, sem annak tormészotes okain nem
kételkedhetünk; de az ujabb időbeli utazók által
különböző világtájakon megfigyelések történtek,
melyek szorint bizonyos kőtömegek és sziklanemek,
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nevezetesen a gránit és breccia napfelkeltekor csen-
genek s önmagoktól hangokat adnak. — M. de
Roziére és más tudósok , kik Napóleont egyiptomi
hadjáratában követték, reggel gyakrabban hallot-
tak a Syene melletti kőbányákban, melyekből grá-
nitot ásnak, dallamos, csengő hangokat, melyeket
a kőtömeg hallatott. A Pyrenaekben is, még pedig
a Maladetta (Mandit) közelében, ennek legfelsőbb
csúcsán, több évtizedek előtt egy angol utazó ha-
sonló észrevételt tött. Mig Ő a szemei előtt terülő
pompás kilátás gyönyörűségeit csodálva állott s
köröskörül mély csend uralkodott, ez ünnepélyes
csend egyszerre tartós, csaknem panaszkodó han-
gok által lőn megzavarva, mely egy aeolhárfa vagy
harang hangjához legjobban hasonlitott. A szom-
szédos hegyen tartózkodó pásztorok e hangot a
harangozáshoz annyira hasonlónak találták, hogy
o tüneményt: „A Maladetta reggeli miséjének"
nevozték el. Az utazó akaratlanul is a Memnon-
szoborra gondolt, mely napfelkeltekor szinte har-
monikus hangot hallat.

Egy hasonló hangtüneményt Humboldt Sán-
dor által ismerénk meg legközelebbről,ámbár a dolog
régóta ismeretes, s az európai missionáriusok előtt
sem volt titok. Az Orinoco felső folyásánál, még pe-
dig Carichana közelében e folyó partjai hasadozott
granitfalakkal szegélyeztetnek, melyek napkelte-
kor hangokat adnak, hasonlót az orgonáéhoz, a
miért ezen sziklák a spanyolok által: „laxas de
musica"-nak neveztettek el.

Hasonló nemü hangokat vett észre időnkben
Gray a sinaiti félsziget nyugati partjain, mintegy
3 órányira a Verestenger bejárásától, egy megle-
hetős magasságú hegyen, melyet az arabok Djebel
Nakuhs,azaz: haranghegynek neveztettek el. Ezen
homokkal fedett és alacsony sziklákkal félkörben
boritott hegy nevét a belőle hallatszó hangoktól
vette, melyek nem mint a Memnon-szobornál, csak
napfelkeltekor, hanem a nap és éj minden órájában
hallatszanak. Mikor Gray e vidéket először meg-
látogatta, mintegy negyed óra mulva halk, tartós,
zugó hangot hallott, mely szünetekbon hallatszott
s 5 percz mulva oly erőssé lőn, hogy harangozáshoz
hasonlitott. Másnap visszatért ugyanazon helyre, s
ugyanazon tüneményt tapasztalta, még hangosab-
ban mint először. Minthogy az ég tiszta s a lovegő
egészen csendes volt, e hangok nem származhattak
a külső levegő hatása következtében, sem hasadék
vagy repedek nem volt látható, a melyen ez benyo-
mulhatott volna. Az arabok ugy vélik, hogy ama
hangok egy földalatti kolostorból hangzanak, mely
röpülő homok által oltemettetett s csodálatos mó-
don épségben maradt. A vizsgálódások szerint,
melyeket G. H. Schubert keleti utazásában e tü-
nemény felett tett, a nevezett vidéken lakó arabok
még ma is osztják ezen nézetet. Ehrenberg is fel-
kereste ezen vidéket s hallotta ő is ugyancsak azon
hangokat, s erről a következőképen nyilatkozik:
„Az itt csaknem folytonosan uralkodó hőség felette
nagy szárazságot idéz elő, ez pedig ritka mozgé-
konyságot és hangzóképességet egy mintegy 150
láb magas fövénysik jegeezszemcséiben a felső
hegyrész meredek hajlásánál; most ha a mondott
helyen ember vagy állat lépése következtében a
homokba üros tér nyomatik, azáltal az egész e
pont felett levő magas homok-oszlop támaszpont-
jától fosztatik meg és az üros térbe nyomul, mint
oo-y vizoszlop hasonló körülmények közt. A hatás
nyilvánul a légrészok megrázkódásával, s igy áll
elő a zúgó, végre fenyegető és távoli zivatarhoz
vao-y ágyuzáshoz hasonló moraj."

Lényedében megegyeznek evvel Vardnak, az
ujabb idő egyik utazójának mogfigyelései is, ki a
Djobel Nakuhst meglátogatta.

E hegyre vivő út egy tág homoksikon vezette
őt kerosztül, egy oldalról a tenger, más oldalról
egy meredek, leginkább függőleges, szakadékos
homokkő által határolva, melyben a levegő beha-
tása következtében hosszu barázdák keletkeztek.
Ezek egyike, moly a hegy csúcsáig nyúlt, s mint-
egy 45 láb széles volt, mintegy 40 — 45 foknyi
szöget képezett a láthatárral. Ez a szél ellen
mindkét oldalán falszerü, felnyúló homokkő rész-
letek által védetett, melyek felső részük lezuhaná-
sával a homok mennyiségét folytonosan növelték.
Lassu léptekkel haladtak^ Várd és társai ama
barázdán fölfelé. Keyes ideig mitsem hallottak, de
egyszerre lágy, zenei hangok üték meg füleiket,
melyek felváltva sülyedtek, majd emelkedtek, néha-
néha fuvolához hasonlóan; rögtön azonban oly
hangok következtek, melyek egy nagy orgonáéhoz
hasonlítanak, s oly erősek, hogy az egész domb
ingani látszott. Csakhamar észrevették, hogy a
szóban forgó tünemény mindig a homok bizonyos
mozgásával volt összeköttetésben, mert mihelyest
menésközben lábaikat a lágy alapról felemelték, a

homok, mely a hátramaradt mélyedést rögtön
betöltötte, a fentebb emlitett hangokat adta, s
melyek annál erősebbek levének, minél nagyobb
homoktömegek jöttek mozgásba. Az élesszögü
homokszemeknek a forró nap sugara általi hevült
állapotukban, ilyen mozgásuk és súrlódásukban
fekszik Várd szorint e hangtünemény feltételes oka.

Egészen különböző ettől J. Herschel nézete.
Szerinte nevezetesen a hangokat földalatti gőzök
jelentkezése és sűrüdése okozza, s azt azon hang-
gal hasonlítja össze, melyet a könenygáz egy üveg-
csőben okoz. Hol nagy földalatti barlangok egy-
mással és a levegővel összeköttetésben állanak,
légmérsékjök különbözősége elég gyors légvona-
tokat képes eszközölni, hogy ez hangzó vagy
csengő rázkódásokat hozzon létre, s hogy ilyen
eredetök volna azon hangoknak is, melyeket a
föntebb emlitett sziklarészek az Orinoco partján
eszközölnek. Valóban Humboldt Sándor is hajlandó
ezt a külső lég és azon lég, mely a mély é3 szűk
repedékeket betölti, mérsékkülönbözőségének tu-
lajdonitani, azon helyekon t. i., hol a sziklák min-
denütt repedezettek. Sokkal nehezebb a felől
világosabb magyarázatot adni, hogy mily módon
származik a Memnon-szobor hangja, de ezt is több
oldalról megkísértették.

M. de Köziére a tárgyról igy nyilatkozik:
„Reggelenként, mikor a felkelő nap a szoborra süt,
folszárasztja a nedvességet, melylyel az éj folytá-
ban esett harmat gazdagon elborítja azt, s mely a
kőtömeg felső rétegébe, ha nem mélyen is, de
beszivárgott. A nap hevének ezon hatása a kőben
apró repedéseket és hasadásokat idéz elő, s az ezen
hasadásokat környező kőrészekot bizonyos feszült-
ségbe hozza, mi által a hasadások mind mélyebbek
és mélyebbekké válnak. Ha most a szobor tömoge
tökéletesen homogén volna és igen finom részecs-
kékből álló, ugy e hasadások minden további ráz-
kódás nélkül is a kőbe mind beljebb nyomulnának,
de minthogy a szobor, mint tudjuk, durva jegecz-
szemcsékből és kova részekből áll, melyek inkább
szóttörnek, mint elporlanak; ugy ez utóbbiakat
tekinthetjük azon testeknek, melyek ama feszült-
ségnek kitéve vannak, annak alját képezik, azután
egymástól elválnak s szétrepednek, a mi rögtön
történvén, a kemény, szilárd, mégis ruganyos
homokkőben gyönge rázkódást okoz, miáltal a
szobornak emlegetett hangja származik." — Ha-
sonló módon véle Cordier is ennek előállását.

