
idő szerint. A mai czivilizált kor nem kivan többé 
véráldozatot, s azt hiszi, hogy egy ló vagy ökör 
belseje sem igen tudhat többet, mint egy közön
séges kalendáriumcsináló. Van azonban egy nö
vény, melynek sikerültétől egy egész ország egész 
évi, néha több évi jólléte függ, — ez a gabona; 
ennek a fölbontott belseje többet tud mondani a 
jövőre nézve a világ minden ökrénél, lovánál. 
Magyarország jelenlegi haruspexei, augurjai és 
táltosai az országházban összegyűlt képviselők, 
— az ország minden gabonatermesztő vidéke oda 
küldött néhány kalászt rozsdaverte búzájából, 
rozsából, árpájából, — vizsgálják meg itten, mit 
vérhat az ország ez idei terméséből ? mely vidék az, 
a melyik leginkább sújtva lesz ? s melyik ismét, 
a melynek lehet kilátása más nyomorgókkal 
megosztható némi fölöslegre ? s végre, hogy mi
után az országos költségvetést épen most tár
gyalják, ugy dobálódzanák a milliókkal, hogy 
tönkre ne monjünk miatta. Ezért volt tele a 
képviselőház mindenféle buzakalászszal, egymás
nak mutogatták a képviselők s tanakodtak 
egy gabnaszem felett, lehet-e még abból va
lami? E gabnaszemtől függ az ország sorsa; nagy 
is volt az aggodalom, hogy ez a szem elfordul tő
lünk, de ugy látszik, utóbbi időben, ha nem csa
lódunk, tán mégis biztatóbban pillant felénk. 

** (A képviselőház) gyorsan, mondhatni ro
hamosan végzi ezúttal a jövő évi költségvetés 
tárgyalását, 8 csak kivételkép támad kissé élén
kebb vita nem annyira a nevezetesb tételeknél, 
mint egyes fölvetett mellékes kérdések fölött. így 
a jun. 24-ki ülésben a közlekedési költségvetésnél 
leghosszasabban a vasúti szabadjegyek eltörlésére" 
tett indítvány fölött vitatkoztak. Jun. 25. és 2t5-áii a 
vallás és közoktatási minisztérium költségvetésé
nek tárgyalása közben a miniszter esztergomi 
toasztja, az urnapi körmenetek ügyében történtek 
fölszólalások s a nemz. múzeum költségei s a 
„Néptanítók lapjá"-nak föntartása foglalkoztat
ták kissé hosszasabban a házat. A kereskedelmi 
minisztérium budgetjét úgyszólván vita nélkül 
megszavazták, s az igazságügyminiszteriuménak 
tárgyalását is megkezdték. 

** (Franczia vendégek.) A „Journal des De-
bats" tulajdonosa Say León (Thiers alatt pénz
ügyminiszter), valamint a főszerkesztő Bapst és 
a felelős szerkesztő Lemoin Budapestre érkeztek. 

E hó 25-én a képviselőház ülésén is jelen voltak 
és az ülés után Szlávy József miniszterelnököt is 
meglátogatták. A bécsi kiállítás alkalmából an
golok is számosan rándulnak le a magyar fővá
rosba, s itt a nyilvános helyeket sorba látogatják. 

** {Auguszta német császárné) szerdán este 
érkezett Bécsbe. A király porosz ezredesi ruhába 
öltözve ment elébe, s mikor találkoztak, udvaria
san kezet csókolt, mire Auguszta császárné mo
solyogva Vilmos császár levelét nyujtá át neki. 
Az indóháznál a királyné, trónörökös, a főhercze-
gek mind jelen voltak; ott volt a romániai fejede
lem is, a kit Auguszta császárné meglátva, élénken 
fölkiáltott: „Na, Károly, veled ismét Schönbrunn-
ban találkozom!" Auguszta császárné számára 
Schönbrunnban rendeztek be szállást, s tisztele
tére Bécsben ismét fényes udvari ünnepélyeket 
rendeznek. 

** (A persa sah) 18-kán érkezett Angliába; 
Londonban nagy előzékenységgel fogadják, s min
denféle kitüntetésekben részesitik. 

** (A Margitsziget) élénk látogatásnak ör
vend; az ott lakó vendégek száma is folyvást nő. 
348 lakosztálya közül jelenleg csak tiz nincs 
elfoglalva. Külföldiek is mind nagy elismeréssel 
szólnak e gyönyörű helyről, mely folyvást gya
rapszik. Ösz elején már szőlő-gyógymódot is rend-
szeresitnek, a jövő évben pedig gyógyszertárt, 
sütőházat s bolti helyiségeket épitnek. Az ott la
kókra a közlekedés is igen olcsó, mert havonként 
három forint havi dij mellett annyiszor jöhetnek-
mehetnek napjában, a hányszor csak akarnak. 

** (Az állatkert igazgatósága,) mint a „Fővá
rosi Lapok"-ban olvassuk, megvette Cassanova 
asszonytól az oroszlánokat és leopárdot, s ki is 
fizette az összeg legnagyobb részét, de meg van 
most akadva a télre okvetlenül szükséges „orosz
lánház" felépitésével, a mi vagy tízezer frtba ke
rül. Ennyi a pénztártól ez idő szerint nem telik, 
de begyüjthetni reméli a társaság részint adako
zások, részint pedig e czélra rendezendő különö
sebb mulatságok utján. 

** (Szerencsés lövés.) Mint a „Magyar Polgár" 
irja, az oláh-apáti erdőcsősz e napokban három 
farkast lőtt agyon egyetlen lövéssel. A csősz az 
erdő{szélén hazafelé ballagva egy nyulat látott vad 
futásban feléje közeledni. Eleinte azt hitte, hogy 
a kutya kergeti a nyulat, csaholást nem hallván, 
rögtön fölhúzta fegyverét, mert a dolog gyanús
nak tűnt föl előtte. Pár perez múlva a cserjésből 
anyafarkas tör ki 6 kölyök által kisérve. A mint 
az anyafarkas a csőszt meglátta, megállott. A 
kölykök anyjuk mögé csoportosultak, mire a csősz 
elsiité postával töltött fegyverét és pedig oly sze
rencsével, hogy az anyafarkas s két kölyök rögtön 
elterül ve__maradt. 

** (Öngyilkos tanuló.) S ?ebenben június 22-én 
Schuster Fr., a szász evang. főgymnázium 5-ik 
osztályú növendéke, agyonlőtte magát. A pisz
tolyba irónt tett, s azt lőtte be keblébe. A szeren
csétlen ifjú, ki igen szorgalmas tanuló volt, azon
nal meghalt. 

f (Halálozások.) Kovács Gyula, ki a múzeum
nak őre, az egyetemnek tanára, a füvészkertnek 
igazgatója, az akadémiának tagja volt, vasárnap 
meghalt, tizenegy évi betegség után, 57 éves ko
rában. Tanult, tehetséges ember volt, de egyszer 
csak szélhűdés érte, béna lett, ki ép a munkabíró 
időkorban sem gondolkozni, sem beszélni nem 
birt többé. — Balogh István veterán színész jun. 
21-én hunyt el 84 éves korában. A nemzeti szín
háznak megnyitása óta tagja volt, de mint működő 
színész, már régen 1854-ben nyugalomba vonult, 
s az intézetet mint tisztviselő (évek óta mint 
pénztárnok) mindvégig nagy buzgósággal szol
gálta. Irt több színművet is, többi kö-íta „Mátyás 
diákot," „Ludas Matyit," stb., melyek sok előa
dást értek. Temetése nagy részvét mellett ment 
véghez. Emlékbeszédet az elhunyt felett Feleki 
tartott. — Török József, czeczei ref. lelkész, köze
lebb hunyt el 45 éves korában. — JDr. Csikányi 
Károly, Szentes városának 22 éven át főorvosa, 
jun. 18-án elhunyt. — Dr. Kada Endre, volt kecs
keméti gyakorló orvos, ki egy év előtt a lipótme
zei tébolydába vitetett, itt meghalt 14-én. — 
Néhai Deáky Sámuel, 1849-diki orsz. képviselő 
özvegye, szül. Tunyogi Róza elhunyt. — Varga 
Lajos, az első magyar kertészeti ügynökség tulaj
donosa, meghalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jun. 20. „A színésznő." Vígjáték 1 felv. I r ta 

Fournier ; ford. Bulyovszkyné. — „A váróteremben." 
Vígjáték 1 felv. I r ta Müller H . ; ford. Sz. K. — „Házi 
gyógyszer." Vígjáték 1 felv. Francziából ford. Szigligeti J . 

Szombat, jun. 21. „Romeo és Júlia." Opera 5 felv. 
Zenéjét szerzetté Gounod K- (Hauck M. k. a. föllépteül.) 

Vasárnap, jun. 22. „A nagyapó." Népszínmű 3 felv. 
I r ta Szigligeti. 

Hétfő, jun. 23. „Romeo és Júlia." Szomorújáték 5. 
felv. I r ta Shakespeare; ford. Szász K. 

Kedd, jun. 24. ,JBamlet'\ Opera ö felv. Zenéjét szer
zetté Thomas A. (Hauck M. k. a. föllépteül ) 

Szerda, jun. 25. „Sakk a királynak.'1 Vígjáték 4 felv. 
I r ta Sehauffert H A.; ford. Dtíczi L. 

Csütörtök, jun. 26. „A sevillai borbély." Víg opera 
2 felv. Zenéjét szerzetté Kossini. (Hauck M. k. a. utolsó 
előtti föllépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— V. M. Izenetünk az első "alternatíva; tehát nem. 

Hanem magára a levélre már az, hogy igen. Kár volna ezt 
a kedélyes kis tréfát eltitkolni az olvasók elótt. Közöljük 
tehát, a mint következik : „ T . szerk. u r ! Annyi éveken át 
számomra is küldözgetett és vajmi válogatva, ízletesen 
föltálalt lelki eledeleit — a múltra köszönve, 
kérve — magyar szokás szerint — ezennel a jovore 

viszonozok: 

küldvén egy verset kóstolóba. Tudom : versben bövöIV--
dik t. szerk. ur. Tudom, hogy ideje kevés ; mert a hivatla " 
vendégek is beözönlik munkakörét, és elkapkodják t ' 
aprő részletekre tépve így a munkaidót: - épen ezt kimé-
lendó. én — versemet illetőleg ezennel megírom a „szerk 
mondanivalót" is. Azon esetre, ha ki nem adható versem- ~L 
V. M. önnek nem nyitjuk föl sorompó-korlátunkat : niert 
koros ember alatt a Pegazus nem szárnyal magasban ha
nem csak földszint marad ; ott is — ha még ügetne, va»v 
poroszkálna de csak tipeg-topog. De még! Hogy is gon
dolja ön, csak ugy szőrire kavarodni fel a Pegazusra mi
dőn kirukkolni akar rajta? Azon esetre, ha kiadható • 
— V. M. Nem szárnyal, de jól üget a Pegazus — s ha más 
alatt szárnyalását: Ön alatt ügetését a Pegazusnak válto
zatosság kedveért fölmutatjuk olvasó közönségünk előtt." 
(Maradjunk az előbbinél!) 

— Tisza-Abádszalok. P. M. L. Magunk is abban a 
véleményben vagyunk. Mutatja az is, hogy 14 évig, (s ez 
idő alatt hány vállalat esett el, hol fölemelt, hol leszállí
tott árak mellett is) soha áremelés elő nem fordult. Ha a 
megváltozott értékviszonyok fölött föltétlen urak lehet-
•énk, most sem tennők. De hisz kifejtettük fölhívásunkban 
a kényszerítő körülményeket, s hiszszük, hogy többi elő
fizetőink is ép igy betalálják magukat az uj állapotba, s 
helyeselni fogják eljárásunkat, minthogy csak igy felelhe
tünk meg a nagy mértékben megnőtt igényeknek. Mi 
legalább reméljük, hogy a nagyobb árak mellett a nagyobb 
lap is a régi lábon fog állani olvasóival. 

— Középlak. Gy. M. A sorshúzások eredményének 
jegyzékét, mint eddig, ezután is társlapunkban a ,,P. Uj-
donságok"-ban közöljük ; a húzás után következő számban 
meg fogja találni a kérdezett sorsolások eredményét is. 

— Kecskemét. D. L Tárgyhalmaz miatt megkésett s 
most már a napilapok közleményei és az országgyűlési 
tárgyalás által eléggé ismeretes mindenfelé, ugy hogy 
újra fölmelegíteni nem tartjuk czélszerünek. 

- Pest . H. I.-nak. A vége felé kissé többet ér; a végső 
versszak talán szinte jó is, de az egész még nem válik be. 

— Pécs. K. G. Mind a fordított dolgok, mind az 
eredeti műgondra és tanulmányra mutatnak. Ilyen munká
nak várható az eredménye, bár a mostaniak még sok ja
vítgatást kívánnának közlés előtt. 

- Eger . K. Gy. A versecskék még nem valók világ 
elé. El sem olvastuk, máris elfeledtük mi van bennök. 
Ennél több kell mind érzésből, mind eszméből. 

SAKKJÁTÉK. 
707-ik sz. £ Wi l lmers R.-tól 

(Karlsruheben.) 

Sötét. 

g 
Vi l ágos . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 703-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 

Vil . 
Bg4—et 
V < 4 - d 4 : 
H d l — e 3 f . 
He3—c4f . 
HeS— f4—í 

Hd2 
H e 2 - d 4 
K f ő - e 5 
Keő—dö 

Sör. 
-e4:(a) 

-fö 
- g t mat. 

1. 
2. 
3. 

1. g 6 - g 5 
K f 5 - g 6 g 2 - g 4 f . . . 

^ ^ ^ ^ ^ H e 6 — f 8 mat stb. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Helyesen fej tei tek m e g : Veszprémben: Fülöp József. 

- Mukolczon: Czenthe József. — Geltén: Glesinger Zsig
mond. — Debreczenben: Zagyva Imre. Sziget-Csépcn:Mayer 
Károly. — Ufalun: Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

H E T I NAPTAR. 
Hónapi-és 

Het inap 
K a t h o l i k n s és p r o t e s t á n s 

n a p t á r 
Görög-orosz 

n a p t á r 
Iz rae l i ták 

n a p t á r a 
N a 

* 9 Vasár 
30 Hétfő 

1 Kedd 
Szerd. 
Csőt. 
Pént. 
Szóm 

Jún ius 
E 4 Pét . és Pál l E 3 Pét ,Pál 
Pál emléke j Luczia 
Theodorik jTibolt 
Sarlós B. A. Ottó 
Kornél i Heliodor 
Ulrik püsp. ; Oseas 
Vilmos apát Czirilla 

•S Első 

!: J ú n i u s (ó) I Siv. R. i 
17 G 3 Ber tá i . 4 Anna 

i 18 Leontin j 5 
19 Júdás, Thádé 6 
20 I l lés jj 7 Athália 
21 Julián I 8 
22 Özséb 9 
23 Agrippa 110 S. Balek 103 24 
negyed 3-án 26. 4 perczczel éjfél után. 

hossza kél | nyng. 

f. p. 
97 41 
98 38 
99 36 

100 33 
101 30 
102 27 

ó. p. 

H o l d 
hossza kél nyűg, 

f. p-
U-S 12 
165 13 
166 68 
178 51 
190 50 
202 68 
215 2 

6. p, 
8 22 
9 28 

regK-
11 39 
este 
1 51 
3 1 

d. p. 
11 5 
11 28 
este 

11 39 
regg 

0 9 
C 26 

T A R T A L O M . 
Sayons Ede (arczkép). — Bákóczi hamvai. A nagy

mami ládája (vége). — Kárpáti kunyhó (képpel). A 
Gizella albumból (képpel). — Élet-igazságok. — A meteo
rológiáról, IL - Hosszú életű emberek. — Egy csillag 
születése. — Egy amerikai vállalkozó, IV. (képpel). -
Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. Közinté
zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — 
Mi újság? Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. 
— Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

27-ik szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
9 V Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csnpán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. "&& 

$/tf Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsng és Politikai l jdnnságokiit illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnal 10 krajezarba; háromszori vágj 
többszöri igtatáanál csak 7 krajezarba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppelik Alajnj*. Wollzeile Nr.22.es llaa*teii«tpin é» Vonler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Személyeknek és dolgoknak igen sok
szor nem saját belső értékök, hanem külö
nösségük, r i tkaságuk, vagy más külső körül
mények kölcsönöznek érdeket. A napot nem 
bámulja senki, mer t mindennap látja; egy 
halvány ködképü üstökös, egy perczig élő 
hulló csillag lá tására kicsiny és nagy tódul . 
Kirá lyok a hol átmennek, bizonyos, hogy 
embertömeget találnak, mely szájtátva bá
mulja őket, pedig (a szemnek legalább) 
nincs rajtok semmi különös, ők is szakasz
tott olyanok levén, mint más ember. Persze, 
a k i rá lyok r i tkaságában s abból származó 
érdekességében is van fokozat. 
Saját k i r á lyá t gyakran látja a 
n é p ; s ma már európai k i rá lyok 
kölcsönös látogatása sem épen 
nagy r i tkaság. De hogy egy persa 
sah E u r ó p á t meglátogassa s i t t 
szemlélhető, sőt tapogatható le
gyen, az m á r . csakugyan a legna
gyobb r i tkaságok közé tartozik. 
Dárius és Xerxes óta, a kik több 
mint két ezer évvel ezelőtt, mi l 
liónyi hadsereggel özönlötték el a 
Kis-Ázsia és Görögország közti 
szigettengert, de a Leonadisok, Mil-
tiadesek és Themistoklesek föl
dének partjai tól szégyenszemmel 
kellett visszatérniük hazájukba: 
még persa k i rá ly nem lépett ki 
Ázsia földéről. Csak a hir és a 
hős-ének hordozta Persia uralko
dóit Európába is át. R i tkaságuk 
itt, s a költői fény, melyet kelet 
legnagyobb költője F i rdúzi a persa 
királyokra a Sah-Náme varázs 
szőnyegével vont, kétszeresen ér
dekessé teszi nekünk ez uralkodót , 
kinek arczjellege a F i rdúzi nagy 
költeményének persa kiadásai t 
ékitö eredeti tollrajzokra emlékez
tet, de azt hiszszük — m a g y a r 
rokonságot e láruló vonásaival s 
kifejezéseivel is é rdeket köl thet . 

