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magyar 

A FRANKLIN-TARSTOAT 
irodaimi intézet kiadásiban Budapesten (egyetem-utcza 4-ik ssám) megjelent é 

minden könyvárusnál kapható • 
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Nemzeti nagy képes naptár j 
1 
l i I m 
É 
m 
m Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. 
jJ3 Számos képpel. 

Á L D O R I M R E . ^M * ** 
II 

1 8 8 0 . szökőévre. 

1 XII. évfolyam. 
Y. Károly íe.onnlása Antwerpenbe, nagy czMéDnel. (Maiari festménye ntán.) 
TARTALMA: A felséges uralkodó liáz. — Csillagászati és kortani jel-

légzése az 1880-ik évnek. — Katholikus, protestáns, görög, orosz és izraelita 
naptár-rész jegyzéklapokkal. — Bélyeg-illetékek. — I r o d a l m i r é s z : V. Károly 
(a czimképhez). — Az imádkozó hölgy (képpel). — A villámhárító. — Louis 
Lurine. — Norvégiai tájkép (képpel;. — Magyarország anyagi viszonyai. — 
A szabadelvüpárt vezére és törzskara (nyolez képpel). — Szegedi emléklapok. 
— Szeged, Jókai Mórtól (kilencz képpel). — A király szava. Komóesy József
től. — A szegediekhez. Normand J . költeménye. — Vive la Francé ! Vi.z-
hang a Szegedért tar tot t ünnepélyekre. — A népdalok hőse (képpel). — 
Vázlatok egy év történetéből (hat képpel). — Vegyesek (három képpel). — 
Magyarország czim-névtára (hivatalos adatok alapján). — Országos vásárok 
a magyar szt. korona birtokain. — Kamatszámítás. — Cselédbért, árendát 
mutató tábla. — Hirdetések. 

¥ KÖZIGAZGATÁSI 

DÖNTVÉNYTÁR. 
I Í.OMIIÍIII ÉS KIR. K i i ELVI JELEHTÖSÉGÜ 

HATÁROZATAI ÉS SZABÁLYRENDELETEI. 
SZERKESZTI 

Dr. D Á R D A I S Á N D O R 

B O R S Z É K Y K Á R O L Y , 
semmitöszéki tan. jegyző. 
Dr. KELEMEN MÓR, 

oszt. tan. 
Dr. KOGLER JÁNOS, 

oszt. tan. 

Dr. SCHNIERER GYULA, 
oszt. tan. 

Dr 

és 

GRÜNWALD BERNÁT, 
minist, titk. 

NEUBERGER IGNÁCZ. 
kir. it. tábl. p.-biró. 

LEÖVEY SÁNDOR, 
minist, titk. 

ZLINSZKY IMRE, 
kir. it. tábl. bíró. 

I. évfolyam 
II. évfolyam 
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2 frt 

III. évfolyam . 
IV. évfolyam . 

2 frt 
2 frt 

V. évfolyam . . . 2 frt. 
Dr. D á r d a i S á n d o r a ministertanáestól nyert engedélyt ezen gyűj

teményes munka kiadására s Borszéky K., semmitöszéki tan. jegyző; Dr. 
K e l e m e n M. oszt. tan . ; Dr. Kog lo r J á n o s oszt. tan.: Dr. S o h n i e r e r G y u l a 
oszt. tan. -, G r ü n w a l d B e r n á t minist, t i tk.; N e u b e r g e r Ignacz kir. it. tábl. 
p.-biró-, I ieővey S á n d o r minist, titkár, és Zl inszky I m r e kir. it. táblai biró 
urak közreműködésével eszközöltetik ezen anyaggyüjtemény, mely legnagyobb 
részben oly szabályrendeletek, sőt egyes concret esetek elintézése alkalmá
ból felmerülő oly ministeri határozmányokat tartalmaz, melyek természet
szerűen a rendeletek tárában nem közöltetnek. Kiváló érdekkel bírnak még 
ezen első kötetben a választási törvény alkalmazására vonatkozó curiai 
határozatok. Az összes anyaggyüjtemény az egyes szakministeriumok szerint 
rendezett tárgymutatóval van ellátva, mely könnyű áttekinthetésével e 
munkának gyakorlati hasznosságot biztosit. 

A sieksiárdi apátság története. 
Szekszá rd i cz imze te s a p á t t á k i n e v e z t e t é s e a l k a l m á b ó l 

irta F R A K N Ó I VILMOS. 
A szekszárdi apátság kiadatlan okleveleivel. 

1061—1520. 
Több i l l t i s t r a t i ő v a l . Ára fűzve 1 frt 50 kr . 

D r . L e n g i e l 1'". 

nyir-balzsama. 
Már a növényi nedv, mely a nyirböl 

la annak lö zsét megfúr ák, kifolyt*, em
ber emlékezet óta a legkitűnőbb xzépitó-
szerDek van ism°rve; ha pedig e nedv a 
föltaláló utasi asa szerint vegyi utón bal
zsammá dolgoztatik, majdnem csodáUtos 
hatás ti 1 bir. 

Ha azzal az arezot vagy egyéb börré-
azeket este hí kenjük, már « követke
ző ri-ggelen majdnem éazrrvelit'tetleii 
pikkelyek válnak le n bőrről, minek 
fol) tán ez gyöngéddé és fehérré válik. 