„Alégmérsék rőgtöni változása által a szobor
tömege megrendül s apró hasadások támadnak,
ugy az azt összekötő ragaszban, mint a legnagyobb-
részt jegoezszemekből álló kőtömegben. íly hasa-
dások és repedések előállását nagyon elősegiti a
szemcsék egyenetlen nagysága, a kőtömeget alkotó
részek egyenetlen foku összefüggése, valamint
különös merevsége is. Minden ujonnan képződő
repedés vagy már egy létezőnok nagyobbodása,
nagy belsö feszültség következtében történvén,
természetesen gyorsan egymásra következő s meg-
lehetős erős rezgést von maga után, a mi által a
Memnon-szobor hangja létre jön.

Ezek és még más számos theoria, melyeket
kisebb vagy nagyobb szerencsével felállítottak,
azon pontban mindnyájan megegyeznek, hogy a
hang a kolossz tömegének a kora reggeli órákban
történő rázkódása következtében származott. Ter-
mészotes és a physikai törvényekkel tökéletesen
megegyező, hogy e rázkódásnak annál erősebbnek
kellett lennie, minél inkább kihült a szobor fol-
szine, és minél nagyobb volt a nap meiego felkel-
tekor. Do az itt fennforgó körülmények nem min-
dig egyformán jelentkeztek, s innen történt, hogy
a rázkódások ereje és ezáltal a Memnon-szobor
hangja némi változásnak volt alávetve. Ha p. o. az
előbbi éj nem volt hűs vagy a nap feljövetelekor
az ég gőzök és felhők által volt boritva, akkor a
hang vagy épen nem hallatszott, vagy csak kevés
idő multával, miután a köd a napfény által elüze-
tett, és az égboltozat kitisztult.

Dr. Landgrebe után Ányos Lajos.

E g y v e 1 e g.
** (Vajda-Hunyad várának,) e becses közép-

kori műemlékünknek restauratiója orélyosen halad;
az épitéssol megbizott jeles épitész hazánkfia, Schulz
Ferencz következőket irja a munkálatokról: Mult
év őszén a pénzügyminiszter által a restauratió
vezetésével mogbizatván, legelső teendők közé
tartozott a dülőfélbenlovőlovagtorem vállivoit alá-
falazni, mert ha az épület ezen része bedőlt volna,
a mi tavaszig mindenesetre bekövetkezik: a leg-
szebb zárkövok, oszlopfejek, gerinezok és vállivek
elvesznek, ugy hogy aztán a várat restaurálni mű-
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vészi szempontból alig lett volna többé kivánatos.
Ezen munkára több állás fa, tégla, homok behor-
dása volt szükséges; végre tohát először egy 30 öl
hosszu hidat kellett késziteni; továbbá a vár kerti
oldalán szintén egy hid készült, mely a törmelék
és szemét kihordására szükségeltetett. A várból
kihordatott szemét és onaladék több ezer szekérre
rug. Leszedotett továbbá sok dülőfélben levő ké-
mény, melyek a terem boltját beütéssel fenyegették;
leszedetett élotveszélylyel az erkélyek közti fo-
lyosók utolsója, melynek consoljai letörvén, az
egész folyosó diszes falai és bolthajtása lodőlés-
sel fenyegettek. Beszereztottok végre minden-
nemü épitő szerszámok , és megnyittatott a dévai
várhegyen azon régi kőbánya, a melyből Hunyady
János és Mátyás király is épittettek. Szóval meg-
tétettek minden előkészületek, ugy hogy tavaszszal
a kőfaragók a még haszonvehető köveket kijavít-
hassák, és az egészen megromlottakat a régiek
mintája szarint ujakkal cserélhessék föl.—Az idei
legfontosabb teendők pedig: a vár minden helyi-
ségeinek betetőzése, a lovag-terem bolthajtásának
leszedése és kijavítás után ismét helyreállítása, s
mihelyt a földszinti terem kész, az elsö emeleti
terem fölépitése.

** (Az angol parlamenti tagok tudományos-
sága.) Gladstone miniszternek ezen hetekben jelent
meg egy munkája: „Juventus mundi" czim alatt,
mely a Homorus korának leirását foglalja magában.

Gladstonénak régi kedvencz tanulmánya volt
Homér, s a tudományos világban már korábban
nevet szerzett magának ,,Homer"-jával. Érdekes,
hogy a „Juventus mundi" előszava szerint ezen
régebben készült munkát a szerző a közelebbi két
év alatt dolgozta ujra, holott tudva van, hogy
épen őzen idő alatt Gladstone részint mint pártja
vezér-tagja, részint mint miniszter a legnagyobb
tevékenységet fejtette ki. Egy angol politikai lap
megjegyzi, hogy ámbár korántsem várja senki egy
minisztertől, hogy bokros teendői mellett még
tudós vizsgálatokra is időt szakitson magának, —
mindamellett az irodalom és tudomány terén szer-
zett érdemek magokban is vetekednek a politikai
dicsőséggel, — és uj bizonyitékai a férfi munka-
képességének.

Egy másik kitünőségo az angol parlamentnek
Argyll herczeg, (egyszersmind a kabinot tagja),
közelebbről hasonlókép egy munkát adott ki,
melynek angolos alapossága és világossága mit
sem veszitett a közelebbi nagy elfoglaltatás miatt
a parlamentben, miniszteriumban és egyleti téren.
Müve a tudományos vizsgálatnak csak közelobbi
években megnyilt terén mozog; — czime: „Az ős
ember, — némely uj kutatások birálata." Szoros
vizgálat tárgyává teszi a Darwin-félo theoriát, —•
s azon eredményro jut, hogy azt korántsom támo-
gatják tényleges bizonyitékok.

— (Nem tudni, ki mitől hízik,) mondja a ma-

gyar példabeszéd, de azt sem, hogy minő életmód
és táplálkozás hosszabbítja meg az életet. Ime
Camoux Hannibál, ki 121 éves korában halt meg,
sok bort ivott s igen kövér ételekot evett; Paloti-
man sebész, ki 140 éves lőn, s a halálát megelőző
napon nagy ügyességgel véghezvitt egy rákfene
operatiót, mindennap lerészegedett. A 155 éves
korában elhalt Obst asszony naponta mogivott két
üveg pálinkát. Az iszákosok tehát jó soká élnek.
Spicor Eleonora 121 évet élt és egész életében
szeszes italt nöm ivott. Grandez 126 évet élt és
soha bort nem ivott. Effingham Jean 144 évos
korában halt meg s szeszes italt soha sem is izlelt.
Guiquard Dénes 123 évet élt és földalatti kuny-
hóban lakott. A 146 évet élt Drahakemberg afri-
kai kalózok által elfogatván, 15 évig rabszolga volt
egy kegyetlen ur mellott. Laffitte János ifjúságá-
tól kezdvo élete végéig télon-nyáron egyszer-
kétszer megfürdött hideg vizben és 136 évet élt.
A 137 éves korában meghalt Causeur J. sok tejet
ivott, Utegro J. 146 évot élt és csupán tengeri
lisztből és káposztából lakott jól mindennap. Parr
Tamás 152 evet és 9 hónapot élt, 101 éves korában
elcsábitott egy fiatal leányt, kitől gyermeke is volt.
Egész életén át kenyér, sajt, tej és túróval élt.
Zortan Pétor, ki 185 évet élt, csak hüvelyes vete-
ményekkel táplálkozott. — Nincs tehát az az élet-
mód, melyről határozottan el lehetne mondani,
hogy meghosszabbítja az emberi életet.

llécsi levél a delegáczióról.
Bécs, augusztus hóban.

A delegácziók most tartják üléseiket Bécsben,
s eltekintve a közérdekü tárgyaktól, melyek ott
tanácskozás alá kerültek, gyötört a kiváncsiság
látni, mint veszi ki magát ogy magyar országgyü-
lés Bécsben.

A magyar országgyülés közösügyi bizottsága,
— a mint a delegáczió magát Bécsben is nevozi —
a volt magyar udvari kanczellária épülőiében
tartja ülésezéseit. Bécs azon része, hol ez az épület
áll, egyike a legnevezetesebbeknek, a mennyiben
a közösügyek vezérletére hivatott közegek, több-
nyire itt csoportosultak összo. Az ódon császári
palota mellett a „Reichskanzler" palotája áll, egy
inkább belül, mint kivül diszes nagy épület,
melynek ablakai épen szembe nyilnak a császári
palota lakosztályaival. Ezt az épületet Mária
Terézia emoltetto Kaunitz gr. számára, a ki min-
denható minisztere volt; megszámolhatlan sok
gazdája volt azóta; a kik 'Ausztria kormányának
élén alltak, a mint meghivattak a kormányra, s a
mint rendszerük bukásával elbocsáttattak, úgy
sétáltak be — és ki e palotából.