Pedig Naszr-ed-din sem a Dá-
riusoknak, sem a Firdúzi egyéb 
sahjainak és hőseinek nem egyenes 
u tóda; ö nemis igazi i ráni ivadék, 
hanem I r á n régi ellenségének Tu-
ránnak földéből hajtott sarjadék; 
6 tü rk . Dinasztiája a r ány l ag na
gyon is uj Persia trónján ; elődei 

Naszr-ed-din, a persa sah. 
a hóditó T imur t követ ték egykor hadjára
taiban, s kudsur vagy kadsar nemzetséget 
alkottak. E nemzetség csak 1779-ben ül t 
Persia t rónjára s a mostani sah a negyedik 
uralkodó abból ; bár csak 43 éves még, már 
25 év óta ül apái t rónján. Atyjának nem 
igen kedvelt fia volt s trónörökösi éveit is 
az udvar tó l távol, leginkább mint Tebrisz 
helytartója töl töt te . Mikor apja Mohammed 
sah meghalt , több fia rajta kívül nemievén, 
öt i l lette a t rón. De azért mégis tusakodnia 
kellé annak bir tokáért , mer t rokonai közül 
több trónkövetelő t ámad t ellene. Tudni kell, 

NASZR-ED-DIN SAH 

hogy a világon nincs dinasztia, melynek any-
nyi ivadéka volna, m i n t a kadsár-dinasztiá-
nak. Je lenleg több mint ötezer herczeg léte
zik, a ki mind e királyi vérből származot t 
A mostani sah dédapjának számos feleségé
től nem kevesebb mint kétezer gyermeke 
volt, egész^ néptörzs, — a miért is a persák 
második Ádámnak nevezték. 

Naszr-ed-din, fiatalsága daczára , mind
járt t rónra lépte u tán megmutatta, hogy ö 
az új kor embere. Főtanácsadójául Mirza-
Taki khánt vette maga mellé, ki Ázsia leg-
szellemdúsabb emberei egyike volt s telje

sen á tha tva a meggyőződéstől, 
hogy az európai polgárisulás még 
k i ragadhatná tespedéséböl keletet, 
üdvös reformok életbeléptetésé
vel kezdette miniszterségét. De 
fájdalom, a sah, fiatal még sköny-
nyen hivő és könnyen lobbant), 
nem bir t elég erővel az ellenkező 
befolyások elöl is elzárkózni s a 
Mirza-Taki, mint merész ujitó, el
len mozgásba hozott mindenféle pa
lotai cselszövénynek sikerült nem
csak megbukta tn i a khánt, de halá
los ítéletét is kieszközölni az ellene 
ingerelt fiatal uralkodótól. Al ig 
volt végrehajtva a halálos Ítélet, 
a te t te t megbánás követte a sah 
szivében; de hiába! azóta is sike-
ret lenül keresi azt az embert, a k i a 
saját keze vágta sebet begyógyitni 
s Mirza hiányát pótolni képes le
gyen s Persiát a valódi reformok 
útjára terelje. 

Mert külsőleges, úgyszólván 
ál-kisérletek csakugyan tör téntek 
erre azóta is. Gyárak áll í t tat tak, 
bá r talajuk kellőleg előkészítve 
nem vol t ; rendes katonaság szer-
veztetett, a miben egy p á r hazánk
fia is közreműködött, m in t gróf 
Karacsay és néhai Nemiró huszár -
őrnagy. A sah különös kedvtelés
sel és bámula t ta l nézte e magyar 
tiszteket, mily erősen s mégis ke
csesen ülik meg a lovat, sőt az 
utóbbiról azt á l l í to t t a : az ember 
azt hinné odanött a nyereghez, a 
mi nem kis bók oly fejedelem ré
széről, kinek ősei, a párthusok. a. 
vi lág leghiresebb lovasai voltak. 



De mind e kísérlet nem sokeredim 
vezetett. A gyáraknak nem volt mit földol
gozni s gvár tmánya ik nem talál tak keletre 
az európai szükségletekhez nem szokott 
népnél. A katonaság szervezete megvolt, 
<le hiányzott az -európailag begyakorlott 
v e z é n y l e t . A sah á t l á t t a a h a l a d á s e fő 
akadályát , s n u n a Teheránban székelő 
európai követségek, hanem saját ösztönéből 
meghívta a még két évvel ezelőtt konstan
tinápolyi persa nagykövet Mirza-Huszein 
khánt hadai fővezérének. A kháu sok évig 
volt Pé te rvá ro t t és Parisban, diplomatikai 
külde tésekben: francziául szépen és folyé-
konvan beszél, az európai műveltséget telje
sen elsajátította. Midim hivatalába lépett ,az-
zal a legóriásibb föladatok egyikét vette át . 
Valiiban óriásit, mert Persia Ázsiában legré
gibb fészke a keleti ezivilizácziónak, mely 
öntelt büszkeségében csak amúgy félvállról 
szereti nézni az európai czivilizácziót, sópen 
uem érez magában hajlamot annak elsajátitá- | 
sara. De Mirza-Huszein khán erős kézzel küz
dött meg a nehézségekkel ; egyik nj intéz-
luénvt a másik után léptette életbe s u rá t 
tfvakorlatila" sikerült meggyőznie az euró- . 
pai polgár isul tság és műveltség fölényéről, | 
a mit az a tény is eléggé bizonyít, hogy egy , 
ázsiai uralkodó szemében nem csekély föl- | 
adatra , Európa meglátogatására is rá tudta 
bírni . 

P é t e r v á r , B e r l i n . E m s . ma jna i F r a n k f u r t 
és Brüsszelen át vette útját Anglia felé. 
Bécsbe augusztusban fog érkezni, a kiállí
tás megtekintésére. Eljö-e Pestre is, attól 
függ. sikerül-e a diplomatiának kiegyenlí
teni azt a csekély differencziát, mely közte s 
európai testvére a szultán közt létezik; mert 
ha igen: akkor Konstantinápoly felé térne 
vissza - ezt alkalommal mi is megláthat juk \ 
hazánkban A magyarok iránt egyébiránt 
nagy érdekkel viseltetik s pl. Persiában 

j á r t ako r Vámbéryt személyesen kérdezte : 
igaz-e. hogy hazájában oly sok jó katona és 
jó fegyver van. Talán a régi időkre emlékez
hetett mikor a hazánkban dúló és hóditő 
rörök annyi rablott fegyvert vitt a kisázsiai 
piaezokra. A Mária-Terézia aranyai is j á rnak 
iiiíiok. sőt máig a legkelendőbb pénznem, I 
m e h e t ők m<idztar-n&k, és a „körmöczi" | 
szóból csinált szójátékkal hirmizi (vörös) 
a ranynak neveznek. 

Azt sem kell hinni, hogy Xaszr-ed-din 
sah saját személyére nézve oly miveletlen 
vagy épen buta volna, mint a porosz lapok 
adomái akarnák a világgal elhitetni. Egész 
Persiában senki sincs, ki Európa földrajzá
ban oly járatos volna, s most közelebbről 
látva sok dolgot , mit eddig csak leírások
ból ismert, sokat fog tapasztalni s okulni , a 
mit később országa reform-müvében kétség
kívül sikeresen fog fölhasználni. Meglehet, 
hogy tekintve a középázsiai ké rdés jelenlegi 
állását, hozzá véve még azon kö rü lmény t is. 
hogy orosz és angol egymással vetélkedik a 
sahnak szívességgel e lhalmozásában s nyá-

ggal meghódításában, e keleti u ra lkodó 
jelenleg imit t-amott ta lán túlságos megtisz
teltetés, „üt ünnepeltetés t á rgya levén, sok 
dolog túlságosan meg is lepte, s ezért még 
kevésbbé tudta magá t az európai társaságba 
beletalálni; d e h o g y a tá r saság szabályait , 
vagy az illemet, itt-ott oly annyi ra megsér
tet te volna, mint olvassuk, az bizonyosan 
tulz; -k odamagyarázható , hogy az 
európai és ázsiai szokások egymástól véget
lenül különbözvén, itt i l let lennek tartathatik 
dyasmi i>. a mi keleten épen nem az. Meg 

•zniink. hogy egész keleten a persa 
nyájasabb nép s ezért nyer te a ..kelet 
sziái" nevet is. 

~ak maga a sah. kísérete is, mely-
tó feltűnést okoz Kíséreté

ben több van 80 embernél, köztök egyne
hány minisz ter , néhány herczeg, a király 
két nagybátyja, házi orvosa, fő-csillagásza, 
a ki mindennap jósol a csi l lagokból; ut i 
jegyzefcirója, egy köl tő ; s a mi az európaia-
ka t legjobban meglephet i : az a tömérdek 
kincs, a mit magával s kivál t öltözetein 
magán hord. Kincse ér téké t angol szakértők 
80 millió forintra becsülik, s az a kabátja. 
melyet Szent-Pétervárot t is viselt, a rajta 
levő gyémántokkal maga megér 20 milliót. 
Az udvarokná l mindenüt t nagy ér tékű aján
dékokat hagy. s utazása különben is kétség
kívül nagyon költséges lehet, habár nem 
is oly mesés, min t tulzólag számítják. 

kell if 

Ível 

T e v e - h a j c s á r . , . 
(Dzsámi utáü persábdl.) 

Tevehajcsár, azt a M a h m i l t " ) 
Még ma ne készítsd e l , 
Ne búsítsd meg szívemet ugy 
Készülődésiddel! 

] l l ik-e ' készülni útra 
Abb ' a pi l lanatban, 
Mikor kedvesed könyezve 
Visszatart utadban? 

Lábam nem bírja az utat 
S maradnom sem lehet , 
Mentsen isten mást e k ín tó l , 
A mely ért engemet! 

Kedvesemtől elszakadni, 
Ez a kínos harcz á m ! 
Lelkem száll el s könyben úszsa 
Néz utána arczára. 

Testem nem követhet i őt , 
Vágyna bár , — hiába ! 
Lelkem lépésről-lépésre 
Röpkéd majd nyomába. 

Lanyha szellő! ah ! az a hely 
A hol ő á tha lad , 
Vngy megp ihen : balzsamozva 
Legy ren majd á l ta lad! 

A Mahmil körül pedig majd 
E hangokat sut togd 
T e , kinek ajkad oly édes 
S ég ugy adta t udnod : 

Kedves , bár csak ne éreznéd 
Az út fáradalmát, 
S megnyerhetnéd törekvésed 
Oly méltó ju ta lmát ! 

Midőn útra felkészülsz majd 
Hajnal hasad tá ra , 
Figyel j a reggeli dalnok 
Zengzetes dalára. 

Lelkem szerolem-ittasan, 
Arczodat óhajtja, 
Bár a rengeteg távolság 
Azt oly messze tartja. 

Térj vissza! mert a fájdalom 
Egész' a földre ver — 
Mint elejtett madár vé re , 
Vérem porban hever. 

T e eloltod szomjadat majd 
A rónán valahol , 
Mig Dzsámi az elválásnak 
Mérgétől haldokol. 

Vincze Dániel. 

*) Mahmil, arab szó = gyaloghintó, kólya, melyet az 
utazók keleten a teve hátára alkalmaznak. Jelenti továbbá 
még a mekkai szent Kia'be selyem kárpitozatát is. Itt az 
előbbit jelenti. y />_ 

Bacon Franklin köztársasága, 
vagy: 

Egy fölfedező naplója. 

I. 
Egyik legszebb napján a m ú l t hónapnak, 

hirtelen és vá ra t l anu l erős hul lám hánykó
dás lepte meg a Highflyei nevű hadihajót 
a mint egész nyugodt biztonságban vitorlá
zott a nyílt tengeren. A hajó ingása olvan 
nagy volt, hogy e<xy gya rma t i kormányzó 
ki Angl iába utazot t , azonnal a bünbáiiathoz 
fogott, s fölfogadta, hogy ezentúl jobb életet 
folytat. El se lehet képzelni, hogy mennyire 
vitte volna még a töredelmesség: azonban 
szerencsére a tenger fölháborodása nemso
kára megszűnt, épen olyan egyszerre, mint 
a hogy kezdődött, s csak azután kezdettek 

; rá reflektálni tisztek és matrózok egyaránt, 
hogy bár a víz rettenetes hul lámzásban volt: 
nem volt csak a legkisebb szellő sem. mely 
azt ,korbácsolta volna. Az egész idő alatt a 
szél szárnya sem mozdult, s a nap oly nyu
godt, derül t fénynyeí sütött , mint amaz 
emlékezetes napon, midőn Josué megállí
totta. Ez a dolog vitatkozást idézett elő a 
födélzetén. A főhadnagy, ki a vulkánikus 
erőket szerette t anu lmányozn i , ineg volt 
róla győződve, hogy valami tenger-alat t i ki
törés tör tént , é s h o g y a f r e g a t valamelyelsü-
lyedt Aetna krá tere fölött evezett e l ; az al
hadnagy ugyanezen a véleményen volt, 
csupa szokásból; azonban a kapi tány, a ki 
mindenen kételkedett , a mit saját szemei
vel nem lá thatot t , s különösen ha még he
gyekről volt szó, s a kinek még nem voltak 
meg a maga elméletei olyan eredmények 
felöl, melyeknek okait nem lehetet t lá tn i : a 
kapi tány, mondjuk, kiinondá. hogy az vúhar 
volt, és hogy a szél ez s ez i rányú vala. 
S minthogy mi emberek azonnal az ördög 
kezébe esnénk, ha a fegyelem fenn nem tar
ta tnék köz tünk : ez a nézet, bá r homlokegye
nest ellenkezett a lá tot t tényekkel, lassan
ként el lön fogadva, s a gyarmat-kormányzó, 
a ki hal lot t valamit Jónás próféta történe
téről, egészen megkönnyebbül t , hogy nem 
volt semmi természet-feletti ebben a dolog
ban. A matrózok örül tek rajta, midőn ex 
cathedi-a biztosították őket, hogy az ördög
nek nem volt semmi keze ebben az ő várat
lan megtánczol ta tásukban. 

Tör tén t azonban, hogy egy tengeri ka
dét, ki olyanformán vett részt a vitában, 
mint a hogy a macska venne a királyok ta
nácskozásában, a lkonyatkor a hajó korlátjá
hoz támaszkodva bámul t a tengerre , kétel
kedő gondolatokon rágódván. Nagyon fiatal 
volt még arra , hogy tudja, mi jó r á nézve, s 
nem tanu l ta még meg azt, hogy feljebbva
lóinak ítéletét hivő lélekkel el kell fogadni. 
S igy még mindig azon tör te fejét, kapitá
nya daczára, hogy mi isten vagy tengerek 
csodája mozgathat ta a vizet olyan módon; 
s minthogy a tények tények : el kell ismer
nünk, hogy az ördög munkájának lehetősége 
némi kellemes varázszsal esiklandoztatta 
képzelödését. í g y többféle módon ürgeté-
forgatá a dolgot, s épen a világ ellenségé
nek képét rajzolgatá muta tó ujával a födél-
zet deszkájára, a midőn kifelé tekintvén, 
valami olyat vett észre, mint a csutak a 
horgász-zsinegen, lebegve a viz szinén, mint
egy százötven lábnyi ra a hajó orrától . Az 
ördög képét bevégzetlenül hagyta , elővette 
távcsövét, s a lebegő valamiben egy palacz-
kot ismervén föl, rögtön elkiáltá magát: 
„Palaczk. hahó!" Természetesen mindenki a 
hajó orra felé szaladt ; hosszú nyelű horgo
kat és hálókat hoztak elő; száz fej kúszott 
föl a hajó. párkányzata fölé; a kormány""" 
fordított a hajó i rányán, B midőn a palaczk 
a hajó oldala mellett libegett, fölhúzták s a 

kapitány szobájába vitték, mind azzal a tisz
telettel, a mi egy a nyi l t tengeren kóborolni 
merő palaczkot megillet. Jóleső megszakí
tása volt ez a hajón való élet egyhangúsá
gának. Sokkal többet érő valami, mint egy 
hírlapnak rendkivüli leg kiadot t , valami 
gyilkosságot tar talmazó száma a száraz
földön.' A kapi tány, a tisztek, a kik épen ak
kor ültek az ebéd mellé amazzal együtt , a 
kormányzó, a ki előmászott kabinjából, hogy 
egykissé összeszedje magát legközelebbi ro
hama u tán a tenger i betegségnek, a kadét, 
a ki észrevette a palaczkot, s a két vagy 
három matróz, kik azt fölhúzni segítet ték: 
mind az asztal köré tolultak kíváncsian és 
hallgatva, a mig a kapi tány azzal a meg
fontolással, mely bölcseségét jellemzi, körül 
forgatá kezei közt a palaczkot s vizsgálgatá 
azt. Nem közönséges palaczk volt. Gummi-
elastikumból volt készitve, s hasonlí tot t 
azokhoz a palaezkokhoz, a minőket a testes 
utazók szoktak magokkal hordani , hogy 
azok t a r t a lmából i t t-ott magokat kissé fel
frissítsék. Azonban a srófra járó födél helyett 
dugója volt, a mely drót ta l szorosan lekötve 
és vastagon megszurkozva vala. Kés kellett 
hozzá, hogy ezt a szurkot lekaparják s éles 
harapófogó, hogy a drótot lefejtsék, a, mely 
munkála toka t a kapi tány végezte el nagy 
csendben, melyet csupán a hul lámok csap-
kodása s a gya rma t kormány/zónak fel és 
alá való bukdácsolása zavart, a ki sehogy 
sem tudo t t egyensúlyban állani. Midőn a 
dugó engedni kezdett, valamenynyien egy
más sarkára , tapodva közelebb húzódtak, 
hogy jobban lássák a mi majd kijön, s alig 
egy-két suttogó hozzávetés hallatszott, m intha 
a nyelv is akkor fogna megoldódni, midőn 
a palaczk kiadja ta r ta lmát . 