E ba zsaru Hsimitja az arezon támadt red iket és himlőhelye
ket, fi ital arezszint ád s a bőrnek fehér-éget, gyön.edségés fris
sesedet kö'csönöz: a legrövidebb idő alatt a ezeplőt, májfoltoka-, 
anyajegyet, orrvörö<8éget, bőratltát és minden egyéb birfzenynyet 
eltávolít Egy korsóval használati utasítással együtt I frt 50 kr 

Valódi m i n ő s é g b e n szál l í t ja B n d a p e s t e n , c supán 
T ö r ö k József, gyógyszerész , k irá ly - utcza 1 2 . ; 
P o z s o n y b a n P i s z t o r y B ó d o g , Mihá lykapn ; T e m e s -
v á r o t t T a r o z a i I s t v á n . Ö470 

F E R E N C Z J Ó Z S E F 
KESERÜVIZ-FORRÁS" 

BliHinei I iniiii IrglintaBUHiibb vnlnmriiiiyi keserűvíz között. 
[\f I O l l h o W » belgyógyászat tanára, Erlangenbeii. 
l / l . t-CUUC I I . „Nem okoz kelletlen mellékhatást, ha na
gyobb adagban vétetik. Söt még oly esetekben is, hol a bélnyAk-
ríártva izgatott, e viz fájdalom nélküli székletétet okozott." 5493 
fír Knránuí Frinvoc "",ár '" kir- "•»«««»<» B"<1»-
l / l • l \UI d l l y l TI l l j y c o , pesten. „Különösen az által ttt 
nik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen izü és hogy még 
hosszabb használat után sem zavarta meg az étvágyat és emésztést." tanár rs n Szt. Rókus köz-kor

ház igazgatója, Budapesten. 
,.Könnyen vétethetik és a többi budai vizekhez aránylag kevesebb 
mennyiségben és rövidéi b idö alntt hoz kedvező eredményt létre.1* 

Dr. Gebhardt Lajos, 

f i n k i c c Q ó n H n n a Hz». János köz-ki.rliáz iea/gatójn 
VI . I \ I 5 » OdlIUUl , Budapesten. „Valamennyi budai ke-
seiüviz között ke.lemes ize és jeles hatása által tűnik ki: gyomor 
és belhuruti ál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vérpangásnál, 
valamint vertolulásoknál, aranyérnél, étvágvt«l .nságnál stb " 

Ezen viz kaplintő minden gyógyszertár és főszeráru-
rtskedésben és n rorrásigazgA'ussgiiál Budapesten. 

™ T i t o b t a r t f t s m e l l e t t ™ 
Bzállitja a legjobb 

valódi, legbiztosabb elör ie/*s. 

J
xnti készülékeket, l-i.in,,. 
bot 80 krti'il U frtig. - l l . lhó-
I j a g o t , 1-2 dbut 7U totót 5 
írtig. — Ismét eladók en
gedményben részesülnek — 
l'ikans léit) keit. k, csnpin 

férfiak számára, egy borítékkal, 12 
dbot tartalmazva, 2 f r t ; ugyan

azokból H dbbal 3 f.t 50 kr.' 
Giimmi-fívttk riiktftrit, 

Bécs l ' r a t r s t rasse 10-dik szára. 

PtLEPSIE 
(nehézkór) levél utian g.og.i,. 
tátik dr. : Ü Í X J I Í B C ¥ . 
különleges orvos által Drezda. 

fan. (Neustadt). 
Legnagyobb tapasztalás, mi

után eddig több mint 11.000 
eset lett gyógykezelve. 5513 

Sumaira -gyémántok . 

E vaióban pompás kfívek rend
kívüli tűzzel bírnak, viztis/taságuak, 
s csupán n próba által különböztet
hetők meg a valódiaktól. Szállítunk 
viteltlijmentesen gyűrűket, tumor 
double aiunyból, dbját 3, 4 í r tér t ; 
fülbevalókat, tömör double-aranvból, 
párját 5, 6 frtért az összeg bjxiuen-
tes megküldése mellett. Gy írüknél 
a bőség megjelölendő. 

Tömör arany-double mellsőm-
bók kövekkel 3 , 4 írtjával, és tömör 
aiany-double óraláuczok, legújabb 
jellegben, 3, 4, 5, 6 forintjával, 
szintén kaphatók. 5504/5 

Ékszer-áruk 
gvári raktára: 

Bécs, Praterstrasse 16. sz., Bécs.j 
A i ' r a i i l i l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-

ntcza 4-ikszám) megjelelt ós minden könyvárusnál kaphatói 

H 
p 
H 
Ét 

A magyar nők házi naptára 
1880-dik szökőévre. 

íj Xll-dik évfolyam. BENICZKYIRBA. í r a fliz¥e 60 kr- ff 
T A R T A L O M : Naptári rész. — Jegyzéklapok a háztartás számára. — 

• Nincs idöm.» Egy családanya naplójából. — Ne légy másé (képpel). — 
A _ hálószoba. — A koronamentök (képpel). — Az indiai shálok készítése 
(képpel). — A hidegvizgyógymód napjainkban. — A lurayi csepkó'barlang 
Amerikában (képpel). — A cucjos (amerikai fénybogár). — Az albánok (kép
pel). — A myrtus. — A kltinai nőkről (képpel). — Hasznos tudnivalók. — 
Mulattató rész. — A gyorsirt napló. (Elbeszélés.) — A keresztmama nevenap
ján (képpel). — A repülő ember. (Rajz a magasabb régiókból.) — Muszka 
tavasz (képpel). — Mit rejt a jövendő ? (képpel.) — Hogyan győznek a nők. 
(Beszélyke. Kapri B. M.-töl.) — A jégen (Képpel). — Hu-vang-liu. (Khinai 

m. 

- p 
Kamatszámítás. — Cselédbért, árendát mutató tábla. — H m 

történet.) — A ravasz Péter. (Humoreszk.) — Hajvásár. — Apróságok. — § 
Országos vásárok. 
Hirdetések. 

sia- r 

Kertészgazdászati naptár 
1880. szökőévre. 

Ildik évfolyam. „,SSmia. í r a r ™ 8 0 fc 

TARTALOM: Naptári rész. — Bélyeg-illetékek. — Némi tájékozásul 
jelen helyzetünkhez. — Néhány szó azokhoz, kik földiparunk fölvirágoztatá-
sát a kormánytol várják. — Gabnafajok nemesítése, honosítása és állandósí
tásáról. — Honosítási és termelési kísérletek. Dr. Farkas Mihálytól (4 ábrá
val). — Csucsorfélékhez tartozó vetemények (6ábrával). —Háziorvos vagyis 
gyógynövények ismertetése (2 ábrával). — Valami a tehéntartásról. Dr. Far
kas Mihálytol. — Selymészet. — Virágoskert. — Közhasznú rövid közlemé-

( nyék. — Idojoslat. — Havi teendők emlékeztetője. — Üződés. — Szoptatás 
tartama a növelésre szánt állatoknál. — Apró majorság. — Gazdasági vete- ' 
mériymagvak csiraképességének tartama. — Takarmány egyenértékét mutató 
táblázat. — Hirdetések. 
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43-dik szám. 1879. BUDAPEST, OKTÓBER 26. X X V I . évfolyam. 