Jelenleg Beust gr. lakja, az osztrák-magyar,
közös külügyminiszter s birodalmi kanczellár, s
itt van a külügyminiszterium is. A külügyminisz-
terium palotájától jobbra, az igazságügyi és rend-
őrségi miniszterium székel; mellette az alsó-ausz-
triai helytartótanács. Tovább a börzével szemben
az alsó-ausztriai rendek palotája, hol jelenleg az
osztrák birodalmi tanács delegácziója tartja ülé-
sezéseit; azután a cs. k. szabadalmazott osztrák
nemzeti bank, az országos fő- és kereskedelmi
törvényszék stb. Mindenütt kék, fekete vagy sárga
frakkos portások állnak, szőrnélküli kedélyes po-
fával, aranyos, ezüstös paszomántokkal.

A nemzeti bank épületénél balra térünk, s
benn vagyunk a magyar részben, a hol a hajdani
erdélyi és magyar kanczelláriák épületei állnak.
Kezdjük igy félig-meddig otthon érezni magun-
kat, itt már torzomborz szakállt viselnek a portá-
sok, zsinóros attilát, sarkantyus csizmát, s ha ma-
gyarul szólunk hozzájuk — nem felölik hogy
„Was?"

Itt is szól a nóta régi dalról, régi dicsőségről.
Minő borzadalmas respectiissal lépte át hajdan a
magyar ezt a küszöböt! Minő más idök voltak
azok, a mikor még ide jöttünk Bécsbe, Erdélyből
s Magyarországból igazságot keresni! A sürgő-
forgó hivatalnokok légiója, mely Magyarország s
Erdély összes érdekeit képviselte, — s kezében
tartotta azokat, hogy rendelkezzék fölöttök, fel-
tétlenül; — a magyar s erdélyi kanczellár, kik a
fejedelem tanácsának tagjai voltak, hogy Magyar-
ország s Erdély részéről is reá mondják az igent
arra, a niit a bécsi német miniszterek végeztek —
eltüntek. Oly kellemos a visszaemlékezés ezen
institutió halálára. A nagy termek most majdnem
üresen állnak. Festetics György gr. helyezé el
azokban minisztériumát, minden fogalmazónak kér

T A R H A Z.
szobát is adatott, s ugyis maradt még számos
üresen. Az egykori sürgés-forgás helyett, most
csak egy-egy nemesi levelet keresgélő szerencsét-
len botorkál be ide, — s a hol az ország legfonto-
sabb ügyeit dönték vala el egykor, — most perga-
menre kacskaringós czimereket pingálnak, ó-világi
szörnyekkel — hogy gyönyörködjék, s hogy bol-
dog legyen, a kinek ez a boldogsága.

A magyar delogáczió számára a magyar volt
udvari kanczellária épületében — melynek hom-
lokzatán Magyarország czimere diszlik — számos
szoba áll rendelkezésre. Idö szállásolták ol a gyors-
irók egy részét is; s ha Pestről feljönnok a minisz-
terek, vagy az egyes miniszteriumok küldöttei
valamely ügy elintézése végott, — többnyire ide
szállnak, hol mindig állnak szobák rendelkezésükre.

Egy napon, midőn épen tervbe vettem, hogy
meglátogatom a delegáczió tanácskozását, — a
kanczellária épülete előtt vártam, mig az ülés
kitüzött ideje eljő. A mint igy egy s más felett
beszélgettünk ismerőseinkkel, egy magas, már
őszbo vegyülő alak közeledik felénk, jellemző
osztrák-német vonásokkal. Oly ismerősnek tünt fel
előttem ez az arcz, mintha számtalanszor láttam
volna arczképét valahol. Ismerőseim figyelmeztet-
tek, hogy ez Schmerling. Persze, hogy ez az arcz
ismeretes volt előttem, hányszor láttam a — „Bolond
Miskában" s az,,Üstökösben." Hanem korosabbnak
tünt föl, mint a minőnek ugy elméletben megal-
kottam magamnak. A mint elment közelünkbon,
egykedvüleg nézto meg a teljes magyar diszben
pompázó kapust s a táblát, mely magyarul a delo-
gáczió mai ülését hirdeté. Vajjon mit gondolt
magában az egykor mindenható államminiszter,
a ki oly emlékezetes előszeretettel viseltetik irán-
tunk, hogy még Pestre sem akart lejönni, mikor
a mult évben leküldte az osztrák delegáczió, meg-
fosztott minket azon élvezettől, hogy összehason-
lítsuk becses személyét azon képekkel, melyek
segélyével — hála élczlapjainknak — oly ismere-
tes egyéniség lett Magyarországon.

Különben, nehogy gyanu férjen a magyar
dolegáczíóhoz, megjegyzem, hogy Ritter von
Schmerlingnek ez a rendes utja mindennap, mikor
irodájába megy, azOber Landos-Gerichtbe, mely-
nek ő rendszerének bukása óta — elnöke.

Nemsokára elérkezvén a delegáczió ülésének
ideje, — felmentom az ülésterembe.

A tanácskozás egy szép, világos, nagy terem-
ben folyt. E termet két kisebb szobából alakították
át, az ez évi ülésezésekre. Két részre van osztva, a
delegáltak s a hallgatóság számára. Hallgatóság
is olég szép számmal jelent meg. A falakat három
szép nagy gobelin ékesíti, s ezenkivül egy óra,
mely néha a szónok beszedő közben sans gene, el
kezd ütni, — emlékeztetvén a szónokot, hogy már
eleget beszélt, s a tagokat, hogy itt az ebéd ideje.

A nagy terombe kisebb termek nyilnak, melybe
érdekes személyek vonulnak ki néha. — Beust gróf
rendesen ott künn mondja ol, a mit benn nem
mondhat el, mert itt magyarul kellene beszélnie,
és Kulin b. dotto ott künn ijesztgeti a delegáltakat,

hogyha nagyon törülgetnek az ő budgetjében, —
hát lesz belőle egy nagy smarn. s ő leköszön.

Az elnöki szék körül körben számos kényel-
mes karszék áll; számos mondom, mert a kormány
néha igen szép számban jelenik meg; miután a
közös miniszterek nem tudnak magyarul, mind-
nyájan hoznak két, három „kormány-képviselőt,"
— s ezenkivül a fontosabb üléseken megjelenik a
magyar kormány is, névszerint Lónyay, Andrássy
gróf stb.

Most épen érdekes vita foly — a külpolitika
felett. Azt hinnök, hogy most miután az országos
ellenzék nincs képviselve a delegáczióban — nincs
is ott oppositio. Ámde ott van Zsedényi Eduárd,
a ki hatalmasan opponál. Érdekesen beszél, gán-
csolja Beust gr. külügyi politikáját, kijelenti, hogy
római eljárásán kivül — nincs megelégedve sem-
mivel. Beust gr. egy ideig feszülten figyel. Hallja,
hogy a „vörös-könyvről," politikáról, van szó, hall
egyes hangokat „Róma, Francziaország, Amerika"
— felkel bonne a kiváncsiság, kezdi sejteni, hogy
oz őt is érdekli, teszi magát, mintha érteni akarná
— hanem bizony ugy látszik, alig megy valamire.
Körülnéz: mellette ül b. Orczy Béla a külügymi-
niszterium és Weninger Vincze a közös pénz-
ügyminiszterium képviselője. Báró Orczy szorgal-
masan jegyez a szónok beszédéből, a kormány
nevében neki kell válaszolni, őt nem zavarja tehát
Beust gr., hanem magához inti Weningert. Nem
halljuk, de ellessük ajkáról, hogy azt kérdi Wen-
ningertől: „Was sagt er?" Weninger közel hajlik
a külügyminiszter füléhoz, s ugy sug aztán németül
mindent a diplomata fülbe, a mit Zsedényi magya-
rul mond, Zsedényi beszél magyarul, Weninger
németül, — s mi bámuljuk ezt az expedienst, mely
nehézséget nem ismer. Beust hallgat, néha moso-
lyog, néha igent int, néha tagadólag rázza fejét a
jegyez. Aztán hirtelen oda vet valamit a papirra s
átadja Orczynak; valószinüleg ogy roplikázó jegy-
zetet tett, hogy felhasználja válaszában Orczy b.

Zsedényi bevégzi beszédét — és Pulszky
kezd szólani. Beust tudja már előre, hogy Pulszky
által agyba-főbe dicsértetik — adja a szerényt, —
s magával hiván Orczy bárót, eltávozik a mellék-
termekbe. Sejtjük, hogy ott konferálnak együtt;
— sejtjük [hogy utasitást ad a finom diplomata
Orczynak, nehogy azt mondja a mit tud, nehogy
azt ne mondja a mit nem tud.

Rövid idő mulva visszatérnek. Orczy a közös
kormány nevében szót kér, hogy elmondja magya-
rul, a mit Beust nem mondhat el németül itt. Beust
füle mellett megint ott van Weninger; forditja
neki a beszéd folytában Orczy válaszát; látszik,
hogy a miniszter meg van elégedve képviselőjével.

S mi megint bámuljuk ezt az expedienst. Ha
a nevozetesebb kérdéseket Orczy válaszában nem
is érinti, vagy csak egy könnyü frázissal, egy
szójátékkal átsiklik rajtuk, ki tudná azt be Beust-
nak hibául? Valószinüleg roszul forditotta le noki
azokat Weninger; vagy Beust diplomata fülo
nagyon diplomata módra hallott! L. B.