„Urak" — monda a kapi tány — „azt 
hiszem, a szerencsétlenül j á r t D<>pfish-vó\ 
fogunk megtudni valamit, a mely ezen a 
tájon sülyedt el, tizemrvolcz évvel ez előtt.•• 

Semmi ok sem volt rá, a miér t inkább 
tudha t t ak volna meg a Dopfisröl valamit, 
min t azon száz meg száz hajóról, a melyek 
ugyan azon helyen elsülyedtek a haótától 
fogva; azonban minthogy a kapi tány 
monda, a kadét kivételével, valamennyien 
meg voltak róla győződve, hogy a Dopfish 
sorsa az, a mely/ mindjár t vi lágosságra jő. 
A palaczkot, miu tán a dugó kint volt, a 
kapi tány fölforditá, s belőle nem egy-két sor 
í r á s , hanem egy meglehetős vastagságú, 
pergamenre i rot t kézirat-csomag hul lot t ki, 
mely szorosan össze volt göngyölgetve, mint 
egy szivar. A kapi tány komoly meglepetés 
közt bontá ki s olvasni kezdé a sürün beir t 
első lapot, melynek homlokán a következő 
szavak á l lo t t ak : „Egy fölfedez" uaplfij".11 

A mint ezt elolvasta, homlokát össze-
ránczolá. Az már világos, hogy ez nem a 
Dopfishról szól, s ezen kézirat ismeretlen 
szerzője irányaiban impertinencziát követett 
el. Csalódott megvetéssel tévé le a csoma
got, min t a melyet nem érdemes tovább 
olvasni, s az asztal körül állóknak csaknem 
mindegyike egyet ér te t t vele, s a kormányzó, 
kinek ugy látszik volt már ügye a fölfede-
zökkel, közbe is szólt : „Biztos vagyok róla, 
hogy semmi okost nem találnak önök benne." 

A kéziratot á tad ták a kadétnak, és csak 
az ebéd végeztével, midőn már a kávét is 
behozták, engedte meg a társaság, hogy az a 
sürü kéziratot fölolvassa, a melyből mi csak 
kivonatot fogunk adni. 

Egy fölfedező naplója. 
É n , Bacon Frankl in , ezen lapokat egy 

olyan fölfedezés történetének szentelem, a 
mely legfontosabb a viliig eddigi fölfede
zései közt. Azonban ezen fölfedezés egyfelől 

halálomat fogja okozni s egyszersmind ve
lem együt t hal, miután mire ez az elbeszélés 
emberi kezek közé j u t : a titok, melyet a 
végzettől kicsikartam, megtette azt a' szol
gálatot a melyet még tőle kérhetek, minek 
utána megajándékozott először a legmaga
sabb reményekkel, s azután a legkinosabb 
csalódásokkal. 

Családi nevem, mint mondáin, Bacon, s 
szülőim Frankl innak kereszteltettek. Ha Já
nosnak vagy Tamásnak kereszteltek volna : 
soha sem csináltam volna fölfedezéseket; 
azonban minthogy a keresztelés azon nagy 
szellem druszájává tett , ki a villanyvezetiőt 
fölfedezte, s születésemmel örökölt nevem 
azéval egy, ki legelőször készített lőpor t : 
azért igen korán vonzódtam azon mechani
kai készületek tanulmányozása felé, melyek 
által az emberek rövidítik vagy meghosz-
szabbitják az életet. Már iskolás gyermek
koromban abban telt fő gyönyörűségem, 
hogy experimentumokat próbálgat tam mind
azon chemiai eszközökkel, vil lanytelepekkel 
és lőfegyverekkel, a melyekhez csak hozzá 
juthat tam, s sajnálom kimondani, hogy egy 
alkalommal levegői);: röpítet tem hét egyént, 
a kiket becsültem. Ha csupán csak vizsgá
lódó természetem lett volna: megelégedtem 
volna ezen eredményekkel ; azonban lelkem 
nem közönséges alkotású vala s ünnepélyes 
fogadást tet tem magamban, hogy addig nem 
fogok nyugodni , mig valamely gépet vagy 
olyan anyagot föl nem találok, a mely elég 
hatalmas legyen egy pi l lanat alat t megölni 
százezreket vagy épen mill iókat embertár
saim közül. Ezen elhatározásra a philanthro-
pia ép' annyi ra ösztönzött, mint a tudomá
nyos kuta tás szomja, miután mindig azt 
t a r to t t am s most is azt tartom, hogy a leg
biztosabb mód a háború megszüntetésére, ha 
annak puszt í tásai t megnöveljük; s azonkívül 
azt a reményt is táp lá l tam magamban, hogy 
ha egyszer valamely igazságos nemzet vagy 
egyének szövetsége bir tokában lesz valamely 
el lenál lhatat lan puszt í tó eszköznek: az a 
nemzet min t köztársaság uralkodhatik az 
egész világ fölött, a bűnnek elnyomására, s 
a béke és fölvilágosultság terjesztésére. Fö
lösleges mondanom ezután, hogy czélom 
volt t a lá lmányomat csak azon nemzetnek 
adni át, mely méltó rá, hogy azt használja; 
s ezzel a törekvéssel munkához fogtam, 
nem hagyván egyetlen könyvet sem kiku-
t a t l a n u l , egyetlen anyagot megvizsgálat-
lanul , a mely segíthetett czélom elérésében. 
Fölösleges volna leírnom széltében-hosszá-
ban munkám minden phasisát ; elég annyi t 
mondani , hogy az fáradhatat lan és folytonos 
volt. Ue végre meg lett j u t a l m a m ; mert egy 
hosszabb és veszélyesebb kuta tás után, mint 
bármelyik az előzök közül , fölfedeztem, 
hogy ha azon két robbanó anyagot, melye
ket az emberek előtt ismeretes ásvány- és 
növény-mérgekből életveszélylyel kivontam, 
egy-mással érintkezésbe hozzuk: azok oly 
robbanást fognak előidézni, melyhez képest 
a mennydörgés hangja csak olyan, mint 
egy papírzsacskó kirepedése. Midőn e felöl 
t isztában vol tam: csináltat tam magamnak 
egy egész öltözet ruhát és egy sisakot gutta-
perchából, mely valamennyire hasonlított 
azokhoz, a minőket a búvárok viselnek, s 
egy napon kimentem a mezőre, magammal 
vive mintegy két alma-magnyit találmá
nyomból, elzárva egy pár erős vas üvegcsé
ben. Ot t volt két szénaboglya, melyek nem 
az enyémek voltak. Azok közt letettem a 
földre az első üvegcsét, kinyitám a másodi
kat s annak ta r ta lmát a másikra öntém, fe
j emre húztam a sisakot és elszaladtam. A 
szénaboglyák eltűntek s velők együtt én is, 
egy mocsárban szedvén össze magamat, 

| mintegy 5 mértföldnyire a helytől. Egye

dül a gutta-percha öltözetnek köszönhetem 
életben maradásomat, a midőn mint egy 
szalmacsutak, ugy repültem a levegői 
együtt a házak darabjaival,tö vükből kiszagga
tot t fákkal s a parasztok elszaggatott tagjai
val. Azonban ha a vége jó, minden jó ; s nekem 
v<xy csontom sem törött el, bár midőn haza 
felé lopództam, lá t tam, hogy a pusztítás 
fölér azzal, a mit egy ellenséges beütés, 
vihar s végül árviz együttesen előidézhet
nek. Három négyszeg mértföldnyi területen 
a szántóföldek ugy néztek ki, mintha újra 
szántották s bevetették volna téglával, házi 
bútorokkal és ember-fejekkel. Nem lehetett 
többé, kételkednem találmány rom ható ereje 
fölött, s én térdre estem, hogy megköszön
jem a gondviselésnek, hogy megengedte. 
miszerint egy uj korszakot nyissak az em
beriség elöhaladásában. 

Azt még nem is mondtam, hogy gazdag 
valék. Nagy kiterjedésű földbirtokom és 
házam is volt, s miután kutatás i kísérlet 'i 
met rendesen a mások házaiban szoktam 
végezni, melyeket ar ra a ezélra k ibére l tem: 
saját birtokom jó állapotban volt. S mosr 
elhatároztam, hogy utazni megyek, hogy 
megítélhessem, vájjon a földgömb melyik 
országa a legméltóbb arra> hogy ti tkomat 
megismerje s uralkodjék a többi nemzetek 
fölött ennek segedelmével. A patriotizmust 
természetesen, mint egy philosophushoz és 
fölfedezőhöz igen méltat lan érzelmet, nemis 
vettem számításba, igen ostoba dolognak 
tar tván, hogy valaki az emberek egy cso
portját bálványozza kizárólag, csupán csak 
azon okból, mert ö is egy porban és ködben 
született amazokkal, s mer t azoknak szám
talan alkalmuk volt vele éreztetni gyenge
ségeiket. Mindazáltal töltettem magamban, 
hogy rhazámfiainak, a mennyire lehet, előnyt 
adok, s mig az utazási előkészületeket végez
tem, gondolkodó lélekkel vizsgálni kezdem 
azok hibáit. Sőt találmányomról egy jelen
tést nyúj tot tam be egy reggel a kormányhi
vatalnál, hogy épen lássam: hogyan fogadják. 
A jelentést fogalmazók vették á t tőlem, a kik 
közül egyik bevezetett egy másik hivatal
nokhoz, ez vállvonítással a harmadikhoz 
utasított, ki azzal bocsátott el, hogy hat hó
nap múlva visszamehetek a válaszért. El-
gondolám, hogy egy olyan ország, mely 
eltűri, hogy ily módon igazgassák, nem igen 
mozditná elő az emberi boldogságot azáltal. 
ha saját intézményeit más országokba is át
viszi: s Angl iá t elhagyva rögtön áthajóztam 

Francziaországba. (Folyt, kóvetk.) 

A román hitregéből. 
Valamely népről, — s igy a románról is — 

csak az mondhat határozott ítéletet, a ki alaposan 
ismeri költészetét, szokása t, hitregéit, mint a me
lyek a népeket, gondolkodásmó Íjukat s eszme- és 
érzésvilágukat annyira jellemzik. A román nép 
felől elterjedett téves vélemények, részben az em
iitettek kellő figyelemre nem méltatásából ered
nek, mig ha azokat alaposan tanulmányozzuk, a 
román nep jelleméről egészen más meggyőződésre 
jutunk. 

Alexandri és Marianescu, e két kitűnő román 
iró, életüket a népnek szentelték. E két férfiúnak 
köszönheti a román irodalom, hogy számtalan nép
költészeti termék az utókor számára megmentetet t ; 
egész odaadással tanulmányozták a nép között, 
annak sajátságait, szokásait s a román mythologia 
megírásához számtalan adalékot szolgáltat tak. 

E mythologiának egy pár alakjáról akarok itt 
megemlékezni. 

A román nép hisz két örökifjú szellem lé
tezésében (Urs i t ák) ; e szellemek a gyermek szü
letését követő hotedik napon megjelennek éjjel a 
ház ablakánál és ott ha tá ro /nak együttesen a meg
született gyermek jövőjéről, ott szabják meg éle-

I tének hosszú avagy rövid voltát és kimondják bol-
I dogságát avagy boldogtalanságát. 



A nép előtt e két szellem nagy tiszteletben 
áll. A hetedik napon gyermeke születése után a 
szülő tiszta tányérba lisztet és más edénybe olajat 
tesz számukra az asztalra. Az öreg asszonyok pe
dig reggel sokat tudnak már a gyermek jövőjéről 
mesélni, mert ők részesülnek azon szerencsében, 
hogy az Ursiták előttük a gyermek életének 
titkait fölfedezik. 

Fogarasvidéken egy monda ismeretes az 
Ursiták oredetéről. Midőn Nagy Sándor a paradi
csomig hatolt, egy királyra akadt, ki Jánosnak 
neveztetett, trónon ült és lábait meleg forrás vizé
ben furöszté. Sándor megkérdezte a fürdés okát, 
János pedig azt a feleletet adta, hogy e forrás vize örök ifjú
ságot biztosit és mindentudóságot. Nagy Sándor kért a viz-
ből, de két leány, kik Nagy Sándor szolgálatában voltuk, e 
vizet ellopták és azóta élnek ifjan; tudják a jövő titkait s 
meghatározzák az újszülöttek jövőjét. Ezek az Ursiták. 

Hátszegvidékén egy más traditióval találkozunk felölök. 
Az időben, midőn e vidéken Dán kapitány volt az ur, 

a fejedelem: megjelennek az Ursiták Dán ablakánál s a hét 
napos leányka jövőjéről azt mondják, hogy midőn e gyermek 
12-ik évét betöltendi, az óriások királya érte jő, hogy el
rabolja s az óriások palotájába vigye. Ha az atya Relia 
(Aurelia) leányát meg akarja menteni, a legmagasabb hegy
fokra építtessen egy várat, abban a világ szemei elől leányát 
rejtse el és csak akkor tegye szabaddá, midőn az óriások 
fejedelme belefáradva a keresésbe, barát-ruhában fog a vár 
kapui előtt megjelenni. 

Dán kapitány a Hátszeg feletti hegyfokon kastélyt 
emeltetett s a kis Auréliát abba zárta. A kastély kapujához 
a világ legvitézebb két férfiát állitja, az őrködést ezekre 
bizza. Midőn a gyermek 12-ik évét betöltötte, az óriások feje
delme megérkezik; a kastély kapuja bezárva, előtte pedig 
a világ két legvitézebb férfia őrködik. Az óriás dühbe jő, 
a Retyezáton foglal állást s buzogányát onnan dobálja a 
kastély falaira. A két vitéz, tenyerüket a fütyülő buzogány 
elébe tartva, Russi felé visszasuhintja és a kastély falait a 
buzogány nem érintheti. A két őr most támadólag lép fól; 
fölfogják bárdjukat és emberfeletti erővel az óriásra dobál
ják, ki oroszlánként ordítozott. A hajtás talált s az óriás mér
gében a magas oromról lezuhan, patakká változott (Strigy) 
s nyil-sebességgel zuhan szikláról-sziklára, mig Orelia-hegy 
aljához nom jut, melyet nagy robajjal támadott meg, gon
dolván, hogy e hegy a sok mosatás következtében lehorpad 
s Auroliát elragadhatja. A Strigy mai napig mossa Orelia 
havas oldalát s a szép leány mai napig is ott van Orelia csú
csán s mindaddig ott lesz, mig a vár kapuihoz meg nem 
érkezik az óriások fejedelme remetének öltözve. 

Az Ursitákról való rege a praedestinatio hitén alapszik. 
A praedestinatio átalában nagy szerepet játszik a műveltség 
kezdő-pontján álló népeknél; látjuk keleten napjainkban is, 
c tan folytán a királyok a tétlenség és hanyagság ölében 
töltik napjaikat, mig a nép húzza a jármot és véresen adó
zik, mert ennek igy kell lenni, ugy van elrendelve 

A Frumosele vagy Maestrele nevén 9 gyönyörű leány 
létezését hiszi a román nép, kik éjszakának idején elhagyják 
a havasak csúcsait, örökös lakhelyüket, tánczolva a gyepen, 
gyönyörű holdvilágnál, haladnak olőre, majd szárnyra kel
nek és gyönyörűen énekelvo repülnek a szomszédos falvak 
fölött, utjokban pedig kalauz vezérli. Gyakran mondják az 
öregek, hogy éjszakánként gyönyörködve hallgatták a Szé-
pikék énekeit, a mint a holdvilágnál átrepültek lakházaik 
fölött. 

A kalauz rendesen flótás, hegedűs, furulyás vagy nép
énekes. A kalauz 9 évig áll a Szépikék szolgálatában, énekel 
nekik és minden szerelmi kalandjaikban részt vesz. Min
deniket egy-egy évig szolgálja a 9 év letelése után pedig 
ajándékul hegedűt kap, s a hegedűművészek hatalmát nyeri 
el, vagy hires tánezossá lesz, vagy kitűnő fuvolás. 

Innen mondja e nép jeles énekeseiről azt, hogy ők a 
Szépikék kalauzai voltak és tőlük nyerték azt a szép tulajdont. 

A Frumosele a 9 görög múzsát képviseli, erre mutat 
nevük s a róluk uralgó hiedelem. 

A nép azt hiszi a Szépikékröl, hogy Nagy Sándor társasá
gában voltak, s a hatalmas fejedelmet az örökéletet nyújtó 
forrásig vezérelték el. 

Ventosele néven a román nép 99 szellemet ismer, me
lyek elrejtőzve laknak havasokon, berkekben, erdőkben, 
barlangokban, s más üregekben, mindnyájan pedig a Mama 
paduri (erdő anyja) és a havasok örege Alosiu codriloru ha
talma és befolyása alatt állanak, az«k által kormányoztatnak. 

E lények nem versenyezhetnek a Frumoselek-kel, el
lenkezőleg a Ventósek rútak, gonosz lények. 

E gonosz lények éjjel jőnek ki odúikból ve
szekedve, visitva repülnek át a mezőkön és ber
keken s megfosztják a» embereket életerőiktől. 
Ismerek egy szenvedélyes vadászt, a ki gyak
ran volt kénytelen a rengeteg erdőkben eltölteni 
éjszakáit, néha egy-egy faoduban. Egy reggel e 
férfiút az utasok megmeredten találták a tölgy 
tövénél, nem tudott sem beszélni, sem megmoz
dulni. Tiz évo múlt annak, hogy vele ez történt, 
de a vadász azért mai napig sem tud beszélni és 
mozdulni. A nép hitte, hogy e vadász ereje a Ven
tósek által raboltatott el. 

820 

E lényeket emberi szem nem látta még; egy-
egy román ficzkó beszéli ugyan, hogy midőn a 
széna-gyűjtéssel elesteledett, posványos helyen 
látott a viz felett két ocsmány kinézésű valamit 
heregni egymással s eltűntek, midőn őt észre vet
ték. A Ventósek mindenütt jelen vannak, ismeret-
Ionul rontják meg az embert. 