NORDENSKJÖLD 
S A KELETRE V I V Ő U T A J E G E S T E N G E R E N . 

OTT a távol éjszakon hosszú partvidék 
vet Ázsiának határt, melynek kopár 
földén csak a moszat és zuzmó te-

nyész, s dermedt talaját csak a nyár rövi
den tartó heteiben olvasztja föl a napsu
gár. Erről a földről sokáig nem tudott az 
emberiség semmit, s akkor i s , midőn 
létele köztudomásra jutott, nagyon felüle
tesek voltak az ismeretek, melyek róla 
szóltak. Az orosz birodalom népe előtt 
inkább hagyomány gyanánt élt a hit, hogy 
tul az Urálon nagy terjedelmű földek létez
nek, s ezeket különféle népek lakják, de 
hogy mily kiterjedésüek ezek a földek, mi
lyenek az ottani állapotok, arról többet re
géltek az emberek, mint a mennyit tudni 
lehetett. Egy egyszerű kozák hetman (csa
patfőnök) Jermak Timaffejew tette a Eette-
netes Iván Wasziliewics orosz czárnak azt 
az ajánlatot, hogy csapatával ezeket az 
ismeretlen vidékeket bekalandozza, s az 
ott lakó népeket adózóivá teszi. Iván elfo
gadta az ajánlatot (1580 ban) s az orosz 
kormány az ő halála után is gondoskodott 
annak végrehajtásáról, a nélkül hogy an
nak horderejét a szem egyelőre belátni 
képes lett volna. A kozákok gyors lovai 
végtelen lassúknak tűntek föl eme nagy 
térségekkel szemben, s midőn 50 év alatt 
elértek a Léna folyó torkolatáig, aztán a 
következő 15 év alatt egész Kamcsatkáig: 
akkor látták be, hogy itt egy megmérhet-
lennek tetsző roppant birodalom határáig 
jutottak el, mely területre nemcsak az 
eddigi Oroszországnál, de egész Európá
nál sokszorta nagyobb. 

Az uj föld — Szibéria — lakva volt, 
habár gyéren, legtöbb részeiben. Fönt a 
távol éjszakon s a távol keleten is ott 
találták a tunguzokat, jakugokat, csucs-
kokat, s más népeket, melyek állandó 
lakosai voltak e vidékeknek, s melyek 
részben az itt keresztülmenő folyamok, 
mint a Léna, a Jindigirka, Jenisei, részint 
Pedig a tenger halaiban találták föl táplá
lékuknak nem annyira változatos, mint 
inkább bőséges tárházát. 

S a mint a tartomány megvolt, gon
doskodni kellett arról is, hogy határait 

kikutassák, hogy terjedelme legalább meg
közelítőleg fölméressék, s hogy ne marad
jon továbbra is összes kincseivel együtt 
magára az anyaállamra nézve is ismeret
len föld. Az orosz kormány egymásután 
küldte ki az expedicziókat azzal a meg
bízással, hogy a partvidékek viszonyait 
tanulmányozzák, s már 1648-ban három 
kozákfőnök (Kolmogorzoff, Ankundinoff s 
Desneff) a Kolima folyó jégtől szabad tor
kolatánál hajóra szállt, azon világos meg
bízatással, hogy Ázsia keleti fokát elérjék. 
Ok mutatták ki először, hogy Amerika és 
Ázsia ezen a részen nem függ össze, ha

nem tenger által vannak egymástól el
választva. 

De ámbár élelmes kereskedők 8 orosz 
promiszleníkok (czethalászok) gyakrabban 
ellátogattak eme tájakra, a felőlük szóló 
ismeretek csak egy ideig fejlődtek azzal 
a rohamos sebességgel, melylyel elkezdőd
tek, s bizonyos szünetelés állott be e te
kintetben. Csak midőn Nagy Péter czár 
1725-ben megbizta Bering dán tudóst 
Kamcsatka félsziget viszonyainak tanul
mányozásával, vett az ügy nagyobb lendü
letet. Bering a czár halála előtt három 
nappal indult el Pétervárról s útját a szá-
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razon kezdte meg Kamcsatka felé, s csak 
midőn annak legkeletibb fokát elérte volt, 
akkor épittetett a magával vitt ácsok által 
két hajót, melyeken fölfedezte a Lórincz-
szigetet, s a róla elnevezett csatornát, a 
nélkül azonban, hogy csak sejtette volna 
is, hogy alig 12 mérföld választja el Ame
rika partjaitól. Az ő fölfedezésének és az 
ö befolyásának lehet köszönni, hogy Anna 
czárnő 1733-ban egy más, sokkal nagy
szerűbben ellátott expedicziót küldött e 
vidékekre, abból a czélból ugyan, hogy 
Észak-Szibéria kizsákmányolható voltát 
fürkészsze ki az orosz kincstár számára, 
de a mely expediczió oly költséges volt, 
hogy e tartományok jövedelmét évtize
dekre fölemésztette. 