Melléklet a Vasárnapi ujság 34-ik számához 1869. aug. 22.
Irodalom és művészet.

— (Szemere Bertalan) nagyérdekü Naplójá-
nak 4—5. kettős füzete megjelent Ráth Mór kiadá-
sában, s ezzel az „összegyűjtött" munkák két első
kötotét képező napló be van fejezve. Minél tovább,
mind érdekesb s érdokesb tárgyakkal találkozunk.
Ez utóbbi füzetekben a politika, az emigráczió ügyei,
s Szemorének egy fontos magán-vállalata, mely
azonban hazafias czéllal volt összekötve, magyar
borüzlete, szerepelnek kiválóan. Sajnos, hogy e
napló az 1862. év kezdetével megszakad. Az olvasó
a nyert élvezet és tanuság után ogy mély sóhajjal
fogja letenni kezéből e félbeszakadt művet, mert
eszébe fog jutni: hogy ettől kezdve már borulni
kezdett a számüzött kedélyvilága és értelmi lát-
határa, s ő megtört lélekkel — csak halni jöhetett
vissza szeretett, féltett, imádott hazájába. — Ugy
halljuk a közönség nagy részvéttel fogadta e ki-
adást s az elsőbb füzetekből már kevés példány
van fenn. — A jelen kettős füzet ára 2 ft.; az egész
két kötetes munkáé 5 ft.
* — (Benitzky Lajos életrajzára és kufsteini
napló-töredékére) hirdet előfizetést felhivást Ku-
liffay Ede, melyek szeptember végére fognak
megjelenni. Az adatokat a szerencsétlenül kimúlt
hős honvédezredes legközelebbi rokonai szolgál-
tatták, s a boldogult hű arczképe is fogja diszesi-
teni. Előfizetési dij: füzve 2 frt, diszkötésben 3 frt.
Határidő szept. 15-ike. Az előfizetések Heckenast
Gusztáv kiadó-hivatalába küldendők. —A közön-
ség bizonyosan sietni fog ez érdekes művet meg-
szerezni, annál is inkább, mert a tiszta jövedelem a
dicsőültnek emlékkövére fog fordittatni.

** (Kápolnai István „Katonai Közlönyé"-böl)
megjelent az első mutatványszám. Ajánljuk e
derék szakközlönyt az olvasó közönség figyelmébe,
moly nem akar a napi politika hulladékaiból táp-
lálkozni, hanem a hadászat terén, a tudomány
igényei szerint, akarja a közönséget tájékozni.
Figyelemmel kiséri az összes európai, e szakbeli
könyv- s lapirodalmat s a közönséget minden fel-
merülő kérdésről értesiteni szándékszik. Most
midőn a honvédelem szervezése által a katonai
dolgok iránt okvetlenül terjedni kell az érdeklő-
désnek, épen jókor jő e közlöny, melyet jeles szak-
férfiak fognak támogatni. Előfizetési dij: egy évro
8, félévre 4, negyedévre 2 frt, mely a „Katonai
közlöny" szerkesztői és kiadói hivatalához (Pest,
Magyarutcza l l . sz.) küldondő.

= (Beküldetett szerh sztöségünkhöz:) 1. „Ke-
reskedelmi levelező, kimeritő elméleti és gyakor-
lati útmutatás, jó és helyes kereskedelmi levolek
írására" czimü munka 2 köteténokl. füzete „a
körlevelekről." Irta Machik József. Ara 50 kr. -
2. „Az uj polgári perrendtartás magyarázata a
törvény eredeti szövegével." Irta Kassay Adolf.
Ára 1 frt 50 kr. Mindkettőt Kuglor Adolf pesti
könyvárus adta ki. — Továbbá most kaptuk meg
Kovács Ferencz debreczeni tanár ogy régebb meg-
jelent munkáját: „Magyarország és Ausztria sta-
tisztikája, tekintettel a többi nevezetesebb európai
állam jelentékenyebb életmozzanataira." Kiadta
Debreczenben ifj. Csáthy Károly.

* (A müncheni kiállitáson magyar képíróktól)
következő müvek vannak: Vágner Sándortól „Szent
László, a mint a leány-rabló kunt megtámadja;''
Litzenmayertől két arczkép és Shakespeare „Cym-
beline-'-jébő) a jelenet, midőn Cymbeline gyürüjét
ellopják; Benczúrtól „II-dik Rákóczy Ferencz
elfogatása," molyet egy angol 1700 frtért vett meg;
Munkácsy Mihálytól „Ásitozó czipészinas" „Meny-
asszony-öltöztetés"; Szinnyey Páltól „Furulyázó
Pán"; Orlaytól „Coriolán, midőn Róma falainál
anyjával találkozik"; s Than Mórtól az ,Attila
lakomájá"-nak szénrajza.

= (Izsó Miklós) jeles szobrászunk, b. Orbán
Balázs a Székely-föld leirója társaságában, Er-
délybe, jelesen a székely földre rándult le. Izsó
utóbbi időben kisebb népéleti szoborműveken dol-
gozott, s ilynemü művekhez a „vadregényes feny-
vesek" honában is érdekes tanulmányokat fog
gyüjthotni.

Kő'zintézetek, egyletek.
** (A pesti állatkert) számára Egyptomból

ujabb szállitmány érkezett, melyet egy kairói ke-
reskedő hozott magával, ki az igazgatóság felszó-
lítása folytán utját Pestnek vette, s 200 darabot
meghaladó gyűjteményéből a legszebbeket és érde-
kesebbeket kiválogatni engedte. Az állatkert szá-

mára megszerzett gyűjteményben a legkitűnőb-
bek: a 2—3 láb hosszu óriási gyikok, melyek
egyike az ugynevezett Monitor Niloticus (nilusi
intő), 3 láb hosszu, azért neveztetik igy,̂  mert a
krokodil közeledtét, melynek állitólag tojását föl-
eszi, hangos sziszegésével elárulja. A Cleopatra név
alatt ismeretes nagy mérges kigyók, mely faj azért
nevezetes, mert azt tartják róla, hogy Cleopatra,
Egyptom szép királynéja, effélével mérgezte meg
magát. Szarvas viperák — mert különösen a him
feltünő szarvakat visel — melyek a legmérgesebb
kigyók közé tartoznak. Az állatkert birtokába
jutottak ritka nagyságu példányok. Fekete és
sárga egyptomi skorpiók. A fokotékből csak egy
példányt bir az állatkert, mert az uton, mire gaz-
dájuk észrevette, a többit a sárgák fölették. Egy
afrikai sakál és több apróságok, melyek mind di-
szesen kiállítva, sz. István naptól kezdve lesznek
szemlélhetők.

** (Padován Vincze, velenczei tisztviselő) gaz-
dag velenczei éremgyüjtoményét muzeumunknak
szánta ajándékképen." A velenczei köztársaságnak
csaknem teljes éremgyüjteményét fogja e szerint
birni muzeumunk azeddigi, emlitést isalig érdemlő,
csekélység helyett.

**(Az erdélyi románok „mivelödési és irodalmi
társulata") e hó 10- és 11-dik napjain tartotta
Nagy-Somkuton ez évi közgyülését. Az elnök,
Papp László semmitő törvényszéki biró, Pestről
odautaztában nagy ünnepélyességekkel fogadtatott,
s 10-kén reggel 9 órakor tartott istenitisztelet után

i elnöki beszéddel a gyülést megnyitotta. A két
napig folyt gyülésen több román iró, Vulcan, Baricz
Russ, Buda stb. tartottak felvolvasásokat; jelen volt

| továbbá ogy ünnepelt romániai irónő, Dunca Cons-
tantia is, ki az este rendezett hangversenyben
tartott felolvasást. Az egyletnek 40,000 ftnyi alap-
tőkéje van, (tehát több, mint a Kisfaludy-társaság-
nak) s most uj szervezést terveznek, mely szerint
altársulatok alakittatnának vidékenkint, s ezeknek
tagja lehet mindenki, ki egy forint évi járulékfize-
tésére kötelezi magát.

Egyház és iskola.
** (Nagy-Kanizsa) községi iskolákat állit, s

eddigi iskoláit is községiekké teszi. A veszprémi
püspök ugyan 30 ozer forint alapitványt igért, s
8000 frtot felszerelésekre, ha a város a szürkené-
néket állandósítja, kik nőnövoldét tartanának, de
a tárgy megfontolására kiküldött bizottmány ki-
fejté a felekezeti iskolák megszüntetésének szük-
séges voltát, és mind pénzügyi, mind a korszellem
által követelt okoknál fogva a szürkenénék be nem
fogadását ajánlotta. A képviselő testület a bizott-
mány ajánlatát elfogadta, s iskoláit községieknek
nyilvánitá, és pedig oly átalános egyetértéssel,
hogy a szürkenénék mellett s a községi iskolák
ellon egy hang sem emelkedett.