Más alkalommal fogom ismertetni a román 
Piikulicsakat és Strigaiákat. Moldován Gtrgehj. 

valaha fölemelkedjenek. A város maga soká habo
zott, hogy mit tevő legyen e telekkel és falakkal 
melyek voltakép a redout-épület kigészitői voltak.' 
A legelső terv az volt, hogy a városi hivatalok 
egy részének elhelyezésére másik városházat épit-
nek ide, de mivel a város szabályozása szempont
jából a régi telekből sokat el kellett metszeni, az 
igy megmaradt telket pedig nem tartották alkal
masnak városház számára, végre is eladták a loo-. 
többet Ígérőnek. Körülbelül ez volt eddig a leg
drágább telek,melynek négyszögölét igen busásan: 

pesti boltja is a legsolidabb hírű helyek egyike. 
A vásárolt telek egy pompás raktár számára volt 
szánva, hol a vásárló egész gazdagságában meg
ismerkedhetik a roppant forgalmú Haas-féle gyá
rak minden készítményével. Az uj palota terveit 
Linzbauer István magy. kir. udvari épitész készí
tette, teljes figyelemmel arra, hogy a város legele
venebb pontjának (a váczi- és Dorottya-utczák 
közt) kellő diszitést aljon, s a három oldalról sza
badon álló épületnek mindenütt impozáns külseje 
legyen. 
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A palota fóldsíintjekivül gránit kövekből áll, 
belől pedig erős vasoszlopok vannak alkalmazva, 
hogy megfelelő szilárd támaszt nyújtsanak amaz 
óriási súlynak, mely a térbeli gazdálkodás és vi
lágossági beosztás folytán nem nyughatik nagy 
és vastag alapokon. Különben az épület külsejé
nek nagy része mind faragott kövekből készült. Az 
bizonyos, hogy a főváros egyik legszebb s derült 
külsejű palotáját néhány hét múlva itt fogjuk látni. 

Még csak a Haas-féle czégre vonatkozólag 
akarunk megjegyezni egyetmást. A czég alapító 

Ha a palota egészen készen lesz, perspektiv 
rajzban is bemutatjuk a redouttal együtt, melylyel 
a főváro» legimpozánsabb háznégyszögét képezi. 

Orosz elménczek. 

Haas Fülöp pesti palotája. 

A Haas-féle palota. 
Akármennyi csinos palota s monumentális 

középület (mint a vám- és postapaloták) emelke
dett is a legutóbbi időkben Budapesten, ezok 
mellett is igen fölkölti a figyelmet az a díszes, 
és jóizléssel épülő palota, moly a régi német 
szinház helyét foglalja el s már csaknem egé
szen kész. Azon a helyen sokáig álltak a német 
szinház kormos és megrongált falai, melyekről 
egykor a jó öreg Kulcsár nem akarta elhinni, hogy 

t. i. 1411 frttal fizette a „Haas Fülöp és fiai" czég. 
Az egész terület 350 négyszögöl, s ebből a hom
lokzatra 35 öl esik, mélysége pedig 10 öl. Az 
építés 1872. márcziusában kezdődött, s ez őszkor 
véget ér. Ily aránylag rövid idő alatt még hasonló 
nagymérvű épületet nem emeltek fól. Az építke
zési költségek 8—900,000 frt közt vannak. 

A Hais-czégnek nemcsak a kontinens min
den nagyobb kereskedő városában vannak raktá
rai; hanem New-Yorkban és Londonban is. Szö
vetárui és s/.őnyegei elterjednek mindenfelé, s 

Haas a palota tervének elkészítésére 6 kitűnő 
építészt kért föl, s Linzbauer terve verseny utján 
lett győztes. 

A faragványok baa s ornamentális ékítmé
nyekben gazdag palota egész középső homlokzata, 
a földszinttől kezdve fól három emeleten, mind a 
Haas-féle czég árucsarnoka leend, melyet kényel
mes lépcsők kötnek össze a messze fól- és elnyúló 
helyiségekkel. A földszint többi része kereskedé
seknek van hagyva, s ezeket bérbeadják; az épü
let két oldalszárnya is bérlakásokul fog szolgálni. 

főnöke: Haas Fülöp, ki szerény eszközökkel 
kezdte üzletét, mely ma már a szövet-ipar tekin
tetében világhirü. 1850 óta két fia vezeti a gyárak 
kezelését, s oz időtől lett a czég hivatalos neve: 
„Haas Fülöp és fiai." Nálunk a Haas-czég a má
sodik, mely érdemesnek tartotta, hogy gyártmá
nyai számára nagyszerűbb állandó fészket letesU-
sen ; az első a Thonet-testvére'i voltak^ A palota-
épités, telekvásárlás stb. alkalmából Haas Fulop 
több izben tett jótékony adományokat ember
baráti czélokra. 

A tréfának, jóízű adomáknak minden nemzet
nél megvaanak kiváló hősei. Nálunk magyaroknál 
első helyen a czigányok, katonák állanak s aztán 
következnek a diákok, legátusok stb. Azt hibet-
nők, hogy azoknál a komor, hideg oroszoknál 
ismeretlen a repeső, jó kedélyesség, pedig nem 

ugy van ám. Itt is találkoznak egyesek, kiknek nevök, mint 
Magyarors/.ágon a néliai Bernáth Gazsié, jó kedélyök által 
örökittetett meg. Most csak két kiváló egyéniséget említünk 
föl: u. m. Bal&kireflet és Suvároff tábornagyot. Ez utóbbi 
neve ismeretes a történelemből, de az elsőt meg kell köze
lebbről ismertetnünk. A néphagyomány szerint nagy Péter 
orosz czárnak elválhatlan kísérője volt. Lehet, hogy több, 
róla keringő adomát későbbi korban gyártottak, de jó része 
magán hordja a hitelesség bélyegét, s mint a nemzeti kedé
lyesség jelleg/.ője, megérdemli az ismertetést, mit egy angol 
lap után meg is kisérlüak. 

Egy ízben megkérte a czárt, hogy hadd sorakozzék ő a 
fejedelmi palotában állomásozó várőrséghez. Péter a tréfa 
kedvéért beogyezett, egyszersmind figyelmezteté, hogy h i 
az őrség valamelyik tisztj i elvesztené kardját, vagy állomásán 
nem találtatnék, halállal büntettetik. Az uj tiszt mindent 
ígért. A czár azonb in még aznap este jó bor képében el
küldte hozzá a kísértőt s ez annyira levette lábáról, hogy 
•öntudatlanul hevert a padló:). Ezalatt Péter busán besurrant 
a terembe s elvitte kardját. Fölébredvén a mámorból, a meg
szeppent nem tehetett mást, felkötötte a maga kis gyíkleső
jét, melynek csak öve hasonlított a tiszti kardhoz, különben 
pedig fából volt készitve. Igy jelent meg másnap a szemlén, 
azt hivén, hogy talán csak nem fedezik fól csalfaságát. 
Péter megjelent s nem igen jó kedvűnek látszott, egyik 
legényt már erősen korholta, hogy nem pontosan jelent mog, 
s mikor Balakireffhcz jutott igy szólt hozzá: „Balakireff 
kapitány, húzza ki kardját s szúrja le ezt az alamuszit " 

A szegény udvari bolond, látva, hogy nyakig benne ül 
a sárban, kardja markolatára tevén kezét, mintha engedel
meskedni akarna,igy sóhajtott fel: „Kegyelmes isten! változ
tasd fává kai-domat!" S kihúzván kardját, valósággal az 
ártalmatlan léczdarab tűnt elő. Még a fejedelem jelenléte 
sem volt képes visszatartani a kitörő kaczajt s Balákireffhek 
megkegyelmeztek. 

De ez elmés ember másokat is kisegitott a zavarból. 
Egy unokatestvére, kiesvén a czár kegyéből, halálra ítélte
tett. Balákirett' bejelentette magát a czárnál, hogy a bün
tetés enyhitéseért esedezzék. Péter rögtön kitalálta szándékát, 
mérgesen rákiáltott: „Hiába is jöszsz, előre is megesküszöm, 
hogy kérelmedet nem teljesitem." — „Epén ezt akartam," 
— szólt az elméncz, — „térdeimen kérlek, felséges czár, 
ajándékozd nekem unokatestvérem leütött fejét." Péter erre 
elnevette magát s megkegyelmezett az elítéltnek. 

A litvániai hadjárat alatt sűrű köd akadályozta a sereg 
mozdulatát. Végre valami homályos fény csillámlott a ködön 
keresztül s két tiszt afelett versengett, ha vájjon a nap-e az, 
•vagy pedig valami más. BalákerifFvéletlenül arra felé vetőd
vén, őt szóliták fól, hogy mondaná meg, ha vájjon a nap 
ragyog-e ott? — „Hát, hogy tudhatnám én azt," — válaszolt 
az elméncz — „nem jártam én erre sohasem." A táborozás 
végével a tisztek összeülvén, kalandjaikat mesélgették, mi
kor Balákerift' közbevágott: „Hadd kerüljön már reám is a 
sor," — kiáltott fennhéjjázva — „egyikötök sem tud pom
pásabb históriát beszélni?" — „Hadd halljuk," — mondák 
a tisztek s BalákerifF elkezdé: „En sohasem szerettem ezt a 
-nagy tömegben való csatározást, minő most divatozik, szebb 
az sokkal, ha kiki választ magának egyet s azzal elvégzi a 
maga dolgát emberül; ennélfogva én mindig egymagam 
portyáztam. Egy izben az ellen előőrseihez közel vetődvén, 
észrevettem, hogy épen velem szemben egy svéd katona 
hever a földön. Egy pillanatnyi veszteni való időm sem volt, 
fölébredhet s fegyverre hivja az őrséget. Kirántám kardomat, 
felé rohantam s egy csapásra levágtam jobb lábát!" — 
„Bolond!" — kiáltott egyik tiszt, — „miért nem inkább 
fejét ütötted le?" — ,.Magam is ugy akartam," — válaszolt 
az elméncz, — „cs akhogy már akkorára valaki megelőzött, 
a feje le volt vágva!" 

Néha olyan tulságig vitte elménc/.kedését, hogy ura 
bősz haragja csakugyan ellene zúdult. Egy ilyen alkalommal 

I a czár száműzte őt az udvarból, fölszólítván, hogy 
! „orosz földön megjelenni ne merészeljen." Az el
méncz eltűnt;azonban egy hét múlva, Péter ablaká
nál állván, látta, hogy egy kocsin merészen hajtat 
b3 apalotába a kegyvesztett elméncz. Előre sejtvén, 
hogy most ismét valami tréfán töri fejét, elébe 
ment s színlelt haraggal kérdezé: „hogy mersz te 
parancsom ellenére tenni, nem tudod-e, hogy ki
adtam a rendeletet, miszerint nem szabad orosz 
földön járnod " — „Felséges czár," — felelt ez 
hidegen, — „nem is szegtem meg kegyelmes pa
rancsai. Én mist nem orosz földön vagyok!" — 
„Nem orosz földön!" — „Nem; a kocsim svéd 



földxlel van megrakva, épen tegnap ástam ezt 
Finnlandl an ." — Péter , ki valószínűleg máris 
megbánta unaloműzőjének számüzctésijt, nevetés
ben tör t ki s iemét kegy be fogadá. Néhány orosz 
iró e történetet (melyet kérőbb a németek is ki 
zsákmányoltak a maguk Eulenspiegele számára) 
azon hozzáadással toldotta meg, hogy Pt ' ter igy 
szólt volna: „ H a Finnland még most svéd földön 
áll, nem sokára Oroszország teszi rá kezét," — s 
valóban, nem is késet t valósitani ez igéretét. 

A SuvárofF tábornagyról keringő adomák 
egészen más természetűek s minden jellemzésnél 
hívebben visszatükrözik, hogy ez ember miként 
tudot t a d u r v a oroszok fölött olyan rendkívüli 
tekintélyre s közszeretetre emelkedni. A mi Napó
leon volt a francziák előtt, az volt Suvárotf az 
oroszok közöt t ; most élczelt egy közkatonával, 
másik pillanatban már az ezredest keményen 
megdorgálta ; most szivesen étkezett a tábortűz 
mellett a közkatonák sovány kenyeréből, másnap 
már herczegek s fejedelmi hatalmasságok köré
ben érezte magát otthoniasan. Oroszország két 
legnagyobb elméncze közt rendkívüli ellentét 
létezik. Balákeriff hasonlított oroszlánkalitkába 
zárt ölebecskéhez, mely most farkcsóválva nyalo
gatta ura kezét, de azért néha meg is harapta, mit 
azonban neki kegyelmesen elnéztek. Suvárotf 
mint koronát nem viselő király jelenik meg, 
tekintélye nem szorult külje 're, a természet eme 
gyermekén nyers, szíves bizalmasság ömlött el, 
mi nem ébresztett senkiben visszataszító érzelmet; 
azért mégis rettegték e kis embert, mert benne a 
földi hatalom és n;>gvság megtestesülését szem
lélték. 

Meg kell azonb:.n vallanunk, hogy elvétve ő 
is rátalált a maga emberére, ki rajta túltett. ' Saját
ságos szokása volt az öreg tábornagynak, hogy 
egyiktől-másiktól hirtelenében kérdezte : „ H á n y 
csillag van az égen?" 

Egy izben, irtózatos hideg éjjelen ugyanezt 
kérdezte kísérőjétől. A katona, a nélkül, hogy 
legkevésbbé is zavarba jö t t volna, igy válaszolt: 
„méltóztassék egy pár pillanatig megállapodni, 
mindjárt megmoi doni," — s elkezde számolni: 
„ egy . . • kettő . . . három . . . négy" stb. Igy ment 
aztán, nehézkesen vontatva a szót, föl egészen 
százig. SuvárofF keservesen didergett , j>em birta 
ki tovább, félbeszakasztotta a számolást, de elébb 
megkérdezte a katona nevét. Másnap egy fokkal 
elébb lett léptetve, s a történetet (maga Suvároff 
kaczagva beszélvén el törzskarának) az egész se
reg tudta. 

Másizben az osztályezredes egy őrmestert 
küldött hozzá bizonyos irományokkal, ugyanak
kor ajánlván az illetőt a tábornagy különös 
figyelmébe. A tábornagy, szokása szerint, fogas 
kérdéseket te t t föl elébe, ez azonban a vizsgát 
emberül kiállotta. „Milyen messze van a hold ?" — 
kérdezte SuvárofF. — „Mint tábornagy ut két 
gyorsitott hadi menete," — válaszolt az őrmester. 
— , ,Ha embereid csataközben lankadni kezdené
nek, mit tennél ?" „Az t mondanám nekik, hogy 
az ellenség vonalán tul palit, kás szekerek álla
nak . " — „Tegyük föl, hogy be volnál kerí tve s 
élelmiszered nem lenne, hogy segitnél magadon." 
— „Kirontanék s elvenném az ellenség élelmét." 
— „Mondd meg há r , hány hal van a tengerbon." 
— „ A mennyit még ki nem fogtak belőle." — 
I g y ment a vizsga egy darabig s mikor már 
meggyőződött az illető élelmességéről, végül ezen 
kérdést tette föl: „mi különbeég van köztem s ez
redesed köz t?" — „Csak az az egyszerű különb
ség," - válaszolt az, — »hogy ezredesem nem 
nevezhet ki engem kapitánynak, de kegyelmes
séged ezt könnyen megtehet i ." — SuvárofF meg
lepetve e felelet által, merően nézett az őrmes
terre s kevés idő múlva csakugyan el is nyerte a 
kapitányi rangot. 

Suvároff ugy a beszédben, mint írásban na
gyon rövid szeretett lenni. Ismail ostroma alkal
mával a közte s Potemkin herczeg közt váltott 
levelezés csaknem egyetlen a hadi történelemben. 
Potemkin utánozva tábornagya rövidségét, igy 
irt hozzá: „Tábornagy! bármibe kerül is, Ismailt 
három nap alatt be kel ívenni . Potemkin!" — E levél 
vétele után SuvárofF ostrom alá vette a várost, el
vesztett a maga részéről tizenötezer, — az ellen 
részéről pedig harmineznyolezf zer ember t ; s e bor
zasztó vérengzésről igy tudésitá a herczeget : „ H á l ' 
istennek és neked, Ismail be van véve, sőt még 
én is élek." 

A nagy tábornagy különczködése, — hogy a 
táborban gyakran álruhába öltözve jelent meg, 
hogy roham alkalmával kakaskukorékolással adott 
jelt , mennyire kibírta a hideget, meleget; nem 
gondolt semmit egyéni kényelemre s külcsinra, — 

ez mind nagyon ismert dolog, de leginkább jel
lemzi őt a fényes ausztriai udvar előtti megjele
nése 1799-bon. Mikor a számára berendezett, 
pompás tükrökkel , csillárokkal földiszitett ter
mekbe vezették, ez újkori Diogenes igy szólt: ,,ki 
azzal a sok hitványsággal, aztán hozzatok ide egy 

! csomó szalmát." E g y osztrák főúr, ki épen láto
gatóba jöt t , elbámult, midőn e készülődéseket 
látta, de még jobban ám, mikor a nagy tábornagy 
podgyásza szeme elébe kerü l t , nem állván az 
egyébből, mint egy nagy kendőbe kötött két durva 
ingből s egy kopott köpönyegből. — „Talán télire 
kevés is lesz ez?" — mondta a bámuló vondég. — 
„ A telet mi oroszok ugy nézzük, mint a tyánkat" , 
szólt SuvárolFszemhunyoritva, „ d e m e g nem is érzi 
az ember a hideget, ha lován vágta t . " — „Há tha 
belefárad a lovagiasba, mit tesz?" — „Akkor . . . 
hát mit mást . . . kisétálom magamat." — „ H á t h a 
abba is belefárad." — „Akkor . . . elk zdek sza
l adn i . ' — „ H á t aztán sohasem alszik," — kérdezé 
a csaknem kővé vált látogató. — „Néha, hogy ha 
más dolgom nem akad," — felolt SuvárofF oda
vetve, — „ha aztán igazán kényelmesen akarok 
szenderegni, nagvritkán levetem egyik csizmá
mat ." — A bámuló os i t rák ur megelégelte a láto
gatásba ugy hiszszük, nem valami kedvező benyo
mást tett reá Európának akkor annyira ret teget t 
hadvezére. 

Érdemes megemlitni, holott ez nem tartozik 
az elménezség keretébe, hogy ez a vérengző had
vezér, kinek eleme az ágyúdörgés, zenéje a hal
doklók hörgése volt, néha midőn egy kis szün
ideje volt, a legsötétebb viharos éjeken kere-ztül 
több mértfóldet lovagolt, hogy belopózhassék alvó 
gyermekei szobájába, ott azokat egyenként meg
csókolta, megáldotta, s ment vissza, mint a szél
vész, tovább folytatandó vérengző rombolását. 
Azt ki kell mondanunk, hogv nem érdemelte meg 
a h ilála után készült eme gúnyos s i r i ra tot : „ J ó 
katona volt, de rósz hadvezér; jó szolga, de rósz 
t tdvaroncz; jó orosz, de rósz európai." 