Mialatt azonban ezen és egyéb expedi
czió k a tengerpartot fölmérték s legalább 
nagyjából a szárazföld és tenger kitérje^ 
dését meghatározták, akadtak mások, kik 
az itt elterülő tengert hajózási czélokra 
akarták volna fölhasználni. Sőt akadtak 
jóval előbb. Már a XV. század legvégén, i 
mikor a hajózásnak s vele az emberiség 
egész fejlődésének századokra kiható lö
kést adott Amerika fölfedezése, s mikor j 
az emberek agyában az első benyomás 
intenzivitásával űzték-kergették egymást 
a tengeri utak fölfedezését czélozó gon
dolatok : már akkor nem egy hajóst fog
lalkoztatott az a gondolat, ha nem lehet
ne-e az északi tengeren keletnek haladva a 
a mesés Indiákig, vagy talán magáig 
Amerikáig eljutni. Sőt a kisérletek sem 
hiányoztak ez irányban. Londonban egy 
nagy társulat állott össze, az angol-
moszkovita társulat, mely eleinte csak a 
szibériai partokig szándékolta elküldeni 
hajóit, később azonban a távol kelet lebe
gett szemei előtt. A XVI. század közepén 
ez a társulat egy egész flotillát küldött 
Sir Hugh Willoughby vezénylete alatt j 
éjszakkelet felé, azzal a rendeltetéssel, 
hogy Norvégia legéjszakibb partjait meg-
kerülve keletnek hatoljon elő, s lehetőleg 
elérje Ázsia keleti partjait. Hanem a 72 ; 
szélességi foknál egy kemény jéggátra ta- I 
Iáit, mely a továbbhaladásban útját állotta, j 
s megakadályozta abban is, hogy az előtte j 
fekvő földre — alkalmasint a Novája- \ 
Zemljára — tegye lábát. 

Ettől az időtől kezdve egymást érték 
a kisérletek, hogy, ha a távol kelet vidékei 
nem is, de legalább Éjszak Szibéria part
jai összeköttetésbe hozassanak a nyugat
tal. Az egymás után hajótörést szenvedő 
vállalatok nem riasztották vissza a követ
kező nemzedéket, s mint ama távol ten
gerek rövid habjai, mikor a jégfalakon 
megtörnek, egy helyett támadt kettő-három. 
Egyiket a dolog tudományos oldala érde
kelte, ki akarta fürkészni a föld itteni ala
kulásait, ismerni vágyott a viszonyokat 
a jég ez örök hazájában, amazt meg a ha
szon utáni vágy ösztökélte, mely a nyere
séget kezében hitte már, a mint egyszer 
elérte hajón a Jenisei vagy Léna torkola
tát, s fedélzetre szedhette e vidékek drága 
prémeit, gazdag rezét, vagy bőséges fagy-
gyuját. S ámbár ezek a vállalatok mind 
eredménytelenek maradtak annyiban, hogy 
a magok elé kitűzött czéltólelüté őket ha
jóikkal együtt az éjszaki vidékek vonuló 
jégárama, a tudomány mégis sokat, igen 
sokat köszönhet nekik. így lőnek ismere
tesekké a szigetek, melyek az ázsiai par
tokkal szemben fekszenek, igy lettek is
meretesek azok a vidékek is a tengeren, 
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melyek a hajósra a legtöbb veszélyt rej
tegetik. 

Es ezek a veszélyek, ugy látszott, alig 
kerülhetők el. Különösen a karai tenger, 
melyet Baer „jégveremnek" nevezett el, 
tűnt fel olyan gyanánt, melyen az áthala
dás teljes lehetetlen. Mindazok a hajók, 
melyek az áthaladást itt megkisérlették, 
vagy vissza voltak kénytelenek fordulni 
utjok czéljának elérése nélkül, vagy elzu-
zattak az egymás ellen toluló jégtáblák 
között. S midőn a Sandwich szigeteken 
meghalt Cooke kapitány vállalatának to
vább folytatója Clerke kinyilatkoztatta, 
hogy az éjszaki átmenet elérhetetlen vágy, 
sőt üres ostobaság, akkor bizony többen 
voltak, a kik osztoztak az ő nézetében, 
mint azok, a kik az erős elitélés fölött meg-
botránykoztak. 

De nem hiányoztak tények, melyek az 
ellenkező nézet mellett bizonyítottak. így 
a partok lakói régen tudták, hogy az év 
bizonyos szakában a tenger tükre nyilt a 
partok közelében s kiváltképen kisebb 
vizi jármüvek számára hajózható. Sőt föl 
is használták ezt az időközöket, s nagyobb 
kirándulásokat is tettek olykor a tengeren, 
így Liachoff orosz kalmár fölfedezte Mó
lói és Kotelnoi szigeteket, miután a ten
gerárral éjszak felől jött iramszarvas 
maradványokból meggyőződött, hogy ott 
szárazföldnek kell lennie. így fedezte föl 
Hedenström is Faddejeff szigetet és Uj-
Sziberiát, mely egyaránt meglepte mam-
muth-csont maradványaival, meg azzal az 
épitkezési romokkal, melyeket azon talált, s 
melyek alkalmasint egy tönkrement éjszak
sarki utazótól eredhettek. 

Ez a sok szerencsétlenül végződött kí
sérlet már már kezdé felkölteni azt az 
átalános meggyőződést, hogy az éjszaki 
átmenet soha sem lesz megvalósítható, s 
a karai tengeren sohasem lehet kelet felé 
átvitorlázni. S a legtöbb ember vissza is 
ijedt volna magától a gondolattól, még 
egygyel szaporítani a tönkrement vállala
tok számát. Hanem akadt egy svéd tudós, 
Nordenskjöld Erik, ki nemcsak hogy vissza 
nem riadt a szomorú példáktól, hanem 
tudományos meggyőződése egész merev
ségével egyenest kimondotta, hogy mind
azok saját magok voltak okai szerencsét
lenségüknek, kiket a baj ért, mert előleges 
tanulmány nélkül vállalkoztak az utazá
sokra, s nem vették tekintetbe különösen 
az évszakot, mely utjokra kedvező lett 
volna. Támaszkodva arra a már előbb ta
pasztalt tényre , hogy nyár derekán, még 
inkább pedig annak második felében, 
a partok mellől eltakarodik a jég s tekin
tetbe véve egy Fomin nevű jakutnak nyi
latkozatát, mely szerint a jég nyáron a 
partokról éjszak felé távozik el, arra a meg
győződésre jutott, hogy az Ázsia belsejé
ből jövő nagy folyamok megmelegedett 
vize olvasztja fel a jeget, s viszi magával 
folyásában éjszak felé. Ebből azután kö
vetkezett önkénytelenül az is, hogy a par
tok jege a nyár második felében éjszakra 
húzódván, kell a part és jégtorlaszok kö
zött egy szabad csatornának nyilni, mely 
még nagyobb hajók által is keresztül szel
hető. 