** (Haynald kalocsai érsek) 40 ezer forintot
ajánlott zárdaépitésrea nagy-kanizsaiaknak, de azt
a közgyülés nagy szótöbbséggol elvetette. Ha már
egyszer nevelési czélra szánta az érsek ur ez ösz-
szeget, azért bizonyosan nem fogja elvonni e szent
czéltól. t . , .

** (Esztergomban) f. hó 15-diken az uj pécsi
megyés püspök Kovács Zsigmond a herczeg-pri-
más "által ünnepélyesen felszenteltetett. A fölszen-
telést megelőzőleg Szabó József föl szentolt püspök
tartott egyházi beszédet, s az egyházi ünnepélyt fé-
nyes diszebéd zárta be a primás asztalánál.

/•£ pápai ref. fötanoda) oz évi Értesítőjét
vettük; Tarczy Lajosnak van benne ogy értekezése:
A hő elméletéről, aztán statisztikai adatok az iskola
1869/' -ik évi folyamáról. Ez adatok szerint volt e
tanodának 14 rendes és 4 segédtanára a hit-, jog-,
bölcsészeti és gymn, osztályokban. Papnövendék
volt 43, jogász 69, bölcsészothallgató 132, nevelés-
tant hallgató 9, a gymnasium 6 osztályában össze-
sen 360 tanuló, s igy az ifjuság létszáma 613-ra
rugott, mely összeg 3 szerb s ] cseh kivételével
mind magyar volt. Vallásra nézve 421 helv. hitv.,
69 zsidó, 64 ágost. hitv., 47 róm. kath., 3 g. nem
egyesült volt. — Megemlíthetjük még, hogy a
tanév folyamán mind a könyv-, mind a régiség-,
mind a tormészettár, mind a numismatikai gyüjte-
mény jelentékeny szaporodást nyert.

** (Az eperjesi kollegium) főgymnasiumában,
hittani intézetében és jogakademiájában a jövő
tanévre való beiratások aug. 29-én kezdődnek;_ az
iskolai év ünnepélyes megnyitása szept, l-jén
történik.

*• (A váczi siket-némák intézetében) megürült
országos alapítványi helyek élvezetére az igazga-
tóság értesítése szerint a közoktatási miniszter
kinevezte: Balreich Károly szászsebesi, Tishler
Jáno3 mozenzéfi, Kecskeméthy Károly pesti, Po-
tyondi János tabi, Kostyál Maria eleki, Gruber
Apollónia lőcsei és Paulik Konstantia zelenczei
születésü siketnéma fi- és leány-gyermekeket.

** (A „Magyar Állam'- irja:) Felső-Auszt-
riában ÍV zárdák száma azon időtől fogva, hogy
Rudioier linzi püspökké lett, 28-al szaporodott.
Tehát csak 16 év alatt 28 zárda keletkezett.

Mi ujság?
** (Ő Felsége születés-napját) a fővárosban

díszesen megünnepelték f. hó 18 an. Előtte való
este a szinházban diszolőadás volt, s a szülotésna-
pon a templomok, hatóságok és helyőrség mind
ünnepeltek. A katonaság — -a honvédséggel együtt
— a vérmezőn disz^yakorlatokat tartott. A budai
várban Szabó Imre püspök tartott nagy-misét,
moly után gróf Festetics miniszter fogadta el ő
Felsége számára a szerencse-kivánatokat. Ugyan-
csak gróf Festeticsnél ebéd is volt, melyet József
főherczeg is megtisztelt jelenlétével.

** (Az dsö honvédzászló felszentelése) mult
kedden délelőtt történt a belvárosi plébánia-tem-
plomban. A szertartást Schwendtner Mihály apát
és plébános (ki maga is a régi honvédvilág egyik
érdemes tagja) végezte, a honvéd törzs- és főtisz-
tek, ugy szintén a lovas és gyalog honvédcsapatok
jelenlétében, kik mind teljes díszben jelentek meg,
mi igen fényes látványt nyujtott. A felszentelés!
szertartás után a zászló az összes honvédség
kisérete mellett a kerületi parancsnok lakására
vitetett; a zászló fehér selyemből készült nemzeti
szinü szegélylyel; egyik oldalán a nemzeti czimer,
a másikoaőFelsége nevének kezdőbetűi láthatók,
a zászlónyél végéről pedig hosszu nemzeti szinü
selyem szalag csüng alá.

= (Miniszterek jelenléte Pesten) ily nyári
időben a ritkaságok ritkasága közé tartozván, mint
fontos uj donságot kell följegyeznünk, hogy Gorove
ő excellontiája szerdán fővárosunkba visszaérkezett,
s azonnal át is vette az ügyek intézését Festetics
minisztertől, a kit összes minisztertársai elutazása
folytán Bécsből ide czitálták volt. Gr. Festetics
másnap mindjárt utnak is indult Bécs felé.

= (Pápán) a szombathelyi püspökké kine-
vezett Szabó Imre helyébe előbb Falk Miksát léptet-
ték fel jelöltnek, de mint onnan ujabban a P. N.-nak
irják, a választó-kerület inkább saját szülötteiből
kívánván egy érdemes férfiut választani, a Deák-
párt Sebestyén Károly Enyingen lakó, de pápai
születési ügyvéd urat akarja fölléptetni, mig ellen-
ben a baloldal, mint értesülünk, az eddig több

! helyt siker nélkül szerencsét próbált Horn Edét
I tüzte ki jelöltül.

= (Temesmegye hid<:gkuti kerületében) az e
hó 15-én történt választásnál a biróvá kinevezett
Fülöp Lipót helyébe Tormássy Mihály jobboldalit
választák meg egyhangulag országgyülési képvi-
selőnek.

| — (Vajda János irótársunkat) az a baleset
érte, hogy a mint egy omnibuszon jött a lánczhidon

j át, az ostorával csapkodó kocsis vigyázatlanságból
| ugy megsérté balszemét, hogy most a leggondo-
sabb ápolásra van szüksége. Balszomének világa

I veszélyben forog, az orvosok azonban reményt
! nyujtanak. Mig a legnagyobb részvéttel közöljük

a sajnos esetet, másrészt föl kell szó kínunk, hogy
habár ez már nem első, semmi intézkedés som tör-
ténik hogy az omnibuszoknál eltiltsak e kegyetlen
ostorzást, mely az utczánjárókat ugy mint a bent-
ülőket is fenyegeti. Az omnibusz tulajdonosok a
legroszabb gebéket tartják, melyek csak ostorzásra
kínlódnak tova a kocsival. Az ily gebék befogását
kellene először megtiltani, továbbá az állatkínzást.

** (A glinai tüzkárvállottaknak) ő Felsége
saját magán pénztárából 4000 frtot ajándékozott.

** (Ábrahám falu tűzkár vallottal részére) se-
gélyt kérnek az adakozó közönség részére. E hó
11-én 12-dike közt égett el a község. A kegyes ado-
mányok vagy egyenesen Abrahámfalvára (Szepes-
megye u. p. Menyhárd) Grünvald Ferencz lelkész
urhoz, vagy Nyíregyházára Horváth Eduárd r.
kath. segédlelkészhez küldendők.

** (Ásatások Kalocsán.) A jelenlegi kalocsai
székesegyház 32 öl hosszu és 13 öl széles, mig az,
melyet Kr. u. 1000-ik évben épitettek s 1602-ben
az akkori háboru folyamában leromboltak, 10 öllel

.ml
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hosszabb és 12 öllel szélesebb volt. Haynald érsek
ennélfogva Kalocsára hivatta Henszlmannt, hogy a
régi templom alapját ásassa ki. Mivel a jelenlegi
egyház a réginek helyén áll, egész biztossággal
lehetett 9-kén az ásatáshoz hozzá fogni. Alig tar-
tott a munka egy óráig, máris rá akadtak a régi
egyház keleti alapfalára. Az ásatás mindaddig tart,
mig érdokes tárgyak feltalálásához lesz remény.

** (A budavárbeli csonkatornyot,) melyet régi
királyaink idejében börtönnek használtak, fenn-
tartják — de víztartónak.

** (Pestváros közgyülése) az Elisabethinaeum
novet viselő szegények háza kiépitését elhatározta,
s arra 101,000 frtot ajánlott meg.

** (Sz. Mátrai Laura) közelebbről Rimaszom-
baton vendégszerepelt. Jutalomjátéka alkalmával
(Romeo és Julia) szép mivü brillantos ékszerrel
lepték meg ottani tisztelői.

** (Borzasztó gyilkosság) történt Koslardon
(Erdélyben). Egy Békány nevű magyar paraszt,
testvérének 10 éves kis leányát és 8 éves kis fiát,
kik hozzá nagyon ragaszkodtak, s kiket eddig ő is
szeretött, a Marosnak egy forgójába lökte. Ót
magát elfogták s a gyermekök holt testét is meg-
lelték, s midőn gonosz tettének okáról kérdezték a
gyilkost, nevetve mondá: „hát istálom ángyommal
veszekodtem, s a miatti haragomban előbb Birit
vetem be, ezután Jóska ezt látván, sikoltva sza-
ladni kozdott, de én addig üzem, mig utolérem,
megfogám, s őt is a Marosba vetem."