K. T. K. 

Hogy változtak az árak? 
„Adalékok az árak tör ténetéhez", e czim 

alatt jelent meg legközelebb Körösi Józseftől, a 
pestvárosi statisztikai hivatal érdemes igazgató
jától , egy terjedelemre ugyan r,em nagy, de bei-
értékre nézve annál becsesebb munkálat , moly az 
áremelkedés oly érdekes kérdésének valaha Ma
gyarországon is megirására szolgáltat becses 
adatokat, — a mellett hogy nekünk ma élőknek 
már most is igen sok tájékozás alapjául szolgál. 

A bevezetésben a pénzértéknek az osztrák bi
rodalomban 1753 óta történt változásait hiteles 
adatok alapján ismertet i ; e szerint nálunk először 
1762-ben bocsátott ki papírpénz, és pedig 12 millió 
frt erejéig, mely összeg 1811-ig 1060.798,753 frtra 
nőtt, ennek megfelelőleg a disagió végül 1200-ra 
emelkedett. Ennek folytán az 1811. febr. 20-diki 
pátens értelmében a „bankó-czédulák" névértékük 
'/5 részére devalváltat tak. A beváltási papírpénz 
mellé „Antic ipat ionssch-ine" név alatt ujabb pa
pírpénzek adat tak ki, melyeknek túlságos szapo- i 
ritása ujabb válságot idézett elő, ugy hogy az, ki 
1816 elején 5 frtot birt, annak az 1811 és 18k5-ki 
pátensek értelmében csak 24 krja volt. A 48-as 
években mint tudjuk 12 ' 9 millió ezüst fedezetre 
1. és 2 forintos bankjegyek bocsáttattak ki, majd 
Windischgrii tz 5, 10, 100 és 1000 frtoa jegyeket, 
a dobreczeni kormány pedig 2 ,5 ,10 ,100 és 1000 fo
rintos pénzjegyeket adott ki 42 millió értékig, mely 
utóbbiak aztán elégettettek, s igy majdnem 50 mil
liónyi közvagyon megsemmisült . 

Majd az 1848. június 2-kaóta a kényszer for
galommal biró osztrák nemzeti bankjegyek léptek 
ismét egyedüli uralomra, s 1858. nov. 1-ón csak a 
pénzlábban tör tént az ismeretes változás. 

A mű ezután át tér az egyes áruezikkek ár
hullámzásának előadására; a számos érdekes rész
letből a következőket közöljük. 

Miután a Magyarországban divatozott á rak 
története a legrégibb időktől fogva pontosan van 
feljegyezve o kis füzetben, azt is megolvassuk 
belőle, hogy 1200 körül egy hátas ló ára 1 4 - 2 0 0 
márka, egy jó ló 2 márka s egy kereszt gabona l 
márka volt. A múlt század végétől fogva s külö
nösen Pest városára vonatkozólag azonban a leg
részletesebb adatok vannak i t t elősorolva s egé
szen tudományos szempontból nemcsak a pénz 
értékének változása, de a közlekedési viszonyok 
emelkedése, sőt az összes közgazdasági viszonyok 
tekintetbe vételével. Körösi minden lehető élel
miszert külön s összehasonlitva tárgyal, legtöbb

ször a külföldi árakat is tek in te tbe vévén ; átlau-
véve a hus és fa árának vau szembeötlő emelke
dése, mi,' a többi áraknak „a régi jó idők", 
tekintetbe véve az akkori csekély pénzforgalmat s 
munkabér t , csakugyan a mesék világába tar
toznak. 

Mindenekolőtt azon előitéletet oszlatja el 
ezen könyv, mintha az úgynevezett Ínséges éveknek 
az árak hullámzására nézve nagy befolyása volna. 
Igy volt ez hajdan, midőn a vasút hiánya miat t 
még nem volt elég élénk a közlekedés. 1805-ben 
egy pozsonyi mérő búzának legmagasabb ára 8 ft 
40 kr . volt, mig az előtte való évben 4 ft 11 kr., 
s igy az inség miat t az ár több mint két annyira 
emelkedett. 1863-ban, a legutolsó Ínséges évben, 
midőn az éhenhalások gyakoriak voltak, az em
berek füvet ettek, egy dinnye és egy ló egyaránt 
50 k r t ért, ezen évben a búza legmagasabb ára © 
ft 30 kr . volt s az előbbi év árá t — 4 ft 63 kr. 
alig 36%-al multa felül. I g y ment ez következe
tesen a közlekedés fejlődésével. 1846-ban 88°/0 r 
1852-ben 4 5 % , 1853-ban 43 u / 0 volt csak az emel
kedés s az ezután következő ínséges években ter
mészetesen még kisebb lesz a drágaság. 

A hadi események szintén nagy befolyással 
bírtak hajdan a gabnaárak emelkedésére, de bár e 
befolyás még most is igen nevezetes, az utóbbi 
időkben mégis szembetünőleg apadt. Azon eset, 
hogy a búza ára néhány hét alat t kétszeresére 
emelkedjék, mint 1813-ban tör tént , ma nem való
színű s ugy látszik, hogy a búza ára ezentúl há
borús időben sem-igen fog 50" ,,-nál többre emel
kedni. A zab e század elején mintegy 180" 0-al 
szökkent föl háború alkalmával , ellenben mai 
időben ugy látszik, hogy ezen gabonanemnek há-
boru-okoztaáremelkedése 20—50 '/ '0-nálnagyobbra 
szintén nem fog terjedni. 

Atalában az árhullámzásnak átalános tör
vénye a mi viszonyainkra is teljesen alkalmazható 
s ez abban áll, hogy az árhullámzások nagysága 
megfordított arányban áll a forgalmi eszközök 
tökélyéhez, azaz: minél tökéletesebbekké válnak 
forgalmi eszközeink, annál csekélyebbek lesznek 
az árak eltérései áilagos magasságuktól, annál 
kisebbek lesznek az árhullámzások. 

A bum ára 1791-től 1800-ig át lag 2 frt 8 kr. 
volt, — pozsonyi mérőben számítva, — jelenleg 4 
frt 74 kr. Legmagasabb volt ára 1811-től 1820-ig, 
a midőn részint a Napoleon-fele háborúk, részint 
a papirpénz értékvesztése folylán át lag 11 írt 16 
kr. volt egy pozsonyi mérő. Különben ugy 1847-
ben, mint 1854-ben a búza ára magasabb volt a 
jelenleginél, sőt magasabb , mint az 1859 ós 
1866-ik háborús időkbon is. Igaz, hogy egy mérő 
búza ma kétszer annyiba kerül, mint e század 
elején, de észszerűen felállítva a tételt , oz csak 
azt toszi, hogy mai nap egy forintért csak félany-
nyit vehetünk, mint vettek atyáink 70 év előtt s 
ennélfogva nem a búza ára emelkedett, hanem a 
pénz értéke csökkent. 

A többi gabonanemüek árá t csak egy pár 
számmal akarjuk följegyezni. A kevert búza po
zsonyi mérőjének ára e század olején volt 4 frt 
95 kr. 1858-ban, midőn legutoljára jegyezték fel 
a piaezon (a tő'.sde árait Körösi zavar elkerülése 
végett mellőzi) — 3 frt 49 kr. A rozs ára a búzával 
csaknom párhuzamosan ingadozott . A múlt szá
zad végső évtizedében volt l frt 21 kr., ma 3 
frt 14 kr. A búza azonban a rozshoz viszonyítva 
olcsóbb lőtt, a mit más országokban is tapasztal
nak s ennek oka Enge l szerint azon egyátalában 
nem örvendetes jelenség, hogy a mindinkább el
harapódzó burgonya-táplálkozás a búza keresletét 
csökkenti. 

Az árpa ára a múlt század végén volt 1 frt 3 
ké, 1870-ben 2 frt 33 kr. A zab ára háború idejé
ben nagy változásokon megy keresztül , á t lag 
azonban a múlt század végen 89 kr. 1870-ben 1 
frt 83 kr. volt. Az árpa és zab értéke azonban 
alapjában majdnem állandóan egyenlő arányban 
marad a búza árához. A kuknricza ára e század 
elején 3 frt 99 kr, 1810-ben 2 frt 62 kr . volt, a 
mely feltűnő körülmény onnan magyarázható meg, 
hogy a mezőgazdaságban s a mezőgazdasági ipar
nál a kukoriczát nagyobb mérvben csak ujabban 
kezdi c alkalmazni. A búzaliszt és dara ára t e r 
mészetesen a buz i árától függ, s igy ma kétszer 
annyi, mint a század elején, sőt a változások is 
ugyanazok. A hüvelyes vetemények ára 30 év alatt 
V ) — % részszel drágult , legdrágábbak az 1847-ki 
ínséges évben voltak. 

Fe l tűnő azonban a hu sarának emelkedése. A 
hus ára 1848-ig tudvalevőleg hatóságilag határoz-
tatot t meg (1788-tól 145 ily rendelet létezik) s 
igy egészen pontosan lehet tudni. Ma már négy
szer d rágább a hus, mint 1788-ban volt. De külö

nösen emelkedett ára 1861 óta. 1860-ban egy font 
marhahús évi átlag ára 18 ' •.. krajezár volt, 1872-
ben m á r 3 0 y 3 kr, a drágulás 12 év a k t t tehát 70 
százalékot tesz. Igen csekély a változás az apróbb 
élelmi czikkek árában. A p ,1'inka, s különösen a 
só 1820 —1850-ig sokkal olcsóbb lett. Az utolsó 
két évtizedben azonban gyorsan drágult minden. 
Vaj fontja került 1830-ban 42 krajezárba, 1872-
ben 67-be. 12 darab tojás ára 1830-ban 16 kraj-
•czár volt, ma 3rj. Egy iteze tej volt 1830-ban 5 
krajezár, ma 10 kr. E g y akó sör kor ült l>530-ban 
5 forintba, 1850-ben 5 ' / 3 forintba, 1872-ben már 
8 frt 80 krba. 

Hasonló jelenséget találunk az állatok s ap
róbb terményekre vonatkozólag. Az árak 1830-tól 
1850-ig nem igen emelkedtek, 1850 után azonban 
igen gyorsan, habár nem is nagy mérvben. Legna
gyobb az emelkodés a fa árában 1831-ben egy öl 
cserfa 8'/3 forintbakerült , 1870-ben 10'/5 forintba, 
tehát több, mint kétszer annyiba. — Még inkább 
drágul t a bükfa, annak öle t. i. 6 ft 83 krról (1831) 
16 ft 54 krig emelkedett 1870, mig a tölgyfa 5 frt 
87 krról 15 frt 92 krajezárig emelkedett, az arány 
tehát ugy áll, mint 100: 271. — Nyilvános tény, 
hogy ezen árak 1870 óta még inkább emelkedtek. 

A faggyú, szappan és gyertya ára nem je 
gyeztetett föl mindig pontosan. Jellemzésül csak 
annyit emiitünk föl, hogy 1790-ben egy font fagy-
gyu ára volt 17' ., kr, ma 34 k r ; egy font szappan 
26 kr, ma 23 ; egy font faggyú-gyertya 24 kr, ma 
40 kr. 

Mindezon adatok táblázatosan — s olykor hó
nap számra kimutatva — találhatók a fenn czim-
zett műben, melynek értékét emeli még az is, 
hogy a váltópénz keletkezését, az ozüst árfolyamát 
s a vásárfelügyelői gabonajegyzések történetét 
röviden s világosan adja, s végül dr. Weisz Béla, 
a statisztikai hivatal a l igazgatója , nagy szor
galommal készült áttekintést ad a magyarországi 
árstatisztikáról 1200-tól egész 1800-ig. Ezen mu
tatványok s jellemzések alapján ezen érdekes fü
zetet olvasóink figyelmébe ismételve ajánlani egé
szen feleslegesnek tartjuk. 

Egy amerikai vállalkozó. 
{Bármim életéből ) 

V. 
(Otthon. ..Iranistan." A Lind Jenny-vállalat.) 

A Tom-Pouce-vállalat még tovább is jövedel
mező lehetett volna Európában, de Barnum azért 
sietett haza, hogy meghosszabbítsa bérletét az épü
letre, melyben az Amerikai múzeum volt elhe
lyezve. Bá r a bérletből még több volt hátra két 
-évnél, nem akarta magát az utolsó perczekben va
lami váratlan változás kényszerűségének kitenni; 
s azért, ha Olmstead ur házát továbbra ki nem 
bérelhetné, el volt határozva maga épittetni, mert 
múzeumát teljesen állandósítani akarta. Azonban 
sikerült az egész 100 láb hosszú, 56 láb széles 
épületet 25 évre, 10,000 tallér évi bérért kibérel
nie. Három szomszédház emeletét már előbb hozzá 
vette s most oly helyisége volt, mely naponként 
több bevételt adott neki, mint a mennyi kezdet
ben egy héten volt; reggeltől estig tele volt láto
gatókkal s az intézet a népszerűség legmagasb 
fokára emelkedett 

1845. január elsején lejárt a kis tábornokkal 
kötött rendes szerződés i s ; de az összeköttetést 
Barnum most sem szakította meg vele, s egyenlő 
osztozásra ismét szerződött s igy időről időre na
gyobb körutakat tet tek az Egyesült-Allamok-
baD, valamint a szomszéd birodalmakban is. Bar
num maga nem kisérte mindig védenczét, ilyenkor 
megbízottja ellenőrizte a bevételeket, molyek foly
vást a kellő magaslaton maradtak. S igy Barnum-
nak egy jó gondolata az ó-testamentomi olajos 
korsó kifogyhatatlanságát szerezte meg számára. 

De ideje már más vállalkozásaira forditnunk 
figyelmünket. Ezek elseje arra volt számitva, 
hogy munkásság és ügyesség által szerzett gaz
daságát kényelemmel élvezhesse. E végből egy 
nagyszerű palotát épittetott, melynek elkészülése 
két évnél többet vett igénybe, s melyet sajátsá
gos keleti stylbon emeltetvén, Iranistan névvel 
nevezett. New-York közelében, csak nohány órá
nyira a fővárostól, egy bájos vidék legszebb pont
j á t választá ki lakhelyül magának, a Long-Island-
Sund partján, Bridgeport mellett , hol két fő vas-
'iti vonal találkozik s két folyó termékeny völgye 
'ut össze. Tizenkét hold földet vásárolt a város 
szélén, azt egészen parkká alakította át, melynek 
K ' 'Zipén emelkedett Iranistánja, sajátságos épí

tészeti modorával arra számitva, hogy mindenki
nek figyelmét magára vonja, mindenki önkényte
lenül is kénytelen legyen a tulajdonos ut in kér
dezősködni, s igy közvetve a múzeum is mindauy-
nyiszor eszébe jusson az embereknek. A mór 
izlésü homlokzat, gömbölyű tornyaival csakugyan 
elütött egész környezetétől. De a belső kényelem 
és pompa még sokkal felülmulta a külsőt. 

1846-ban kezdődött az épités s 1848. novem
ber közepén költözött bele Barnum a családjával. 
Az év hátra levő részét s a következő évet Ha
gyó bbára e kéjes visszavonultságban töltötte, 
először élvezve annyi évi megfeszített munka 
után a megérdemelt nyugalmat. De minden héten 
berándult a fővárosba, hogy múzeuma ügyeit 
vezesse; s egyszersmind még egy másik muzeumot 
is nyitott meg Philadelphiát) in, mely minden te
kintetben méltó társa volt a new-yorkinak; ott is 
természeti s ritkaság-gyűjteményei, csoda állatai, 
drámai előadásai voltak, egy szó\al mindene. 

D J a nyugalom s viszonylagos tétlenség nem 
volt az az elein, a melyben Barnum soká jól érez
hette volna magát. U j , nagyobbszerü vállalaton 
kezdte törni a fejét. Egy egészen uj eszmével 
foglalkozott: a világ minden nemzeteit egy rop
pant nagy kiállításban egyositeni. Ez nagyon 
nohéz és költséges vállalat lett volna, de bizonyo
san ki is fizette volna magát, ha jó i sikerül. Mig 
azonban e tervet kivihetné, egy kevesebb koozká-
z ittál járó vállalat ötlött az eszébe. Lind Jenny, 
a kitűnő énekesnő, ekkor kapott hirre Európában 
s nyerte el a „svéd csalogány" novet. Első gon
dol ita rendesen jém tk bizonyulván, nom is habo
zott soká, csak azt kellé fontolgatnia, hogyan 
hozza őt, — ha szerződnie sikorül vele — először 
a közönség elé, hogy a vállalat gyümölcsöző le
hessen. A publikum sajátságos, szeszélyes egy 
állat, melynek jól ki kell tapogatni a gyengéjét, 
ha'föl akarjuk használni. A legcsekélyebb balfo
gás tönkre teheti a legjobban tervezett vállalato' 
is. De Barnum csakhamar tisztában volt magával 
s teendőivel. 

Mindenekelőtt egy ügyes ügynököt keresett; 
s azt Wil ton nevűben találta meg, a k i már azelőtt 
is hozott virtuózokat Amerikába s jár tas volt az 
ilyesmiben; a kivol ugy egyezott, hogy ha Lind 
Jenny t szerződtetnie nem sikerül, csak uti költ
ségeit téríti mog neki, sikerülés esetében pedig (a 
Barnum által írásban körvonalozott feltételek ke
retén belül) nagy összeget biztositott számára, és 
pedig annál nagyobbat, minél olcsóbban tudja 
megkötni a szerződé-t. Wilton ezzel elutazott 
Angliába, a hol L ind Jenny akkor diadalait 
arat ta . 

A szerződés megkötése nem könnyen ment ; 
mert Barnum nem maga volt eszméjével. Egy idő
ben vele, még négyen ostromolták az énekesnőt s 
alkudoztak vele az Amerikába menetelre s ottani 
föllépéseire; két szinigazgató (Angliából), egy 
zeneszerző, s bizonyos Chevalier Wykoff, a ki pár 
évvel előbb fényes üzletet csinált Amerikában 
Elsler Fannvval s a ki az énekesnőt egészen elré
mítette Barnumtól, ugy festvén azt le előtte mint 
csupa kiállítási üzletembert, csőd i-mitogatót, a 
ki, ha hasznot lát belőle, azt is megteszi, hogy 
ketreezbe zárva mutogatja az énekesnőt, mint 
valami természeti ritkaságot. De Birnumot sok 
ember ismerte már Angliában előnyösen, s a svéd 
csalogány, tudakozódásaira, egészen más föl vilá
gosit ásókat is kapott felőle, mint a lovag úrtól. 
Az alkudozások elől r ndre-rendre minden aka
dály el volt hárítva s a szerződés végre, nemcsak 
Lind Jenny vei, hanem más két énekessel is, kikkel 
együtt kellé az oratóriumokban és hangversenyek
ben föllépnie, szerencsésen megköttetett. Barnum 
egész terjedelmében közli a svéd esalogánynyal 
kötött szerződés szövegét. Mi it t csak lényegét 
említhetjük az érdekes okmánynak. 