Nordenskjöld ezt a meggyőződését ki
mondotta még 1875-ben, s hogy mily erős 
volt ez benne, mutatja az az egy tény, hogy 
az ut megtételére is késznek nyilatkozott. 

Egy, a sarki utazások iránt nagyban érdek
lődő göteborgi svéd kereskedő Dickson Oszkár 
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egy hajót, a „Pröven"-t rendezte be erre a czélra, 
s azt Nordenskjöld rendelkezésére bocsátotta. Ez 
még azon év június 8-án el is indult Tromsö-ből, 
s 22-en már a Waigats szoroshoz érkezett. De 
ezt jéggel elzárva találta oly állapotban, mely 
mindenkit mást visszaindulásra késztetett volna. 
Nordenskjöldben azonban élt a meggyőződés 
renditethetlensége, hogy ennek a jégnek el kell 
takarodnia, s elszánta magát a várakozásra. 
Csakugyan nem sikertelenül, mert vagy másfél 
hónap múlva a jég elvonult, s a „Pröven" át
ment az Ingor-uton a hírhedt karai tengerbe. Itt 
hire sem volt a jégnek, s a Jenisei torkolatáig 
vivő utat minden nehézség nélkül megteheté. 

Nordenskjöld maga a Jenisei torkolatánál 
elhagyta a „Pröven" födélzetét, egy kisebb de
reglyére ült, s Oroszországon keresztül utazott 
haza. De tudta, hogy utjának sikere nem a vé
letlen műve, tudta, hogy ezt az utat rövid időn 
mások is követni fogják, s hogy ezen az utón 
Szibériával föl van fedezve a közlekedés. A leg
első orosz távirda-állomásról azt sürgönyözte 
haza: „a kereskedelmi ut Észak Szibériába meg 
van nyitva", s midőn haza érkezett, megtette ja
vaslatát is arra nézve, hogy ez az ut a keres
kedelem érdekében miképen lenne fölhasznál
ható. Sőt példával is járult a tanácshoz, s a 
következő 1876. év július 25-én újra hajóra 
szállván, a fodélzetre különféle árukat szedett, 
melyeket ki volt cserélendő a Jenisein találandó 
árukkal, mely folyamon már addig is 8 gőzhajó 
közvetitte az áruforgalmat dél és éjszak között. 
Augusztus 18-án már elérte rendeltetése czélját, 
noha menetközben egy eddig ismeretlen szigetet 
a Szibiriakoff szigetét fedezte föl. Az ő hajóján 
kivül még más kettő a „Nordlicht" és „Themse" 
is megtette ezt az utat, s szibériai árukkal ter
helten tért vissza Svédországba. 

Nordenskjöldöt ez az eredmény azonban 
ki nem elégítette. 0 meg volt győződve nemcsak 
arról, hogy a Jenisei torkolatáig el lehet jutni 
tengeren, hanem szentül hitte azt is, hogy foly
tonosan kelet felé vitorlázva, Ázsia keleti part
jait is elérheti, s eljuthat Japánba, Chinába. 
Bészletes tervet dolgozott ki, melyben nemcsak 
egy ilyen expediczió szükségét hangsúlyozta, 
hanem kimulatta azt is, hogy ez minden emberi 
számítás mellett czélt fog érni, s az oly soká 
keresett éjszaki átjárást megtalálja. Jóllehet 
hogy ennek a tervnek sikerült Oszkár svéd ki
rályt is megnyernie, de az, ki a szükségeB költ
ségeket legnagyobbrészt előteremtette, egy ma
gánember volt, az imént emiitett Dickson 
göteborgi kereskedő. Az ő költségén épült a 
„Véga" hajó, melyhez még más három is csat
lakozott az ut egy részére kísérőül: a „Léna", 
„Express" és „Frazer". 

A négy hajó 1878 július 25-én hagyta el 
Tromsöt, s augusztus 6-án már elérték a 
Jeniseit. 10- én a „Véga" és „Léna" tovább indult, 

s meglehetős kedvező időjárás mellett hajóz
ták körül a Taimyr félszigetet, s elérték a 
Cseljuskin fokot, melyet vizi járművön előttük 
el nem ért senki, s szánkán is talán csak maga 
Cseljuskin jött idáig, midőn Oroszország zász
laját feltüzé. Augusztus 19-én ért ide a „Véga" 
s az árboczokra feltűzött összes zászlók meg az 
üdvözlések tudatták a hajó népével a pillanat 
ünnepiességét. Mint a hangya lepte el ez a 
tudományszomjas nép a partot, s egy óra alatt 
már egyik a sextans segélyével a magasság meg
határozásával foglalkozott, a másik a moszato
kat szedte össze gyűjteménye számára, mig a 
harmadik a vidék kövületeiből szedett össze 
néhányat nagyhirtelen. Másnap azonban men
tek tovább, mert egy nagy ut vala még hátra, s 
a hajózásra alkalmas idő vége felé közeledett. 
Sőt le is telt, hamarább, semmint az uta
sainkra nézve kívánatos leendett. Szeptember 
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16-án elérte őket Serdze-Kamen mellett Ázsia 
észak-keleti partjain a jég s a hajó alig egy 
mérföldnyi távolban a parttól befagyott. 