= (A krakói zárdaesetre vonatkozólag) egy
rotterdami lap érdokes magánlevelet tesz közé,
melyet Spithal kanonok és krakói pápai protono-
tarius intézett, válaszul, a németalföldi hadsereg
egyik kath. tisztjéhez. Spithal kanonok levelének
egyik helye következőkép hangzik: „Szemtanuja
voltam — irja a nevezett főpap — őzen emberte-
len bünténynek és mondhatom, hogy nemcsak én,
hanem mindnyájan mélyen meg voltunk sértve és
fölötte elszomorodtunk ezen tett miatt, mely
titokban, a főnökök tudta nélkül, ily müvelt tár-
sadalom közepette történt." — A levél egy másik
helye nem kevésbbé érdekes. A kanonok a lengyel
nemzet sorsát érinti levelében s e rémtörténettel
kapcsolatban következőleg ir: „Magát a nemzetet
nem terheli <.:zon izolált és egyéni bün felelőssége.
A lengyel nemzet száz év (1772) óta szenved és
görnyed a nagy kegyetlenség sulya alatt, mely
sokkal borzasztóbb, mint az, melyet a szerencsét-
len Ubrik Borbálának kellett tűrnie. S e nemzet
fájdalmairól tud egész Európa s Amerika mivolt
része, az egész világ látja martyrságát, közönyö-
sen nézi és — hallgat . . . Tisztelettel maradok
Spithal R. Prolat protonot. Ap.

** (Ubrik Borbála Jászberényben.) A Margit-
szigeten vasárnap felbocsátott apácza-léghajó a
J-k-ág szerint Jászberényben ereszkedett le.
Varga Jánosné találta meg hétfőn reggel a tanyá-
jukat keritő árokban. Igen mulatságos nevezett nő
előadása az apácza feltalálásáról. Juhászbojtárok j
fütykösökkel kisérték meg az elfogást, de hősiesen
visszaretiráltak, mihelyt meglátták, mig végre
Varga Jánosné maga ment ki, s a városba szálli-
totta. Varga Jánosné lakása ezután majdnem bu-
csuhelylyé vált, mert már voltak babonáskodók,
kik az apácza látogatásához mindenféle jövendöl-
gotést kötöttek. A hatóság aztán megeléglette a
komédiát; a lebontott ruhaneműt a találónál
hagyván s felvilágosítván az illetőket, a drótból
s papirosból készitett alakot megsemmisitette.
Hogy mennyi idő alatt tette meg a Margitsziget-
ről Jászberényig az utazást, biztosan nem hatá-
rozhatni mög, mert a leereszkedést senki som
látta.

** (Öngyilkosság.) Iscíilbon a közelobbi na-
pokban egy szép, ifju s müvelt magyar hölgy vetett
végett életének méreg által: Haller Károlyné sz.
Mikó Róza. A fiatal nő holttestét Pesten keresztül
szállitották Erdély felé, hol e gyászos hir a leg-
mélyebb részvéttel találkozik.

— (Szini felhívás.) Alulirt tisztelettel felhi- j
vom azon vidéki szülészeket és színésznőket, kik

társulatomhoz óhajtanak a téli szini idényre szer-
ződni, hogy bérmontes leveleikben igényeik velem
tudatni sziveskedjenek szept, l-ig Sz.-Somlyón,
azontul Zilahon. — Szegedi Mihály, szinigazgató.

** (A petrisi kastélyban az erdélyi és magyar-
országi határnál Aradmegyében) nevezetes mű-
kincsek vannak. E kastély jelenleg Stadion-Gour-
rief grófné tulajdona, s velenczei palotájaért cse-
rélte be Blüdhord bankártól, s magával hozta ide
a Foscari palota műkincseinek egy részét. Van itt
több érdekes festmény közt Holbeintól és Gigan-
titól is, gyönyörü etrusk és achat vázak, majolika
és meisenni porczellánból gyüjtemény; Thorwald-
sentől egy életnagyságu női szobor, stb. A termek,
kárpitok fényesek. Egyik teremben az asztalok és
tükrök keretei is porczellánból vannak, finom ve-
lenczei és brüsseli csipkék boritják a pompás bú-
torzatot, majd meg fejedelmi gobbelinek vonják
magukra a figyolmet. A szobrászat, fa- és elefánt-
csont-faragás, az érezöntés remekeivel találkozunk
mindenütt.

— (Gasser hires bécsi szobrászt,) a ki Széche-
nyi Istvánról is szép mellszobrot készitett volt,
pár év előtt történt halálakor Pesten temették el.
Holttestét a mult szombaton az itteni temetőből
Bécsbe szállitották át. Azonban Gasser pesti idő-
zésének két kitünő emléke maradt a kerepesi te-
metőben : a Modetz és Pfeiffer családok müvészi
becsü siremlékei.

= (Németország két élö legnagyobb szinészet:)
Davisont és Dessoiret a legnagyobb szerencsét-
lenségek érték. Davison megőrült, Dessoire pedig
buskomorságba esett, sir, kaczag és görcsösen tör-
deli kezét. Kigyógyulásukhoz nincs remény.

** (Halálozás.) Szondi László reform, lelkész
halálát a nagykállói egyház szomoruan jelenti. 82
évet élt. Béke poraira !

Nemzeti szinház.
Péntek, aug. 13. „Othello " Szomorujáték 5 felv. Irta

Shakespeare; ford. Szász Károly.
Szombat, aug. 14. „Az afrikai «b'." Opera 5 felv. Zené-

jét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, aug. 15. „Mátyás király lesz." Szinmü. 5

felv. írta Szigligeti.
Hétfő, aug. 16. „Egy szegény ifju története." Szinmü 5

felv. Irta Feuillet; ford. Feleki és Hegedüs.
Kedd, aug. 17. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Auber.
Szerda, aug. lí>. „Apát keres." Vigjáték 2 felv. Irta

Scribe. — És „A miniszter előszobájában." Dramolet 1 felv.
Irta Hahn Rezső; ford. N. N.
fe Csütörtök, aug. 19. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Herold.

A nemzeti színháznak két estéje egy kis len-
dületet okozott a drámai előadásokat látogató
közönségben. Ujházy Ede tehetséges ifju vidéki
szinész lépett fel mint vendég 13-dikán Jágó sze-
repében, 18-dikán két kis szinmüben : az „Apát
keres" és ,,A miniszter előszobájában" cziműek-
ben, amabban mint Plumcake, az erény utjára tért
gonosztevő, emebben gedig mint Knabe Jeremiás
napidijas, ki rendes tisztviselőségre akarja magát
előléptottetni 80 éves korában. Ez utolsó Davison
német színésznek volt bravour-szorepe, s az egész
darabban nincs is semmi más csak Knabe Jeremiás
elbeszélése és játéka. Ujházynak ez sikerült leg-
jobban, mert legkönnyebb is volt, bár a közönség
másik két szerepébon is tetszéssel hallgatta s el-
ismerőleg tapsolta. Ujházy figyelmet is érdemel.
Nagyon értelmes szinész s ifju kora daczára komo-
lyan tanulmányoz, azonban alakjaiból mintha
hiányzanak az élet lüktető ellevensége. Legalább
Jágó-b&n és Plwmcake-hen több jobban sikerült
részlet mellett, egész egyéniségét annyira hát-
térbe engedte szorulni, hogy alig volt, bár a leg-
kisebb momentum, a melyben szinpad és közönség
az övé lett volna. Alakja, hangja szép és szinpadra
alkalmas, beszéde értelmes, hangsulyozása tiszta
és szabatos, s ha mindezokkel igazi élő alakokat
fog adni, hatása a mi szini viszonyaink közt nem
lesz közönséges. Othellót Kovács Gyula játszotta,
most már harmadszor s határozottan jobban, mint

korábban. Ök Ujházival a kolozsvári színháznál
együtt adták e darabot s most ujra találkoztak,
lehet, hogy az is emelt mindkettő kedvén és sike-
rén. Kovács Gyula már régebben szerződtetve van,
Újházit is meg kellene tartani a mai kopár viszo-
nyok közt. Hir szerint még egy intrikus szerepben
fog fellépni, s abban leendő sikere dönti ol szerződ-
tetését, mert az igazgatóság olyan ember után
vizsgálódik, a ki szegény Tóth József helyére nö-
vekedjék.

Szerkesztői mondanivaló.
— Buda. Z. E. K. A novellát szivesen visszaszolgáltat-

juk. Leginkább a reggeli órákban lehet átvenni. Kérdésére
azt felelhetjük, hogy azért nem volt lapunkba való, mert a
„V. U." nem lévén tisztán szépirodalmi lap, ilyes tartalmát
jobban megválogatni kénytelen s képes is, mint a tisztán
szépirodalmiak.