Lehetőleg egy év, de legfólebb másfél év 
alatt, összesen százötvenszer kellé föllépnie; a 
hetenkénti előadások-, valamint az egy-egy este 
előadandó darabok számát, ogészségi állapotához 
képest mag i határozhatja meg; de hetenként leg
alább kétszer, s egy hangversenyen legalább négy 
darabban kellett föllépnie. Az előadások az Egye
sült-Államok területén és Havannában voltak 
tartandók. Minden uti költséget, magának s kísé
retének, Barnum fedez; e kíséretet, moly egy 
társalgónőből, egy titkárból, egy Síobaleányból a 
egy inasból áll, szintén Barnum fizeti. Minden 
városban kocsit és fogatot ad rendelkezésére. S 
minden föllépését, egy estére, 200 font sterling
gel, vagyis 1000 dollárral dijazza. Az egész dij 
összeget Barnum előre leteszi Londonban Baring-
Brothers bankároknál. Es ha hetvenöt előadásból 
annyi bruttó bevétele lesz, mennyi az egész száz

ötven előadás kiadásait lődözi s még legalább 
tizenötezer font nettó haszna marad fenn, — a 
későbbi előadások tiszta jövedelmének (a folyó 
kiadások levonásával) egy ötödét ;ÍZ énekesnőnek 
adja Végre joga van az énekesnőnek, jótékony 
czélokra, a szerző lőtt fellépéseken felül, annyiszor 
a mennyiszer, énekelni. 

Mihelyt Wil ton Amerikába visszatért, az 
aláirt szerződéssel, Barnum azonnal, bár nem 
minden nehézség nélkül, összeesinálta solkttldötte 
az egész kialkudott összeget, mely — a költsé-

el, az énekesnő sn két énekei dijaival — kö
zel egy millió forintra (100 ezor font sterlingre) 
ment, a nevezett bankárokhoz. S egyszersmind 
hozzá látott , iiogy Amerika üss/.es hírlapjait tele 
töltse a Lind-Jenny nevével. Bár Európában nagy 
hire volt már, Amerikába i a közönség nagv része 
semmit sem tudott róla. vagy e-ak igen tökélet
len tudomása volt felől;. De Barnum jól értett 
ahhoz, hogy kell zajt ütni, hogy kell a ki áncsi-
sígot, nz érdeklődést, a m l élv utáni szomjat fel
költeni s csaknem végletekig, rajongásig fokozni. 
Könyve egynehány próbát ad hírlap előleges köz
léseiből, melyek valódi mesterművek e nemben. 
Elkezdtek beszélni róla, nemsokára nem is be
széltek egyébről csak a svéd csalogányról, a ki 
ugy énekel, a mint még soha senki nem énekelt. 
A várakozás csaknem a lázasságig fokozódott. S 
Barnum, mielőtt még megkezdődtek volna, már 
előre élvezhette diadalait. 

Barnum ugy intézte, hogy Lind, mielőtt 
Angliában hajóra ülne, még két bucs i-hangver
senyt adjon Liverpoolban (honnan indulnia kel
lett) , melyeknek hire együtt érkezzék vele Ame
rikába s még fokozza a kíváncsiságot. Ugy is lett. 
Szept. 1-é i (185').) érkezett míg, a : „At lan t ic" 
gőzösön. Barnum a kikötői) m várta. De ott várta 
megszámlálhatatlan népsokasáu is. Mindönki 
akarta látni. A nagy tolongásban egy ember a 
vizbe esett. A parton diadal kapuk voltak fölál
lítva üdvözletére. Bevonulása New-Yorkba, ollát-
hatatlaa kíséretével, egy hódító d adalmenetéhez 
volt hasonló. Az utczák zajgó, tolongó, éljenző 
néppel hullámzottak. Este a zene-egyletek nagy
szerű éji zenét rendeztek tiszteletén:. New-York 
még s >ha sem látott akkora lelkesedést. De a 
lázadáshoz hasonló fölindulás nem szűnt m ;g az 
olső nappal; hetekigt irtott m ;g, s az énekesnő min
den fellépésévol növekedet' . A kik hallották és 
látták, nem tudták elhatározni: egyéniségének bája 
teszi-e a cherubimokhoz hasonlóbbá, vagy éneke. 
Népszerűsége mindennap s minden irányba i ter
jedt. A közélet s a divat is dicsőségének szolgá
latába ál lot t ; ruha- 8 egyéb czikkoket, kalapot, 
keztyüt, kefét, kelmét, mindent nevéről neveztek 
el. A költők ódákat és dithyrambok it irtak hozzá. 
A nagy lapok hasábokat szenteltek neki. Képe 
minden kirakatban s minden képesujságban pom
pázott. Amerika utána volt bolondulva. 

A meteorológiáról. 
III. 

A meteorológiai adatoknak gyűjtése k nye
lem és pontosság tekintetében nagy lendületre 
tett szert azóta, mióta oly eszközöket kezdettek 
szerkeszteni, melyek az időjárás egyes mozzana
tait önmaguk jelzik. Nem ugy kell képzelnünk, 
mintha e jelz 's oly módon történné --, hogy a ké
szülék mindjárt számokban odairja, hány fok me
leg van, hány hüvelyk magasan áll a higany a 
légsulymérőben, mennyi eső esett stb., hanem az 
időjárás-jelző — a meteorograph — az időt leraj
zolja, ann ik változásait, menetét tünteti elő. A 
rajzból mértani elvek segélyével minden pillanatra 
a legpontosabban meg lehit h itározni a kívánt 
mennyiségeket. 

Az időjárásj'ilzők között a? első, sőt úgy
szólván az egyedüli helyot Secchi atyának, a col-
legium rom inum tanárának, egyetemes műszere 
foglalja el, mdyér t az 1867-iki párisi kiállitáson a 
becsületrend keresztjét kapta. Ez időjelző {meteo
rograph) a kiállitáson az egyház-állami osztály 
legcsodálatra méltóbb pontját és kiapadhatlan 
kíváncsiság tárgyát képezte. Másfél ölnyi magas
ságával és imposans alakjával a közönság figyel-
mi t már messziről nagy m ír t ékbm magára von'a. 
Közelebbről megtekintve, közepén egv pompás 
kristálylomoz mögött papírlap tűnt föl, mely előtt 
mindenféle emeltyü-szerkezetok a legsajátságos ibb 
mozgást végezték és puha irónnal kacskaringós 
vonalakat vagy kis vonalkákat rajzoltak a papi
rosra, most pillanatra megállapodtak, majd gyor
san előre siettek, vagy lássa í h itrafelé és ide-oda 
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mozogtak, szóval a laikusra nézve teljesen érthe
tetlen jeleket karczoltak. Némi kérdezősködés 
után megtudta a látogató, hogy ez meteorograph, 
mely az időjárást minden részleteiben feljegyzi 
szakadatlan ogymásutánban,ugy hogy évszázadok 
múlva leolvashatjuk e papírról nemcsak hogy mily 
irányban fujt a szél minden egyespillanatban, ha
nem azt is, hogy a szélnek milyen erőssége volt, a 
mii ven volt a hőmérséklet, a levegő nyomása, stb. 

De térjünk át a műszer egyes részeire és ide 
mollékelt képünk segélyével kisértsük meg a gép 
összes működéseit dióhéjba szorítva előadni.. 

A közepén látható koczkás papírlapot egy 
óra-készülék folyton-folyvást, éjjel-nappal egy
aránt húzza fölfelé. E papírlap, mielőtt a keretbe 
érne, hengerre van reágombolyitva, erről gombo-
lyitja le az óramű, s miután a sok páleza minden
féle kasza- és pókláb-alakú boszorkányjelekkel 
tele irkálta, újra egy hengerre gömbölyödik föl, 
hogy évezredek multán is előszedhessük és leol
vashassuk róla bármely pillanatra az időjárást. 

A levegő súlyát az X, Q, B, G, I, F , g, k, h, z, 
készülék jelzi. A mint a levegő többé vagy ke-
vésbbé súlyos, a szerint az I F himbáló majd 
a jobb-, majd a baloldalra hajlik, mint a 
deszka vagy rud, melynek két végén a gyer
mekek ide-oda himbálódnak A himbálóhoz 
szilárdan meg van erősitve a g h k három
szög, ugy hogy ha a himbáló F karja lefelé 
hajlik, akkor a háromszög csúcsa az ábrától 
kifelé távolodik s maga után huz egy pál-
czát, melyre tokban irón van helyezve, s ez 
a mint az óramű a lapot felébb és felébb 
emeli, a H betűvel jelölt hullámos vonalat' 
irja le a papíron. 

Egészen hasonló módon történik a hő 
jelzése (hőmérő). Künn a szabadban az obser-
vatorium északi falán kilencz öles rézsodrony 
van félölnyi távolságban a faltól erősen ki-
feszitve. E sodrony a hő befolyása alatt majd 
kiterjed, majd összehúzódik és e mozgásokat 
T sodrony (fent jobbról) vezeti a meteoro-
graphhoz. Itt épen ugy, mint az előbbinél, 
ts x emeltyű-szerkezet, melynek s pontjában 
van az irón megerősítve, végzi a jelzést és 
irja le a képünkön látható T vonalat. Az 
óra-készülék a papírlapot felfelé egyenletes 
gyorsasággal emeli, ugy hogy pl. egyik vo
naltól a másikig tíz perez alatt ér, az irón-
nak pedig csak a vízszintes irányban van 
mozgása, ennek következtében az egymás 
alatt fölülről lefelé húzódó vonalak az időt, 
az ezekre függélyes és egymás mellett fekvő 
vonalak a fokokat jelentik. 

Mily érzékeny ez eszköz, abból is ki
tűnik, hogy valahányszor a legcsekélyebb 
felhő halad át az égen és a sodronyra veti 
árnyékát, mindig apró ki- és beszökellések 
támadnak a papírlapra, ugy hogy Secchi ezt 
is fölhasználja, hogy leolvassa általa, hány 
és körülbelül mily nagyságú felhők vonul
tak keresztül az égen. 

További részlet az udograph vagyis a 
hullott eső magasságának följegyzésére szol
gáló készülék. Künn az observatorium tete
jén levő bádog edénybe hull az eső, ezt csö
veken levezetik az időjelzőhöz, hol P G és 
r e betűkkel jelelt szerkezetek jegyezik föl 
a hullott eső mennyiségét; egy villanydelejes 
készülék pedig az eső kezdetét és végét vagy 
szakadozottságának idejét is jelzi. 

A szélmérőnél (anemograph), mely az 
uralkodó szelek irányát jelzi, a villanyosság viszi 
a főszerepet. Künn az épület tetején van a zászló, 
mely a szél irányában ide-oda forog. Benn az épü
letben négy (E és E') villanybatteria van, melyek 
mindegyike az ég valamely meghatározott táját 
képviseli. E villanytelepek az a, b, c, d pálezákat 
ide-oda mozgatják, ezek mindenikén irón van 
megorősitve és ez irja le a képünkön látható víz
szintes rovátkákat. Ha pl. az a páleza ir — akkor 
keleti szél fú, h a a i — akkor nyugati, ha a c — 
akkor déli, ha a d — akkor északi. Magától ér
tetődik, hogy egyszerre egy és ugyanabban az 
időben csak egy páleza mozog. 

Van továbbá anemometer vagyis a szél erejé
nek megmérésére szolgáló eszköz. Künn az épü
let tetején, négy félkör alakú üres csésze van egy 
keresztrudra megerősítve, melyeket a szél ereje 
gyorsabban vagy lassabban mozgat. A főszerepet 
itt is a villanyosság játszsza. A hányat fordul 
a csésze künn az épület tetején, ugyanannyit fo
rog a képünk felső részén látható óra-készülék 
mutatója is, már pedig a forgás gyorsaságából 
a szél erejére következtetnünk mindenkor le
hetséges. De azonkívül a papírlapra is följegyzi 

a készülék a szél erejét a F-vel jelelt rovátkák lobogója is veszélyben forgott, de még volt annyi 
alakjában. 

A levegő nedvességét is följegyezi egy külö
nös készülék a papírlapra. És ezt időjós gyanánt 
is használhatjuk, mert ha sok vizpára, sok nedves
ség van a levegőben, akkor biztosan következtet
hetjük, hogy nemsokára esni fog. 

A mint tehát láttuk, e készülék a nélkül 
hogy folytonosan emberi fölügyeletre szorulna, 
önmaga jelzi az egész időjárást, u. m. a levegő 
súlyát, a hőt, a szél irányát és erejét, az eső meny-
nyiségét, a levegő nedvességét, szóval mindazt, a 
mi az időjárás tanának mielőbbi megállithatására 
szükséges. Éjjel-nappal minden pillanatra, mindon 
perezre szakadatlanul irja és rajzolja a vonalakat, 
melyekből tudományos elvek segélyével az ada
tokat számokban lehet megkapni. K—y. 

Egyveleg. 
** (Egy honvédzászló története.) Jókai Mór 

közelebb Csehországból egy csomagot kapott, 
melyben egy megfakult honvédlobogó volt, fehér 

Időjárás-jelző. (Meteorograph.) 

selyemből, szegélyein a nemzeti szin ismort czikk-
czakkokkal, egyik oldalán Magyarország czimeré-
vel, másikán Magyarország védasszonyának ké
pével. A zászló teljesen ép, sérületlen s kétséget 
sem szenved, hogy 1848—49-iki szabadsághar-
ezunk valamely zászlóaljáé lehetett. Melyiké ? azt 
nem tudhatni, mert a zászló le van fejtve nyelé
ről, szalagjai — a mire az ezred nevo föl szokott 
irva lenni — hiányoznak, nem különben arany 
csipkézete és roitozata is. E zászlót Csehország 
Mseno helységéből Hulicius nevű boltos küldte 
Jókaihoz, cseh nyelven irt levél kíséretében, a 
melyben a következőket beszéli el : 1851-ben 
Msenóban, Hulicius kereskedő (a levél irója) sze
rény boltjába egy 40 évesnek látszó, egészen meg
tört férfi lépett be, egy kis batyuval kezében, s 
töredezett németséggel pálinkát kért. Aztán ráte
kintve Hulicius zsinóros csamarkájára, azt kér
dezte, ha nem magyar-e ? A tagadó válaszra is 
gyanakodott, hogy valamely üldözött magyarral 
van dolga, s hevesen kifakadt Magyarország el
nyomói ellen. Majd elmondta, hogy ő honvéd volt, 
s megmutatott három mély sebet, melyeket csatá
ban kapott, épen akkor, mikor már a zászlóalj 

ereje, hogy a zászlót letépte, derekára kötötte 
rúdját pedig összevissza törte. Mind bizalmasabbá 
lévén, megmutatta Írásait, molyből kitűnt, hoo-y 
Jani Jánosnak hivják, s hozzá tette, hogy atyja fa
lusi tanító volt, hét gyermek apja, s őt szabóságra 
küldte Pestre, hol 1848-ban honvédnek állt be. 
Sokat beszélt nyomoráról, mely arra is rákény-
szeritette, hogy a harczi lobogó arany rojtját 
letépje s eladja. Maga a lobogó még nála volt s 
10 frtért zálogba kinálta, nehogy azt is el kelljen 
adnia. Becsületszavát kérte Huliciustól, hogy 
három évig ki nem adja kezéből, addig ő maid 
kiváltja, s a kamatot is megfizeti. Ha pedig három 
év alatt nem térne vissza, küldje el azt a dráo-a 
kincset Kossuth apánknak, (s itt leemelte sipkáját), 
mert az akkor már otthon lesz. Ha ez sem tör
ténnék, ugy küldje el valakinek a zászlót Magyar
országba, a kit arra méltónak talál. Hulicius oda 
adta a 10 frtot, s megtartotta a zászló selymét. 
Azonban hiába várt egész mostanig. A bujdosó 
honvéd, ki már akkor is mellbetegnek látszott 
alkalmasint meghalt. — A cseh boltos 22 évig 
híven megőrizte a zászlót, míg Jókait találta arra 

érdemesnek, hogy a lobogót neki megküldje. 
0 (.4 sah birodalmáról.) A persa sah 

birodalmának egész kiterjedése köriilbelől 
annyi, mint Franczi;;- és Németország együtt 
véve; de népessége alig haladja meg a 7— 8 
milliót. Az ország egy nagy része egészen 
miveletlen és lakatlan, mert vizekkel nem 
bírván, merőben terméketlen is. Teherán, a 
főváros, népessége változó; de mikor az udvar 
s a katonaság ott van, felmehet 70,000-re, 
míg a régibb városok, Shirász és Ispahán. 
tizedrészévol sem bírnak egykori népessé-
göknok s átalában nagyon elhanyatlottak. 
Teherán az Elbruz aljában fekszik, a Kaspi-
tengertől délre mintegy 70 (angol) mfldre; 
Ispahnn, az előbbi főváros, jóval délebbre 
esik; Shirász pedig, mely még régebben volt 
az ország fővárosa s Hafiz és Szádi sírjaival 
a régi persa czivilizáczió emlékeit őrzi, egé
szen az ország déli részén fekszik. Végre 
Tebrisz, az Azerbaján tartomány fővárosa, 
hol a mostani sah mint trónörökös tartózko
dott volt, az ország északnyugoti határán 
van, az orosz és török határszélek közelében. 

© (Hol van a legtökéletesebb ország?) 
Erre a kérdésre Görögország hét bölcse így 
válaszolt: Thales azt mondta : Ott, hol a 
lakosok se nem nagyon gazdagok, sem túl
ságosan szegények. — Bisis szerint: Hol a 
törvények fölött nincs független ur. — 
Ancharsis: Hol az erény kellő tiszteletben 
részesül, a bűnt pedig kerülik. — Pittacus: 
Hol a hivatalokban sohasem ülnek rósz em
berek, de mindig jók. — Cleobolus: Hol a 
polgárok jobban rettegnek a dorgálástól, 
mint a büntetéstől. — Chilo: Hol a törvényre 
többet adnak, mint a szónokokra. — Solon: 
Ott, hol a legalsóbb polgáron elkövetett sére
lem, olybá vétetik, mintha az az egész állam 
alkotmányának megsértése lenne. 