Európában azalatt édeskeveset tudtak az 
az expediczió sorsáról. Csak déczember közepe 
felé érkezett San-Francziskóba két bárka a 
Behring-szorosból azzal a hírrel, hogy egy hajót 
találtak a jég között befagyva, de azt csak 10 
mérföldnyire sikerült megközeliteniök. Mindenki 
tudta, hogy ez Nordenskjöld hajója a „Véga" 
lesz. Ez év május 16-án aztán megérkezett 
Pétervárra Nordenskjöldnek egy levele is, me
lyet a partokat lakó csukcsok által küldött, s 
melyben állapotának veszélytelen voltáról érte
siti barátait. Mégis két hajót is fölszereltek, 
hogy a „Véga" segítségére siessen; az egyiket 
Szibiriakoff orosz kereskedő küldte a Szuezi 
csatornán át China és a Bering-szoros felé, a má
sikat a „New-York Herald" vállalkozó tulajdo
nosa Bennet Gordon San-Francziskóból indí
totta útnak. 

Nordenskjöldnek azonban a segítségre már 
nem volt szüksége. Ez év június 19-én a jég föl
engedett, s a „Véga" 264 napi pihenés után to
vább folytathatta útját s szeptember 2-án Ázsia 
keleti partjain horgonyt vetett Yokahama kikö
tője előtt. 

Ezzel be lett fejezve az emberi ész egy uj 
dicsőséges győzelme a természet felett, a keres
kedelemnek és hajózásnak pedig egy uj ut lön 
megnyitva, melynek bizonynyal nagy szerepe 
lesz a jövőben. 

-y—< 

A szerény asszony. 
Fantasztikus elbeszélés. 

D O S Z T O J E V S Z K I T Ó D O R UTÁN 

Oroszból: C s o p e y L á s z l ó . 

ELSŐ RÉSZ. 

V. 
A szerény lázong. 

A czivakodás azon kezdődött, hogy egy
szerre saját kedve szerint kezdett bánni a pénz
zel, túlbecsülni a tárgyakat, .sőt egyszer-kétszer 
arra is érdemesített, hogy e théma fölött velem 
vitatkozzék. Én nem egyeztem ebbe bele. Azon
ban egy kapitányné volt a hibás. 

Eljött az öreg kapitányné egy medaillonnal 
— boldogult férjének ajándékával, mi természe
tesen souvenir — emlék. Adtam rá harmincz 
rubelt. Kezdett panaszos hangon rimánkodni, 
könyörögni, hogy megőrizzem ám az ékszert, — 
természetesen megőrizzük. Körülbelül öt nap 
múlva ismét eljött, hogy becserélje a medaillont 
egy karpereczczel, mely nyolcz rubelt sem ért; 
magától értetik, elutasítottam. Kell hogy vala
mit kiolvasott legyen a nő szemeiből, mert tud
tomon kivül becserélte a medaillont a karpe
reczczel. 

Még aznap megtudván ezt, beszéltem vele 
szerényen, de keményen és okosan. Ott ült az 
ágyon, földre nézett s a szőnyegen jártatta jobb 
lábát; az a bolond mosoly megint ott volt ajkain. 
Higgadtan kijelentettem, hogy a pénz az enyém, 
n°gy jogom van saját szemeimmel nézni az éle
tet, és hogy mikor őt feleségül kértem, semmit 
sem titkoltam előtte. 

Ö hirtelen felugrott, megrázkódott és — 
képzeljék — lábával dobbantott. Ez vadállat 
volt, ez támadás volt, a vadállat támadása. Meg
meredtem ; no ezt még sem hittem volna. Ha -
nem azért el nem vesztettem lélekjelenlétemet, 
meg sem moczczantam s ismét az előbbi nyu
godt hangon kijelentettem neki, hogy mai nap -
tói kezdve fölöslegesnek találom foglalatosságát 
üzletemben. Szemembe nevetett s kiment a 
házból. 

Már pedig nem volt joga elmenni. Mikor 
még menyasszony volt, megegyeztünk, hogy nél
külem egy lépést sem teszem Estefelé visszatért; 
én egy szót sem szóltam. 

Más nap és harmadnap reggel szintén el- j 
ment. Bezártam az üzletet s nénjeihez mentem, j 
A lakodalom óta megszakítottam velők az ösz-
szeköttetést — sem ők hozzánk, sem mi hozzá-
jok nem jártunk. Most meg kisült, hogy nem 
volt itt. Kíváncsian hallgattak, aztán kine
vettek. „Ugy kell önnek, mondták, ugy kell." 
El voltam rá készülve, hogy kinevetnek. 

Én aztán a fiatalabbik nénét, a még haja
dont, fölbéreltem száz rubelen, s huszonötöt elő
legeztem is. Két nap múlva hozzám jött: „A 
dologban, — azt mondja, — volt társa a had
seregben, Jefimovics alhadnagy viszi a fősze
repet." 

Nagyon elbámultam. Ez a Jefimovics oko
zott nekem legtöbb kellemetlenséget a sereg
nél s arra is jól emlékszem, hogy egy hónappal 
azelőtt elég szemtelen volt elzálogosítás ürügye 
alatt üzletembe tolakodni s feleségemet meg
nevettetni. 

Már akkor kijelentettem neki, hogy ne me- ! 
részkeijék többé hozzám jönni; erre hát sejtel
mem sem lehetett. 

S most a nagynéni azt adja tudtomra, hogy 
már ki is tűzték a találkozót; továbbá az egész 
ügyet régi ismerősök Számszonov Júlia, valami 
ezredes özvegye intézi, — „ehhez jár most az 
ön felesége". 

Nem szaporítom a szót. Igaz, hogy bele
került háromszáz rubelembe, de negyvennyolcz 
óra múlva már ugy intéztük el a dolgot, hogy 
én a szomszéd szobában, bezárt, de be nem 
csukott ajtó mögött fogok lenni s onnét fogom 
hallgatni feleségem első magános rendez-vous-
ját Jefimovicscsal. 

A nagy nap előestéjén feleségemmel rövid, 
de figyelemre méltó összekoczczanásom volt. 