Hatvan. Dr. Sch. H. Az ön által emlitett népszerü
káték mind oly terjedelmesek egyenként, (egy-egy közép-
nagyságu kötet mindenik tudományágé,) hogy azoknak
lapunkban közléséről szó sem lehet. Egyes kiválóan érdekes
czikkeket közölhetnénk, nem épen azok nyomán, hanem
más forrásokból vagy önállóan feldolgozva.

— Deés. P. F. Az ujabb küldeményt köszönettel vet-
tük s fel fogjuk használni. A többiről magán levélbea
rövid időn.

— M.-Keresztes. S. I. Előbbi levelét az előfizetéssel
nem kaptuk. A lapot most rendeltük meg s a becses kéz-
iratot is visszaszolgáltatjuk mielőbb.

— „A pipáró l " elmefuttatásnak gyönge, ismeretter-
jesztő czikknek sem válik be; nem közölhetjük.

— Páris. L. P. Várjuk a folytatást is ; addig a közlést
meg nem kezdhetjük. Ha kezünkben lesz az egész, föl
fogjuk használni s kivánatát is teljesiteni igyekszünk.

— Zsitva-Gyarmat. H. Gy. A tavalyi théma föleleve-
nitése nem árt. Adni fogjuk a P. U.-ban.

— Amsterdam. T—r. A képeket nem használhatjuk.
— Sydney—Bíew-Town. Dr. K. J. A szives megem-

lékezést, arczképeik megküldését köszönettel vettük, s
érdekes tudósításait jövöre is elvárjuk, örülünk, hogy la-
punkat a távolban, a föld tulsó oldalán is figyelemmel s
rokonszenvvel kisérik honfitársaink. Mi czimrajzunkat
illeti, ahhoz régiségeért ragaszkodunk. A benne rejlő eszme
az: hogy a népszerü nemzeti irodalom feladata.' egyaránt
olvastatni urtól és köznéptől, a polgár- és nemesi házban
ugy, mint a földmives gólyafészkes födele alatt.

SAKKJATEK.
508-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l

(New-Yorkban.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Az 503-ik számu feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől Miskolczon.)

Világos.Világos. Sötét.
1. Bf2—e2 1. e5—e4
2. Bd8-d5 2. Kc4—dö:
3. c3—cl matt.

Sötét.
1. e7—e6

2. Kc7-d6 2. eö—d4:
3. Bd8—c8 matt.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Duna-Veesén: Deutsch
József. — Csákváron: Kling Iván. - A pesti sakk-kör.

llónnpí-és
Ilf ti nap

22
2í!
21

Vasár
Hétfő
Kedd

25 Szerda
26 Csőt.
27
28

Pént.
Szóm.

Katholfiras és

H
protestáns

naptár

Augusztus
U 14 Timoth ©
Beniczi Fülöp
Bertalan
Lajos király
Sámuel, Zophirin
Kalaz. József
Ágoston püsp.

V \3 Timóth
Zachariás
Bertalan
Lajos
Samu
Gebliart
Ágoston

Hold változásai

ETI-NAPTÁR.
! Gőrőg-orosz

naptár

Julius (ó)
10 E 9 Lőrincz
l l Máté
12 Photius
13 Maxim
HIst.sz.a.b.v.
15 N. Hold. A
Ití Dioméd

Izraeliták
naptara

ElulRos.
15 Susanna
16 felüzet
17 Görögök
18 Szemira-
19 [miz
20
21 S. Kit ab

hoss

f.

149
150
151
15á
153
154
155

N
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19
17
15
13
11

9
6
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5
5
5
5
5
5
5
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8
9
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6
6
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6
6
6

. Utolsó negyed 30-án 9 óra 14 perczkor délután.
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57
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332
344
356

7
19
31
43
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14
10

2
53
44
18
41
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ó.

7
7
8
8
9
9
9
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26
50
14
37

0
25
52

nyüg.

ó.

4
5
6
7
8
<)

10

P-
53
54
56
56
55
50:
57

T A R T A L O M.
Kenessey Albert (arczkép. — Végrendelet. — Egy

gazdag ember életnézetei (folyt.) — Uti képek Braziliából
(képpel.) — Képek a hazai népéletből (képpel.) — A mis-'
kolezi Tapolcza (képpel.) •— Önmagoktól hangzó hegyek
és sziklák (vége.) — Egyveleg. — Tárház: Bécsi levél a
delegáczióról. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi ujság ? — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-Naptár.

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

Lefanchenx-töltények
Gevelot J.

hirneves gyárából Parisban.
a következő legolcsóbb árért ajánltatnak u. m.:

1 mille marké Gevelot zöld kai. 16 ft. 30 kr.
1 » » » » » 12 » 35 »

Bieno
,,

G. J.

»
„

b a r n a >

> 1 6
> 1 2
> 1 6

12

> 2 0
> 22
> 1 6
, 18

Unschuld Ede,
Pesten, váczi-utcza a „levélhez."

ftT" Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönséget jólrendezett

fegyverrakiáram s vadászpuska gyáramra
tisztelettel figyelmeztetni, hol mindennemü Lofaucheux, Lancaster stb.
a legszilárdabban s jótállás mellett készittetnek el, s azon helyzetben
vagyok, hogy e szakbani minden kívánalomnak a lehető legolcsóbb árak
mellett gyorsan s pontosan megfelelhetek.

Vidéki megrendelések szokott pontosság-
gal eszközöltetnek. 573 (3—8)

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,
Pagliano Girolamo

flórenci professortól egyenesen ide szállitva, különböző mennyiségijén kaphaté
Törők Jóisef

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik szám.
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., fél tuczat 7 frt.

fPBT* Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. "^@
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-

javítja azokat, következéskepen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ep most érkezett meg e«y
friss szállitmány, melynek valódiságáért kejseskedtetik. 578 (4-6)

Helgoland tengerifftrdö.
Junius 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajó-

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

Ezen összeköttetés két nagyszerü vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra épitettek, s a tengeri utazók számára kényelme-
sen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, kanem egyszersmind különválasztott női 3
magánykajüték és kitünő éttermekkel vannak ellátva.

A gőzhajdzás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Bremerhafen-Geestemünde és Helgoland közt az északnémet Lloyd

társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Északi tenger
kapitány Putscher J,

Menetek:
Junius 29-től julius 7-ig minden kedden és szombaton.
Julius 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.
Helgolandból Bremerhafen-Geestemflndébe vissza: minden reá következö

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

tek akép rendeztetnek, 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, Helgolandba és onnan vissza
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.

Hambnrg és Helgoland közt a hambnrg-amerikai nyalabhajó-részveny-
társnlat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven
kapitány LührsJ. A. '

Menetek:
Junius 17-től julius lo-íg minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-től szept. 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.
Helgolandból vissza Hamburgba minden reá következő napon reggel, de soha reg-

geli 7 óra előtt.
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 (8—8)

Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely ugyis eléggé ismeretes, még csak azt emiitjük fel, hogy tehén-savó és
ásvány-vizek szolgáltatnak, és a fürdőház mindennemü hideg s meleg fürdőkkel van be-
rendezve. A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház, tengeri
séták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat és halászat által, valamint a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdővendégek-
nek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végül köztudomásra juttatik, hogy a távirda-
összeköttetés jelenben a kormány részéröl ismét helyre fog állittatni.

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

Helgoland, áprilban 1869. \ t e i t g í T Í

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 gyógyit

Ned. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7-9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
fPF"" Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

579 (4—12)

Medaille de la société des Sciences
industrielles de Paris.

Semmi ősz haj többé!

MELANOGÉNE.
Dicquemare-től Rouenből.

G y á r : Rouenben, rue Saint-
Nicolas, 39.

A haj-és szakálnak pillanat-
nyi gyors, bármely árnyazatu a
bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.

Ezen festőszer legj obb vala-
Imennyi eddig használtak közt.

Főraktár: P e s t e n Török József
gvógysz. urnál, király-utcza 7. szám.

Ára 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.

545(12—12)

1869.

szeptember l-jén

nyereményhuzása
az

j 1864-diki
| cs. kir.

I osztrák sorsjegyeknek

20-ad részvényjegyek,
érvényes minden búzásra egész 1918-dik évig,
darabja . . 8 forint
9 darab ÍO „
20 darab 155 „
e g é s z r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . 1 4 „
fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . . 1 „

Rothschild <fc Comp. 1
591 (3—4) Wien, Postgasse, Nr. 14.

Heckenast Gusitáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ikj
szám) megjelent és minden hazai könyvárusnál kapható:

Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika
P1L0LBS DE HAUT.

folytonos tekintettel

törvényhozási föladatainkra
és

társadalmi teendőinkre az anyagi érdekek terén
(a m. tud. Akadémia által

1000 ft. dijjal koszoruzott pályamunka).
ItIrta

KAUTZ GYULA,
egyetemi tanár, magy. tud. akadémiai rendes tag, és országgyülési képviselö

Nagy 8-rét. Az egész műnek ára 4 ft. 50 kr.