_ 0 (A júliusi napok Francziaorszagban.) 
A júliusi napok nagy szerepet játszanak 
Francziaország történelmében: július 13-án 
halt meg az orleansi herczeg; július 14-én 
vétetett be a Bastille: 15-én izent háború 
Napóleon Poroszországnak. Az első esemény 
megbuktatta az orleansi házat, a második a 
bourbonokat, a harmadik megsemmisítette 

a Bonaparte-család uralkodását. 
** (Földerítésre váró kérdés.) A San-Francis-

koban megjelenő „Chronicel" szerkesztőségéhez 
nemrég azt a gyermekes kérdést intézte valaki, 
hogy honnan vette Kain feleségét, mivel a biblia 
elbeszélése szerint, Éván, Kain anyján kivül nem 
létezett női lény a földön. A szerkesztőség azt vá
laszolta a kiváncsi kérdezőnek, hogy ennek meg
fejtése a családi kötelékek összebonyolitása s a 
családélet megszentségtelenitése lenne. A még 
netalán élő rokonok iránti kiméletből a szerkesz
tőség tehát megtagadja e kérdésre a feleletet. 

** (Vad állatok Oroszországban.) Oroszor
szágban a ragadozó állatok nagy károkat tesznek, 
a mint a „Ruszky Invalid" részletes kimutatásá
ból látjuk. Magában a vologdai kormánykerület
ben a múlt évben 8915 tehén, 500 ló s 38,278 ki
sebb marha esett a raggadozó állatok zsákmá
nyául. Az ennek folytán keletkezett kár felületes 
számitás szerint 382,446 rubelre rug. A kerületi 
hatóságok részéről erélyes intézkedések rendeltet
tek el a veszedelmes vadak (farkasok és medvék) 
ellen. 
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Irodalom és művészet. 
— („Honismertető") czimmel becses munka 

jelent meg, mely a bécsi 1873-ki közkiállitás ma
gyar katalógusának bevezető részét képezi, s me
lyet szakférfiak közreműködésével Keleti Károly 
szerkesztett. E mü hazánkat átalánosan ismerteti s 
megjelenik magyarul, francziául és németül. A 
magyart ajánljuk a hazai isme minden itthoni ba
rátjának. A legilletékesb tollak álliták e munkát 
össze, melynek tartalma a következő főbb szaka
szokra oszlik: A magyar birodalom természettani 
viszonyainak vázlata, Hunfalvy Jánostól. A föld
tani viszonyok, dr. Schenzl Guidótól. Növényzeti 
viszonyok, dr. Szontagh Miklóstól. Állattani viszo
nyok, Frivaldszky Jánostól. A népesség, Keleti 
Károlytól. Az állami szervezet, Havas Sándortól. 
Műveltségi állapotok és mivelődési törekvések, 
dr. Kőnek Sándortól. Az őstermelés, Keleti Ká
rolytól. Az ipar, szintén Keleti-tő\. Kereskedés és 
közlekedés, Beöthy Leótól. Hitel- és pénzügy 
Matlekovics-tól és Beöthy-től. Az egyes fejezetek 
több kisebb czikkre oszlanak föl, melyeknél ismét 
több szakértő nevével találkozunk.- — A 359 
lapra terjedő könyv külön lenyomat a kiállítás 
katalogusbóls a fóldmivelés-, ipar-és kereskedelem
ügyi miniszter megbízásából a közkiállitási ma
gyar végrehajtó bizottság adta ki. 

— („Adalékok az árak történetéhez") czim 
alatt külön lenyomat jelent meg Rátli Mór bizo-
mányában a,,Pestvárosi statisztikai évkönyv" első 
folyamából. Szerkesztette, Körösi József, a sta
tisztikai hivatal igazgatója. E müvet, melyben 
Magyarország árstatisztikája a 13-dik századtól 
napjainkig hiven s táblázatokban van visszatük
röztetve, mai számunk egyikczikkében részletesen 
ismertetjük. A becses s nemzetgazdákra nézve 
nélkülözhetlen'„füzet ára 1 frt 40 kr. 

— („A fellah,") About ez érdekes elbeszélése 
e napokban igen csinos fordításban jelent meg a 
Légrádi testvéreknél. Forditotta „Amica", mely 
név tudvalevőleg egyik szépkészültségü és kitűnő 
irmodoru Írónőnk Sámi Lászlóné álneve. About ez 
elbeszélésében az egyptomi életet, szokásokat és 
társadalmat irja le, mindenütt összehasonlítva az 
európai szokásokkal. Elbeszélésének hőse egy 
egyptomi fiatal ember, kit az alkirály Parisban 
neveltet s ki hazájába visszatérve, reformálni s 
ujiáalkotni törekszik az egyptomi viszonyokat. 
Az elbeszélés több része megható bensőséggel van 
irva ; meg vagyunk győződve, hogy e müvet gyö
nyörrel fogja olvasni mindenki. Meg koll említe
nünk, hogy e fordítás előbb az „Ellenőr" tárczá-
jában jelent meg; pár évvel ez előtt lapunk is kö
zölte mutatványul egyik legérdekesebb szakaszát. 

** (Br. Kemény Zsigmond) július 1-től meg
szűnt a „Pesti Napló" főszerkesztője lenni. Urváry 
Lajos, a felelős szerkesztő, a lap élén jelenti, hogy 
az „Athenaeum" társaságnak, mint a „Pesti 
Napló" kiadó-tulajdonosának, br. Kemény Zsig
monddal 1867-ben kötött szerződése június 30-án 
lejárván, miután a szerződés br. Kemény beteg
sége s Pestről való távolléte miatt megújítható 
nem volt, nevezett lapot ezentúl csak a felelős 
szerkesztő irja alá. Báró Kemény Zsigmond az 
„Athenaeum" társaságtól jul. 1-től ezer forint évi 
nyugdijt fog nyerni. A felelős szerkesztő leg
mélyebb fájdalmának ad kifejezést a kitűnő iró 
visszavonulása fölött, s biztosítja a közönséget, 
hogy azért a lap a régi irányú megmarad. 

** („A vattás- és házasságügyi törvények Ma
gyarországon") czimü füzet jelent meg Lauffer Vil
mos kiadásában. E törvényeket hivatalos kiadások 
után Enyváry Péter, a magyar nyelv törvényszéki 
tolmácsa Bécsben, szedte össze; az általa egybe
állított füzet tartalma: A vallásügyi törvények; 
az evangélikusok s izraeliták házassági törvényei; 
a vegyes házassági válóperekről szóló törvény s 
átalában a házassági ügyre vonatkozó §§-ok. Ára 
1 frt. — Ugyancsak Lauffernél jelent meg: „A je
zsuiták története" Bocskay Brutustól. E mű 6—7 
kötetre fog terjedni s egy kötet ára 80 kr loend. 
Eddig az első kötet jelent meg. 

** (Nyelvtörténeti szótár) létrehozására pesti 
jeles nyelvtudósokból, tanárokból, fiatal munka
erőkből egyesület alakult, s a munka egy részét 
föl is oszták maguk közt. 

T Á R H Á Z . 
** (Az „Ifjúsági Könyvtár") szerkesztősége 

jelenti, hogy a vállalat jul.-szept. hónapokra föl
függesztetik; októberben ismét megindítják. 

** (A „Képes Kiállítási Lapok") ujabb szá
mai következő tartalommal jelentek meg: 

A 17-ik szám tartalma: Korizmies László (arczkép-
pel.) A kézi fegyverekről. Az anatómia a kiállításon. 
Kártyák az iparpalota magyar osztályában. Az európai 
hadseregek egyenruháiról. A szőnyegekről. Képeinkhez (a 
következőképekkel: Korizmies László. — Ito Zunenobu. 
— Tsune-San. —Japáni thea-ház. — Gschwindt-féle szesz
gyár. Székely ház. — Világitó torony.) A Gschwindt-
féle szeszgyár. Kiállítási szemle. A nemzetközi bíráló bi
zottság tagjai. Irodalom. Vegyesek. 

A 18-ik szám tartalma: A magyar bortermelésről. 
Személyi birek. Schwegel lovag (arczképpel.) A jéggyártás 
a kiállításon. Női dolgok. Valódi és hamis ékszerek. Orosz 
nemzetiségek. Szíjgyártó-munkák a kiállításon. A körcsar
nok koronája (képpel.) A stájer borház (képpel.) A keleti 
osztályból (képpel.) Kiállítási szemle. A nemzetközi biráló 
bizottság tagjai. Irodalom. Vegyesek. Kiállítási asztalok 
(3 kép.) 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) június 30-án 

tartá a nyári szünidő előtt utolsó ülését. Az aka
démikusok a nagy hőség daczára, igen szép szám
mal jelentek meg; gr. Lónyay Menyhért elnök 
elnökölt. Arany János főtitkár jelenté először is 
Bartakovics érsek igazgatósági, Pólya József 
rendes, Kovács Gyula levelező s Raumer Frigyes 
kül-tagok elhunytát. Bartakovics fölött Toldy 
Ferencz ígérkezett emlékbeszédet tartani. Arany 
jelenté továbbá, hogy a Sztrokay-féle pályázaton 
dicséretet nyert jogi munkák egyikének szerzői 
Madarassy László és Rátkay Imre kecskeméti 
ügyészek, a másiknak pedig Katona Mór nagy
szebeni jogtanár. Az ülés elfogadta az első osz
tály amaz ajánlatát, hogy a gr. Karácsonyi
pálya-alapból négyszáz aranynyal díjazandó Sha-
kespeare-kommentár írásával Greguss Ágost bízas
sák meg. Előterjesztek továbbá az igazgató tanács 
ama megállapodását, mely szerint az akadémiai 
diszterem falfestvényekkel is diszitessék föl. A 
képkör e terv szerint a következő lenne: Első 
képcsoport: sz. István és fia, sz. István mivelő
dési intézményei. Háttér: a pogány korból való 
dalnokok. 2. Könyves Kálmán és mivelődési tö
rekvései jelképezve. 3. A vegyes házból való 
királyok nevezetesebb irodalmi férfiai. A magyar 
latin írók. 4. Mátyás király és könyvtára. Má
tyás udvarának tudósai, költői és irói. 5. Erdődy, 
Tinódi, Balassa. Háttérben a theologiai irók s a 
vallási irodalom bajnokai: Heltai, Oláh, Pázmán 
stb. Az előtérben Zrínyi Miklós a költő alakja. 6. 
Újkor: Bessenyei és társai. Révai és utódjai. E 
csoport már arczképi hűséggel adathatnék vissza, 
és az illető kor öltözékét is hiven föltüntethotné. 
7. Kazinczy és köre. A nagy irodalmi mozgalom. 
A Kisfaludyak és a kor számos költőjével a hát
térben. 8. Széchenyi és a legújabb kor. Előtérben 
Petőfi és Eötvös, s a legújabb kor jelesebbjei. 
Háttérbon az ujabb irói nemzedék csoportban. — 
Az akadémia e tervet nagyjában elfogadta s az 
illető előintézkedések haladéktalan megtétele vé
gett kilencztagu bizottságot küldött ki. Az olasz
országi útjából visszatért Toldy Ferencz jelenté, 
hogy az olasz könyvtárakban, hol őt és Franki 
Vilmost mindenütt előzékenyen fogadták, sok 
magyar tárgyú munkát és okmányt találtak. In
dítványára elhatárzá az ülés, hogy némely olasz 
intézetnek megküldik az akadémia „monumenta" 
kiadásait. Ezekből álltak ez utolsó összes ülés 
érdekes folyó ügyei. 

** (A természettudományi társulatot) a keres
kedelmi miniszter fölkérte, hogy a gabnák rozs
dabetegségét tudományos szempontból vizsgálná 
meg, a vizsgálattal a társulat Jurányi Lajos egye
temi tanárt bizta meg. E társulatnak most 3667 
tagja van. Az alapítók is öttel szaporodtak kö
zelebb. 

Mi újság? 
© (Kezdődik a holt idény,) a mi annyit jelent, 

hogy a közélet most nyár közepén szokta téli ál
mát aludni. A szinház múzsája augusztus elsejével 
elnémult, utoljára a szini idény befejezéséül Cal 
deron magasztos drámai költeményét: „Az élet 
álom" czimüt zengvén el. A kerepesi szinház 
körül magas sánezokat hánynak, külsőleg is je
lezve, hogy a magyarosodás e kis váracsa most 

hozzáférhetetlen, — a keropesi-utat most látják el 
asphalt-burkolattal. Mire a szinház újra megnyí
lik, annak készen kell lenni. Az őszszel pedig ha
talmas, négy emeletig nyúló palotát építenek a 
színházi telok egész homlokzatának hosszában, a 
Pannoniától egész a szögletig. Szkalniczky épí
tész már dolgozik is a terven. — A képviselőház 
is, a mint július bekövetkezett, mindjárt az első 
nap hamarosan bevégezte minden kitűzött dolgát 
(hanem azért maradt még elég hátra az őszre — 
meg ki tudja mikorra!). A képviselők széjjel 
mentek a szélrózsa minden irányában választóik 
közé, számot adni működésükről. — Az iskolák
ban is végefolé jár a diligenczia; most jönnek ;i 
„forró napok", a vizsgák napjai, melyeknek kiáll
tával a sóvárgott szünidő következik. Tanár, diák 
elmenekül, ki a zöld fák lombjai, ki a szülők szár
nyai alá. Hivatalnokok ezrei, a miniszterektől le 
a napidíjas Írnokig kiveszik szabadságidejüket s 
raonnek fürdőzni, ott mosni le a munka izzadsá
gát. — Csak egy ember van, kinek nincsen szün
idő, nincsen vasárnap, minden napja munkanap 
s minden napjának megvan a kiszabott munkája, 
melyet nem halaszthat más napra. Ez az újság
író. Hogy lapjának meg kell jelenni minden 
áron, ha csákány-eső hull is, ha földrengés van is, 
az egész világ pihenni indul is, — az olyan bizo
nyos, mint a halál. Az újság az idő óramutatója, 
az óramutatónak pedig megállni nem szabad. Isten 
veletek, ti boldogok, kik az enyhe nyugalom 
karjaiba vethetitek magatokat, mi itten fegyver
rel kezünkben megállunk az őrállomáson s őrkö
dünk szenderetek fölött. 

** (A képviselőház) július 2-kán tartá a négy 
egész havi nyári szünet előtt utolsó ülését. Az 
elnapoltatás kir. leirattal történt, mely a ház ülé
seinek isméti megkezdését november 8-ra tűzi ki. 
A július 2-ki ülés főmozzanatát Szlávy miniszter
elnök jelentése képezte ama törvényjavaslatokról, 
melyek novemberben fognak a ház elé torjosztetni, 
ezek a következők: a földkataszter, keleti vasút, 
közjegyzőség, ügyvédi rendtartás, tanítók nyug
díjaztatása, a közép és főtanodák rendezése, vá
lasztási törvényjavaslat, a törvényhatóságok ha
tárai, fővárosi és országos rendőrség, a perrend
tartás módositása, a polgári-, erdő-, bánya- és 
kereskedelmi törvények, tizedes mérték, a király-
föld rendezése, horvát egyezmény és bankügy. — 
A miniszterek válaszoltak több régibb interpellá-
czióra is. A hátralevő kérvényeket is letárgyalták. 
Végül az elnök kijelentette, hogy a képviselők 
szálláspénzeiket a megállapodás szerint szeptem
berben kikapják, s ezután jó egészséget és kelle
mes időtöltést kívánt a képviselőknek, a kik 
legnagyobb részt mindjárt siettek is, a szélrózsa 
különböző irányaiban, — szétoszlani. 

** (Bucsuzások, utazások.) Jul. 3-án átalános 
bucsuzások voltak a képviselői körökben. Búcsúz
tak Deák Ferencztől, búcsúztak Ghyczy Kálmán
tól. Ez utóbbi előtt Jókai Mór tolmácslá a párt 
érzelmeit, kérve őt, hogy legyen továbbra is a párt 
bölcs vezére, mire Ghyczy kijelenté, hogy ezután 
is együtt fog működni elvtársaival. Deák Ferencz, 
a „P. Napló" szerint, még két hetet tölt Pesten s 
aztán Vasmegyébe megy Széli Kálmánhoz. Csen-
gery Antal e hó közepén Emsbo utazik. Ghyczy 
K. Karlsbadba készül, Tisza Kálmán már a kis-
singeni fürdőben van; Jókai (nejével együtt) a 
világtárlatra utazik. A miniszterek hir szerint e 
hó végéig még Pesten maradnak. 

•* (A horvát kiegyezés) megünneplésére 
Szlávy miniszterelnök hétfőn ebédet adott, melyre 
a horvát-magyar országos bizottság összes tagjai 
hivatalosak voltak. Az ebéden a miniszterelnök 
áldomást mondott, kifejezve reményét, hogy a 
tesvérországgal kötött frigy zavartalanul fog fön-
állani, s hogy a bizottság tagjai hazájukban e 
frigyet a legmelegebben fogják védeni. Végül 
élteté a horvát nemzetet és képviselőit. Az áldo
másra Zsivkovics felelt magyar nyelven, éltetvén 
a magyar törvényhozást, kormányt s összes nem
zetet. Lakoma közben a távollevő Strossmayer 
püspöktől is érkezett egy távirat, melyben örömét 
^jezé ki a kiegyezés létrejötte fölött. Másnap a 
hoi át küldöttség vendégeié meg a magyart és a 
kormáiifdnököt. — A horvát országgyűlés való
színűleg augusztus hó második het«hen fog egy-
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behívatni . Az ülésszak alig fog három hétnél 
tovább tartani , miután — mint remélik — a ki
egyezés nem idézend elő hosszabb vitát. Horvát 
bánul Mazuranicsot emlegetik, ki mellett Zsivko-
vics lenne mint osztályfőnök. 

** (A magyar református konvent) b. Vay 
Miklós elnöklete alat t az egész héten folytatta 
tanácskozásait. Választottak három bizottságot, 
melyeknek egyike a konvent szervezésével, másika 
a domesztikák kérdésével, harmadika pedig a tan
ügygyei foglalkozik. A konvent tárgyalásairól 
társlapunkban, a „ P . U' :-ban fogjuk folytatni a 
ju l . 2-ki számban már megkezdett részletes tudó
sításainkat. 