Mielőtt beállt volna az este, haza jött, leült 
az ágyra, nevetve néz rám és lábával a szőnye
get rugdalja. Mikor igy néztem őt, hirtelen az 
ötlött a fejembe, hogy ez utolsó hónapban, vagy 
jobban mondva, az utolsó két hétben a felesé
gem nem volt jelleménél, hanem mondhatnám 
— kifordított volt a jelleme: vérengző, vad 
lény alakjában mutatkozott; nem mondom 
ugyan, hogy szemtelen vala, de rendetlen és 
czivódást kereső. Igaz, hogy szerénységéből még 
sem tudott egeszén kivetkőzni. Ha az ilyen ki
rúg, ha át is ugorja a mértéket, meglátszik 
rajta, hogy magamagát gyötri, s hogy szeplő-
telensége és szemérmetessége alkalmatlanná 
teszik a kihágásra. Innét van aztán, hogy az 
ilyen idővel örökösen túlhajt a mértéken, úgy
annyira, hogy saját elmédnek sem hiszesz, ha 
látod. A romláshoz szokott lélek pedig mindig 
enged, mindig utálatosabb lesz, ezt azonban 
az illem és a rend köntösében teszi, csak azért, 
hogy igényt formálhasson az uralkodásra. 

— Igaz az, hogy önt elűzték a seregtől, 
mert nem akart megvívni ? — szólt egyszerre 
hozzám. 

— Igaz, a tisztikar határozatánál fogva föl
szólítottak engem, hogy hagyjam oda a sereget, 
noha már előbb beadtam volt lemondásomat. 

— Kikergették mint gyávát ? 
— Igen, ők gyávának neveztek el. Én azon

ban nem gyávaságból mondtam le a párbajról, 
hanem azért, mert nem akartam magamat alá
vetni zsarnoki határozatuknak és akkor vivni 

! párbajt, midőn nem éreztem magamat sértve. 
Tudja meg — nem mérsékelhettem már maga
mat — hogy ténylegesen ellentállani az ilyen 
tyrannizmusnak több férfiasságra mutat, mint 
bármily párbaj. 

Nem tartóztathattam haragomat, s e frázis

sal mintegy önvédekezést kezdtem; neki csak ez 
kellett, csakis ezen uj megaláztatásomra várt. 
Gonoszul kezdett nevetni. 

— Hát igaz-e az, hogy ön azután három 
esztendeig mint csavargó bolyongott Pétervár 
utczáin, filléreket koldult és a billiard-asztalok 
alatt éjszakázott ? 

— Még ennél is silányabb helyeken éjsza
káztam. Igen, igaz ; hadseregből való kilépésem 
után életem nem szűkölködött nyomor és ínség
ben, de ez nem volt erkölcsi sülyedés, mert én 
voltam az első, ki életmódomat nem helyesel
tem. Ez tisztán akaratom és eszem hanyatlása 
volt és csakis kétségbeejtő állapotomnak tulaj
donítható. Ez azonban elmúlt. 

— Oh, hisz ön most — pénzember, finan-
czialis egyén. 

Czélzás volt pénzügyi működésemre. Azon
ban visszanyertem hidegvérüségemet. Beláttam, 
hogy oly fölvilágositásokra szomjazik, melyek 
engem megaláznak, és — meg nem adtam neki 
azokat.. Szerencsére csengetett valami elzá
logosító, s en kimentem hozzá. Egy óra múlva, 
mikor felöltözött, hogy kimenjen, megállt előttem 
s monda: 

— S ön még sem szólt nekem erről lako
dalmunk előtt, ugy-e? 

Nem válaszolék; ö elment. 
Másnap ilyenkor már ott álltam az ajtónál 

a szobában s vártam, mint fog eldőlni sorsom. 
Zsebemből a revolver sem hiányzott. Feleségem 
szépen fel volt öltözve s az asztalnál ült, Jefimo
vics pedig előtte sürgölődött. S hát mi történt: 
történt az (becsületemre igazat szólok), tökéle
tesen az történt, a mit előre sejtettem, előre 
gondoltam, ámbár be nem vallottam, hogy ér
zem és gondolom azt. Nem tudom, eléggé vilá
gosan beszélek-e ? 

Hát ez történt. Egy teljes órán keresztül 
hallgatóztam, egész órán át jelen voltam ama 
párbajnál, melyet a legnemesebb és legfenköltebb 
szellemű nő, világi csintalan arczczal, hizelgö 
lélekkel vívott. És azon töprenkedtem én, ki 
meg valék hatva, honnét tudja mind ezt a 
naiv, szerény, keveset gondolkodó teremtés ? 
A világra szóló komédia éleselméjü szerzője sem 
kölcsönözhetett volna fontosságot e jelenetnek, 
mely a legnaivabb mosolytól és az erénynek a 
bűnt megutáló szent megvetésétől volt áthatva. 

És mennyi csillogás volt beszédében, sza
vaiban; élesség a gyors feleletekben, mily igaz
ság ítéletében! S ugyanekkor annyi szűzies volt 
benne, majdnem csupa egyeneslelküség. Szemébe 
nevetett, midőn szerelmet vallott neki, kika-
czagta ömlengéseit, ki ajánlatait. Az az ember, 
ki nagy tűzzel rontott a dolognak, nem számítva 
semmi ellenállásra, egészen oda lett. 

Kezdetben azt hihettem volna, hogy merő 
kaczérkodás — jóllehet kaczérkodása egy elve
temült, de éleseszü lénynek, hogy annál többnek 
lássék. De nem, az igazság ugy ragyogott, 
mint a napfény, nem lehetett kételkedni többé. 
Az irányomban táplált, de nem állandóan táplált 
gyűlöletből határozhatta magát a tapasztalatlan 
e találkozásra, de midőn kenyértörésre került a 
dolog — szemei tüstént megnyíltak. 