Ezen

növényi hashajtó szer
az, mely Francziaországban legáltalánosab-
ban használtatik. Ellentétben más hashajtó-
szerekkel, ez csak akkor müködik jol,
ha igen jó tápláló étkekkel és erösité
italokkal, u. m. bor, kávé, thea, jó hus
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.) 576 (4-6)

Egy dobos ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TŐ-

RÖK JOZSEF gyógyszerész urnál Pesten,
király-utcza 7. szám.

i • í
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A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bées s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin 0. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben. t-

Főraktár Pest s a vidékre nézve':

Török József gyógyszerésznél király-
utcza 7-dik szám alatt. 580 (3 — 6)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai s veszélyei. I

Értekezések a nemzés és nemi be- j
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 597 (1—12)

Függelékkel a bajákon ragályzásról j
és Dr. R o d e t , lyoni orvos
ragályelleni lephízíosb óv-

szeréről.
a férfi ea nöi ivarszerek boncztani ibráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több í

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:
Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját hazában.

Teljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusítják,

hogy Canvin párisi gyógyszerész Ízletes
növény labdacsal oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség elött.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be- \
tegségekben tanusitott, hanem volna az meg- j
erősitve magasállásu és részrehajlatlan férfiak I
levelei által. |

Ezen labdacsok által gyógyított beteg- i
ségek a következök: Szorulás, májbetegsé- j
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok, i
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány si
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást \
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
tiehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek a
szervgyengeségböl származnak.

Egy doboz ára 1 lt.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TARÁK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
581 (4—6) gyógyszerész Párisban.'

^
i Q

VADÁSZFEGYVEREK %
nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskaműves munka

WtiT saját készítmény " V I
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60 . 70, §0, 9 0 . 100 egész

120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42 . 45 . 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemü

esappantyus-fegyverek, mint
Egy szimpla vadász-fegyver vascsővel 7—10 ftig.
Egy dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
Egy dupla fegyver drótcsővel (Kubans) lüttichi 22—28 „
Egy dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel 30—50 „

Revolvereket
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
| ) Í £ r / t n l V f t L * P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
r i ^ / i l U l J UI* csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és p n s k á k , ; ^ ^
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

«.<..-» UNSCHOLD EDE,
fegy verkészitö és kereskedő

Pesten, váezi-ntcza a „levél"-hez.
HX«r A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba-

tos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
SHP Vidéki megrendelések leggyorsabban tel jesit tétnek. "VU

Liebig tanár
hús-kivonata Dél-Amerikából (Fray Bentos).

Uebig-féle liús-kivonat-társasá? Londonban.
N a g y m e g t a k a r i t á s h á z t a r t á s o k s z á m á r a .

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.

Készitése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.

Erősitő anyag gyengék 8 betegek számára.

Aranyeremmel kitüntettetett az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállitáson.

A. hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
<t»uár és dr. Petteukofer IU. aláírással ellátva vannak.

Hészletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
1 angol font

5 frt. 80 kr.,
% angol font

3 frt.,
% angol font

1 frt. 10 kr.,
'4 angol font

92 kr.
Kapható : minden előkelö kereskedések s gyógyszertárakban. 556 (10—52)

Nagybani raktár. » társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent;
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Á Bach-korszak adomákban.
Összegyűjti egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Füzve 8O krajczár.

Nincs íftbbé szeplő, naptólelsütés, sárga arczfolt, redő.
A szépséget és ifjuságot csak a világhirü

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitünő 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, Jagerstrasse 46, Lohse udvari szállitmányos.

Pesten Török József
gyógyszertára, király-utcza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár: Bö-

szörményi. M.-Berényi: Nárcisz. Eszék: Deszáthy. Rí.-Várad: Molnár. Temesvár : Pe-
eher. Kolozsvártt: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katoaa Zsig-
mond gyógyszerész uraknál. 577 (4 — 6)

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

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, augusztus 29-én 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

£ V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Irodalmunk legtöbbször koszorúzott pá-
lyafutójának s egyik legérdemesb bajnoká-
nak, a „Szökött katona" stb. stb. szerzőjének
arczképét s életrajzát nem először közli
most a „VasárnapiUjság"; ez igen is nagy s
menthetetlen mulasztás lett volna részéröl.
De mióta Szigligeti arczképe lapunk 1857-
diki évfolyamában először megjelent, ö azóta
lankadatlan munkásságával annyi uj koszo-
rút füzött halántékai körül (s valóban e 12
év közül egy sem mult el, hogy legalább
egy irodalmi kitüntetés ne
érte volna), hogy az iroda-
lom s költészet terén csak
azóta is kifejtett tevékeny-
sége s a nemzeti szinház
körül szerzett érdemei bő-
vebb anyagot nyujtanak
egy uj életrajzra, mint sok
másnak, s pedig szintén ér-
demes munkásoknak egész
hosszu életpályája. Valóban
Szigligeti munkássága, ter-
mékenysége, sikerei, nem
lankadnak az évekkel, a
gazdag források, melyekből
nierit, az apadás semmi je-
lét nem mutatják, s költöi
ere, mint a szerencsésen
talált bánya-ér, minél to-
vább követi irányát s minél
jobban zsákmányolja ki,
annál gazdagabban látszik
fizetni.

Tizenkét év előtt azt
irta róla életirója, hogy öt-
ször nyert 100 aranyat, s
kétszer másodjutalmat, szín-
müveiért; és 57 darabot
tudott elösorolni, melyek
tőle a szinpadon megfordul-
tak. Most pályanyertes da-
rabjai számát húszra, s ösz-
szes darabjaiét mintegy
84-re tehetjük. Irodalmi
s költői becs tekintetében
legszebb diadalai is épen ez
utóbbi 12 évre esnek; mert
a „Fenn az ernyő" és „Nőuralom" vígjáté-
kai, „Lelencz" népszínműve, a „Trónkeresö"
tragédiája — mind e korszakból valók s
erőteljes bizonyságai múzsája életerős fiatal-
ságának.

S z i g l i g e t i .
Mint örülünk a még szép és aggulva is

fiatal nagyanyának, ki unokái nászán is
tánczra kész még, ugy örülünk annak, mit
— a magyar szinirodalomban példátlan sze-
rencsével — Szigligeti most, még fiatalon
és életerősen ért meg: értjük egyik müve, a
„Szökött katona" századik előadását.

Senki sem fogja mondani, hogy a „Szö-
kött katona" legjobb müve volna szerzőjé-
nek, s hogy átalában a „remekség" ritka
költői becsével birna. De azt bátran mond-

SZIGLIGETI.

hatjuk, hogy a „Szökött katona" megérde-
melte e kitünö szerencsét, a hatásért, melyet
korában és igen soká, tartósan és mélyen
gyakorolt. S itt hatás alatt nem épen csak
a szoros értelemben vett szinpadi hatást

értjük. A Szökött katonával Szigligeti egy
uj irodalmi ágat alapitott meg nálunk: az
énekes, népdalos népszínművet. A franczia
Vaudeville, mely hazájában oly kedves, mert
a franczia jellem és szellem oly hü kifejezője,
nem szerencsésebb lelemény, mint nekünk a
Szigligeti-féle népszínmű, tősgyökeres ma-
gyar alakjaival a népből, a középrendböl,
s átalában a magyar életből, cselekvénye
aránylagos egyszerüségével, érzései valódi-
ságával, iránya egészségességével s minde-

nek fölött szép népdalai za-
matos, varázsos bokrétájá-
val. Ki nem emlékezik még
vissza a Szökött katona, a
Két pisztoly, a Zsidó, a
Csikós stb. első estéire! a
lelkesülésre, mely e dara-
bokat fogadá, a tapsviha-
rokra, mely ek kisérték; Fü-
redi, majd Hegedűsné da-
laira, melyek minden sziv-
ben viszhangoztak, minden
fülben csengettek s melye-
ket fütyörészve vagy zongo-
rán, minden fonóban és
minden szalonban lehetett
hallani. Igen, mert Szigli-
geti népszínműveinek ha-
tása nem maradt a szinház
s az esti előadás óráinak
szük körében. Övé volt a
szerencsés gondolat, már-
már feledett népdalainkat,
a hozzájok illő keretben, a
szinpadra vinni, népszerű-
ekké s divatosakká tenni;
s azóta a szalonokban, az
estélyekben, a hangverse-
nyeken, hova addig operai
áriák és kavatinákon kivül
más dalrésznek bejárása
nem lehetett: édes-bús,dal-
lamos és eredeti népdalaink
nemcsak megtürettek, ha-
nem csakhamar s állandó-
lag az elsö szerepet ját-
szották.

Nem kisebb volt a Szökött katona s tár-
sainak közvetett hatása a szinházi reper-
toirra. Ez egészséges, magyaros, zamatos
darabok mellett a vizenyős és sületlen, kifa-
csart izlésü és valótlan német bohózatok s

35-ik szám.