** (A pesti népszínházra,) melyet Pes tváros 
nevezetes adományozása nagyjából biztositott, 
hogy ;i czélnak valóban megfelelő legyen, kell 
még 120,( i00 frt, mely összeget adakozásokból, s 
kivált a télen e czélra rendezendő tánczvigalmak, 
előadások jövedelméből összegyüjthetni remélnek. 

** {A nő-emanczipácsió érdekében) Majoros kép
viselő által a héten összehivott értekezletben igen 
kevesen vettek részt, s azt határzák el, hogy a 
nőügy érdekében fölhívást adnak ki. A nőeman-
czipáczió berátainak az „El lenőr" azt a jó tanácsot 
adja, hogy válaszszanak más vezért, mert Majoros 
képviselő ur után „bizony nem sok embernek 
lehet ízlése haladni ." 

** (Auguszta német császárné) öt napi Bécs
ben való tartózko.lása után júl ius l- jén hagyta el 
az osztrák fővárost. A politikai és szivélyességi 
okok, vendégszeretet s tb. vetélkedtek egymással, 
hogy a hatalmas német császár nejének Bécsben 
való tartózkodása minél kellemesbbé tétessék. A 
császárné, ki ezúttal beteg férj ehelyett jöt t Bécsbe, 
a legelőzékenyebb fogadtatásban részesült. Mikor 
elutazott, a búcsúzásnál a király egy levelet adott 
át neki, megkérve, hogy adja át Vilmos császár
nak, mit Auguszta meg is igcrt. Gr . Andrássy 
vasárnapi estélyéről, melyen a német császárné is 
jelen volt, azt írják, hogy csak a bécsi kongresszus 
idejében lehetett ily fényes miniszteri estély, minő 
ez volt. Ped ig az idő ellene esküdött , mert d. u. 
négy és öt óra közt oly zápor, valódi vizomlás 
volt, mely az iparpalotában is nagy károkat tet t . 
Gr. Andrássy azonban újra rendezteté a kertet, 
mely este valóságos tündérl igetnek látszott. 

** {Olga württembergi királyné,) Vjera Kon-
stantinowna nagyherczegnő társaságában ju l . 2-án 
érkezett Bécsbe s majd oly fényes fogadtatásban 
részesül, mint a német császárné. 

** {Egy léggömb utazása.)Ama. léggömb, ma-
lyet a június 28-diki vihar a bécsi közkiállitás 
teréről elragadott, Magyar-Óvárt hul lot t le. A 
Bécsből érkezett táviratra a szolgabíró következő
leg válaszolt: „ A gömböt itt elfogták, összeszab
d a l t á k ^ vizsgálat megindit tatot t ." Az ottaninémet 
parasztok pajkosságból vagy butaságból át lyu
kasztották a gömböt, melynek ára 50,000 frank. 

** {A magyar czigányok Londonban) nagy tet
szést aratnak mindenfelé. Berkes bandája e hó 5-én 
a Flor.il-Hallban, az olasz opera hangversenyében 
fog já tszani : egy csárdást, a Rákóczi-indulót és 
egy Strauss-fde keringőt. A hangversenyben Pa t t i , 
Xilsson és Faure is közreműködnek. 

** {Életmentés.) Beöthy Ákos képviselő ked
den aD;mából megmentett egy a vízben fuldoklott 
öreg emburt, s midőn a partra kihozta, nemes t e t 
té t megéljenzé az összegyűlt tömeg. 

De ezen intézet szakértőinek sc.iu s ike 'ü l t S jjk. 
vics intőjeleit oly t isztáraTnegérteni és ua J 
gyarázni, hogy ezek egy hitelesített vallomásnak 
alapul szolgálhattak volna. Erre a pesti kir. tör
vényszék a magyar királyi egyetemet kérte föl 
véleményadásra, hogy nyilatkozzék az iránt, meny
nyire számitható be a t e t t ily k irülraények közt. 
Az egyetem azonban azt vála-zolta, hogy csak 
felebbezési fórum lévén, közvetlen adatok felett 
véleményt nem adhat. Az ügy tehát ismét az igaz-
ságügyminiszterium elé került, de az már nem 
lát ta szükségesnek ujabbi intézkedést elrendelni. 
A törvényszék erre azt határozta el, hogy az egye
temet egy szaktanár kiküldéseért fogj* megkérni, 
ki a törvényszéki orvossal együt t a vádlott elme
állapotát vegye vizsgálat alá. 

** (Öngyilkosság.) Várady Gábor pesti ügyvéd 
j ul. 3-ára virradóra zsineggel vetett véget életének; 
már egy hét óta feltűnően buskomoly volt, de 
midőn neje pár nappal ezelőtt Bécsbe utazott, a 
legnyájasabban búcsúzott el tőle, úgyhogy remény 
volt hozzá, miszerint komoly hangulata lassan
ként fölvidul; e remény azonban, miként a követ
kezmény mutatja, nem valósult. 

t {Egy gyászjelentés,) mely elkésve érkezett 
hozzánk, Debreczenből egy ri tka derék nőnek, a 
régi matrónák egy példányának elhunytát jelenti . 
Néhai Baranyai László volt egyházi tisztviselő
nek női erényekben gazdag özvegyét, szül. Zenno-
vics Júlia asszonyt — 7 havi betegeskedése után — 
vigasztalhatlan ieánya Eugénia, özv. Feke te Gá-
borné ápoló karjaiból jun . 9-kén, élte 72-ik évé
ben ragadta ki a halál. Temetése Debreczen város 
közönségének közrészvéte mellett jun . 11-kén ment 
végbe. 

f (Báró Siaguna,) a görögkeleti románok 
érsekének temetése, jul . 2-án nagy gyászpompával 
ment végbe Nagy-Szebenben. A polgári, egyházi 
és katonai hatóságok, a város és vidék lakos
sága igen nagy számmal jelent meg. Brassóból 
külön vonaton jö t t nagyszámú közönség, azon
felül Pestről , Aradról, Karansebesről is sokan 
jö t tek az elhunytnak megadni a végső tiszteletet. 
(Az elhunyt érsek életrajzát s arczképét a „ V . U . " 
1865. évi 41-ik számában közöltük.) 

f (Halálozások.) Bcrnáth Kálmán, 1848-iki 
honvéd-mérnökkari kapitány, Bernáth Zsigmond 
fia, június hó végén hunyt el alig 45 éves korában. 
— Meghal tak továbbá: Púkor ni Antal kincstári 
erdőmester, Lacsni Antal volt honvédszázados és 
Lbrincz József 1849-iki honvéd-huszárkapitány 
U n s v á r t t . 

SAKKJÁTÉK. 
709-ik sz. f. M a k o v s z k y K.-tóI 

(Prágában.) 
Sötét. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jun. 27. Először: .fiiboyer fia." Szinmü 5 

felv. I r ta Augier E.; ford. Csáthy. 
Szombatf jun. 28. „Hamlet.1" Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Thomas A. (Hauek k. a. utolsó felléptéül.) 
Vasárnap, jun. 29. „Liliomfi.1' Vígjáték 3 felv. I r ta 

Szigligeti. 
Hétfő,jun. 30. Először: „Az élet álom." Színmű 3 

felv. Ir ta Calderon; ford. Györy V. 
Július l-jétől aug. 1-jéig a színház zárva lesz. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— K. T. K. Az intézkedés részünkről megtörtént. A 

i kilátásba helyezett további — kisebb és nagyobb — köz-
! leinényeket elvárjuk. Természetesen csak örömmel fogad-
| hatjuk, ha lapunk régi barátai ismét fölveszik egy ideig 

(Siketnéma gyilkossági vád alatt.) Fehér - ! pihentetett tollúkat 
templomban egy Stojkovics nevű 20 éves fiatal '. Kolbása. A. A tudósítás gazdasági részét átadtuk 
embert , ki életkorának második éve óta siketnéma, , ',lr F a r k a > , M l h ^ u ™ k , m i n t a vMagyar Gazda" szer-

• i, . ., , „ , t l , , . , , . i kesztojenek. 
gyilkosság gyanújával terheltek, es miután a bi- ; Rimaszombat, L. I. sokkal terjedelmesebb, mint-
zonyitékok nemi alapossággal birtak, StOJkoviCSOt j sem lapunk keretébe illenék; a kéziratot még a múlt h>-
letartóztat ták. A vizsgálóbíró azonban ezen esetet ! k»n elküldtük az illető megbízottnak. 
nem hozhatta tisztába, mivel a siketnéma-intője- , . 7 M--Eápos. M. Zs. Ivekre terjedő, helyi érdekű po-
1 •• „ U „ „ „ „ ; • • J I .... • 'i L ; leírnák közlésére nincs terünic; az eflélét csak ugy vehet-
leit csak anyja ismeri, a vádlott ugyanis eletében | j ü k fol) h a 1 0 _ 1 5 s o r b a n van elmondva; m i é r t n

g
e
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oktatásban nem részesült. Az igazságügyminisz- j ennyiben is összefoglalni a tárgy velejét? 
terium ezen per keresztülvitelével a pesti k i rá lyi Vácz. S. I. Arad. S. J. Pohorella. S B. A szer-
büní'enyitőtnrvényszéket bizta m e g , min thogy; kesztöség a lapnak csak szerkesztésével foglalkozik : a lap 
Pestről a közlekedés a váczi siketnéma-intézettel ! ̂ tküldését a kiadó-hivatal intézi; oda adtuk át tehát az 

, , , , . . , , ._; ^, , - T , , , . , , iljeto leveleket, s atalában kerjuk t. előfizetőinket, hoev a 
sokkal könnyebb mnit a taveh Fehértemplommal, reiíamácziókkal első sorban a kiadó-hivatalhoz forduljanak. 

H E T I N A P T A R 
Hónapi-ée 

He inap 
Kathottfeos és p ro tes táns 

n a p t á r 
l<urüg orosz 
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10 C?< 
U P<M 

Július 
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i pk. 
-: 4 Ezajá 
Eszter 

Amáii 
Pl US p 

Gillény 
An;itolia 
Ilma 
Eleonóra 

Június (ó) 
* 4 G 4 Sz. J an . 
25 Febronia " 
2t3 Dávid i 
27 Pé ter - j .véK. 

Ét. es V'ál 

Thamuz 
12 
13 Démuth 
14 
15 
lü Éva 
n S. Dibbr. 

f. p. |ó. p. 'ó. p. f. 
104 %-M 10 

10 7 5* 241 ; 05 19 4 
106 16 4 
107 13 '4 

p- ó. 
7 4 

7 57 254 
57 268 
56 28.1 
68 207 
55 312 

ra 49. 5 perozk'r este. 

P-
4 17 
5 34 
6 49 
7 56 
8 51 
9 32 
10 4 

o. p. 
0 48 
1 13 
1 49 
2 37 
3 42 
2 25 
6 25 

a b e d e f g h 
Vi l ágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 704-ik számú feladvány megfejtése. 
(Lehner M.-tól Bécsben.) 

VII. Sőt. 
1. Vd4—dö . . . . F c 7 - e 8 : ( a ) 
2. (5—c6t . . . . Kb5—b6 
3. c6—b7: . . . . tetsz. szer. 
4. b7—a8: c8 : H mat. 

a. 
1 1. Kbö—a4; 
2. K d 2 - c 3 2. K a i - b 5 
3. c5—b6f . . . . 3. tetsz. szer. 
4. V d 5 — b 3 - B b 6 - b 7 : mat. 

He lyesen fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon : Kovács 
Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — Ufalun: Far
kas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

— (A nagy nemzetközi sakk-torna Bécsben) 
július 15-én kezdődik. Részvevésre ju l . 10-ig je
lentkezhetni a bécsi sakk-kör elnökségénél. Tét
összeg: 50 ft. J á tékmódoza t : Mindenki minden
kivel 3 já tszmát játszik. 

Előfizetés fölhívás 

VASÁ1NAPI ÚJSÁG 
és 

Mitikai Újdonságok 
1873-ik éri július—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok 

együtt . 
Félévre (július—deczomber) 6 "* 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévro (július—deczember) 4 írt 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Félévro (július —deczember) « *r 

U t y Egyes előfizetések iegezélsjierübben postai utal
ván/ ahal eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csat egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

J W Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

T A R T A L O M . 
Naszr-ed-din, a persa sah (képpel). — Teve-hajcsár... 

— Bacon Franklin köztársasága. — A román hitregéből. — 

A Haas-féle palota (képpel). — Orosz elménczek. — Hogy 

változtak az árak ? — Egy amerikai vállalkozó, V. — A 

meteorológiáról, I I I . (képpel). - Egyveleg. - T á r h á z : 

Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek. — ™* 

ujsag? Nemzeti szinháx. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. Heti-naptár. 

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

28-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

gff Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajczarba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczarba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opoelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hanseiistein rs Vogltr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Boccardo Jeromos. 
Az olasz tudós, kinek arczképét bemu

tatjuk olvasóinknak, több téren szerzett arra 
érdemeket, hogy iránta őszinte tisztelettel 
viseltessünk. Nem tartozik ugyan a tudo
mány úttörői közé, de annál többet tett arra, 
hogy az minél szélesebb körben terjedjen, 
minél gyakorlatibb irányban vezettessék és 
minél egyszerűbbé, népszerűbbé tétessék. 
Minthogy pedigmunkássága: az iparés keres
kedelem, földrajz és történelem, a nemzetgaz
daság és társadalmi tudományok, a közleke
dés és hajózás, a régészet és geológia, a szám
vitel és közigazgatási jog, a természettani 
földrajz és légtüneménytan szé
les köreit oly szerencsésen ölel
te föl, hogy mindenik tudo
mányt egész egyszerűségében 
és a többivel való összefüggé
sében, teljesen gyakorlati alak-
han tudta előadni: így hatása 
az olasz nemzet minden réte
gére nagy volt; sőt a külföldre 
is hóditólag hatott, a mennyi
ben müvei közül többet idegen 
nyelvekre forditottak, s ma
gyar nyelven is megjelent 
egyik legnépszerűbb és gya
korlatibb müve: „A földrajz 
és kereskedelem története"Du-
nyov István, Olaszországban 
élő hazánkfiának buzgalmából. 

Boccardo Jeromos bennün
ket még azért is érdekelhet, 
mert ujabban, fentebb emii
tett müvének leforditása után, 
elhatározá, hogy nyelvünket 
is megtanulja és közelebb fő
városunkat is meglátogatja, 
czélja lévén hazánk kultúrai 
viszonyaival és nemzeti szoká
saival megismerkedni. 

Boccardo Genuában szüle
tett 1829. márczius 16-án; 
atyja genuai patrícius volt, 
anyja pedig Duppelin Paulina, 
Napóleon egyik osztálytábor
nokának leánya. Szülővárosá
ban végezte tanulmányait és 1849-ben tette 
^ kitünö sikerrel az ügyvédi vizsgálatot; 
de már 1848-ban részt vett, mint önkénytes 
az olasz függetlenségi háborúban. Irodalmi 
Munkássága következtében, mely nem a 
j°gi, hanem a kereskedelmi, müipari és 

nemzetgazdasági téren mozgott, kinevezték 
1850-ben a genuai kereskedelmi intézet ta
nárává; innen már 1851-ben a tengerészeti 
iskolába lépett át , mint a történelem 
és földrajz tanára, hol kitünö sikerrel és 
nagy népszerűséggel működött 1859-ig. 
1859—1864-ig a kereskedelmi kamara mü-
tani iskolájának nagy amfitheatrumában 
esti előadásokat tartott áz államgazdaság
ból, még pedig oly hatással, hogy esténként 
400 hallgatója is volt. E közben, már 1862-
ben a genuai királyi egyetemben a nemzet
gazdaságnyilvános rendes tanárává nevezte-

BOCCARDO JEROMOS. 

tett ki és 1871-ig működött itt,a mikor egy 
oly tanszéket foglalt el, melyet ugy szólván 
ö teremtett ugy a tudományban, mint az élet
ben ; mert a felsőbb tengerészeti iskola raü-
ipar-gazdasági tanszékére nevezték ki. Az 
6 működésének köszönheti Olaszország leg

nagyobb és legczélszerübb intézeteinek egyi
két: a genuai felsőbb tengeri, kereskedelmi 
és mütani intézetet. 

A politikai életben csak a szabadság-
harcz idején vett részt; a genuaiak megvá
lasztották a tartományi és városi képvise
letbe is, de lemondott; mert egészen a tan
ügynek akart élni és annak is él mai napig is. 

Fentebb emiitettük, hogy mily különböző 
tudományokra és mennyire széles körben 
terjeszté ki működését, de hogy fogalmat 
adjunk munkásságának nagyságáról és'hord-
erejéröl, elősoroljuk munkái hosszú sorából 

a nevezetesebbeket, ezeket is 
inkább csak mutatványul, mert 
kimeritö névsort nem vagyunk 
képesek adni. Megjelent tőle: 
„Nemzetgazdasági értekezé
sek" czimen 3 kötet; „A pol
gári bölcsészeiről'' 1 kötet; 
„A kereskedelem történetéről" 
1 kötet; „A nemzetgazdaság 
és kereskedelem" szótára 4 
kötetben; „A föld természet
tana," a természettani földrajz 
és légtüneménytan teljes fo
lyama egy kötetben; „A föld 
és fokozatos meghódítása", a 
földrajz és kereskedelem tör
ténete (Dunyov István ezredes 
magyar fordításában is); „A 
hajdani és jelenkori játékok 
és színi mutatványok és azok
nak polgári és erkölcsi befo
lyása" czimü müvével a mi
lanói tudományos akadémia 
1800 lírás jutalmát nyerte 
meg. Továbbá számtalan gya
korlati kézikönyve van. így 
péld.: „Az olasz kereskedő" 
czimü müve; „A közigazgatási 
jogról", „Az ember és polgár 
jogai", „A világ történelem ké
zikönyve", „Az alpesi vasút
ról" (ennek a könyvnek kö
szönhetjük részbeii a Szent 
Gothard hegyének átfúrá

sát); „A számvetés kézikönyve", „A part
hajózási kereskedésről", „Egy laikus pre-
dikácziói", „Egy államgazda jegyzetei és 
észrevételei", „A gyarmatok és Olaszország." 
Mind e müvek a nép fölvilágositására van
nak szánva. 