A szegény teremtés azon erőlködött, hogy 
engem minden áron boszantson; de ha el is 
tökélte magát az ily aljasságra, még sem tudta 
keresztülvinni. És ezt az ártatlan, tiszta s ide-

| állal bíró lényt birta volna-e elcsábítani Jefirno-
| vics vagy bárki más a nagyvilági arczok közül ? 
| Ellenkezőleg, Jefimovics nevetésre fakasztotta 
I őt. Minden igazság kiemelkedék lelkéből és ked-
i vétlensége sarkazmust csalt szivéből. Ismétlem, 
[ hogy ez a csábító vége felé valóságos bagolylyá 

vált, komoran ült, alig válaszolt szavaira úgy
annyira, hogy aggódni kezdtem, hogy boszuságá-

| ban még meg találja sérteni. 
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J kótya-vetyéli. Az persze eszébe se jut, hogy i 
I azokra a könyvekre még valamikor szüksége ! 
i is .lehet, 6 az még" kevésbbé, hogy milyen 
| ked'ves"jó barátoktól Fosztja meg magát. Mert 
I valóban a későbbi kornak alig vannak kedve-
! sebb emlékei, mint egy-egy megkopott, befirkált 

iskolai könyv, melyekből gyermekkorunkban 
i nagy fáradsággal s még nagyobb hittel betüz-
| tük a tudományokat. Mennyi édes emléket 
i juttat eszünkbe egy-egy ilyen könyv; vissza-
j visz- bennünket a gyermekkori ártatlanság vi-
I lágába, s nem minden szomorúság nélkül só-
! hajtjuk el: oh'ba még egyszer akkora hitem és 
I bizalmam volna a világ es emberek jóságában; 

ha még egyszer, csak egy pillanatra is, olyan 
jó, tiszta és tudatlan lehetnék! Minden lap 
egy-egy emlékeztető; ezt a szamárfület akkor 
csináltam, mikor legelőször megdicsért a taní
tóm ; ezt a tinta-foltot a Kalocsa Dani feccsen-
tette ide, a ki tiz évre rá beleölte magát a 
háromszegi tóba, máig se tudják, hogy miért ? 
Az ember elgyönyörködik gyermekkori írásá
ban ; milyen szép volt az akkor! Elül termé
szetesen a neve áll, girbe-gurbán dőlt betűkkel; 
utána a deák vers : 

Hic liber est meus, 
Testis est ileus; 
Quis illum quaerit, 
Nomen hic ér i t : 
Körtvélyessy est natus, 
Tódor est vocatus. 

És újra ismétlem: becsületemre válhatik, 
mert e jelenetet majd minden bámulat híjával 
hallgattam végig. Ugy éreztem magamat, mintha 
ismerőst találtam volna, mintha azon töreked
tem volna, hogy megtaláljam öt. Ugy indultam 
útnak, mint ki semminek sem hisz, semmiféle rá
galomnak sem, 8 jóllehet zsebembe tevém a re
volvert — igazam volt! 

Hát képzelhettem-e őt másfélének? Miért 
szerettem, mi okból becsültem, s miért vettem 
volua öt feleségül ? Oh, én mindjárt meggyőződ
tem, mennyire gyűlölt engem akkor! de arról 
is, mennyire ártatlan. Véget vetettem a jelenet
nek, kinyitván az ajtót. Jefiraovics fölugrott, én 
meg karon fogtam nőmet, mondván, hogy kö
vessen. Jefimovics föltalálta magát s egyszerre 
nagy hangon s merészen kezdett beszélni. 

— Oh, a házasság szent jogai ellen nincs 
kifogásom, vigye el, vigye nejét! Es tudja meg, 
— kiáltott utánam, — noha önnel kár bíbe
lődnie egy rendes embernek, hogy hölgye iránti 
tekintetből mindenker rendelkezésére állok . . . 
Föltéve, hogy ön megreszkirozza . . . 

— Hallga! — mondám öt egy pillanatra 
megállítva. 

A hazafelé vivő utón egy szót sem váltot
tunk. Kezénél fogva vezetem s ö nem ellenke
zek. Ellenkezőleg nagyon csüggedt volt, de csak 
míg haza értünk. Haza jövet leült a székre s fám 
szegzé tekintetét. Szokatlanul halavány volt; s 
ámbár ajkai mosolyra állottak, mégis diadalmas 
és nyers kihívással nézett reám s ugy látszik, 
szentül meg volt győződve, hogy meglövöm. Én 
azonban szó nélkül kivettem a revolvert a zse
bemből s az asztalra helyezem. Hol rám, hol a 
revolverre nézett. (Tessék jól megjegyezni, hogy 
e revolvert ismerte. Mikor üzletet nyitottam, 
akkor szereztem, s attól fogva mindig töltve áll. 
Mikor üzlethez fogtam, elhatároztam, hogy nem 
tartok sem nagytorku ebeket, sem valami izmos 
lakájt, mint például Mozer. Nálam a látogatónak 
a szakácsné nyit ajtót. De ki a mi kereskedé
sünkkel foglalkozik, nem lehet el az önvéde
lem minden eszköze nélkül s e czélra szolgált 
nálam a töltött revolver. Öt hozzám érkezésé
nek első napjaiban nagyon érdekelte e revolver 
s kérdezett róla egyet-mást, s én elmondtam 
neki szerkezetét és rendszerét, sőt arra is rábír
tam egyszer, hogy czélba lőjjön. Ezt mind tes
sék jól megjegyezni) Nem gondolva félig ijedt 
tekintetére, félig vetkezve feküdtem ágyamra. 
Nagyon ki voltam merülve; lehetett már tizen
egy óra. 0 még vagy egy óráig ült ugyanazon 
a helyen, nem suttogott, aztán eloltá a gyertyát 
s lefeküdt szintén felöltözve, a divánra a falhoz. 
Első izben történt ez házasságunk óta — ezt is 
tessék megjegyezni... 

(Folyt, köv.) 

Egy forradalmi kis biblia. 
(Kortörténet! adat s egyszersmind putlék Dobos János életrajzihoz.) 

Az én gyermekkoromban még nagyon sok 
jó szokás („móres", erkölcs) volt, melyeket 
azóta a terjedő közmiveltség lassanként kiir-
togatott. Ezek közé tartozott az is, hogy iskolai 
könyveinket nem pusztítottuk el a háztól, mikor 
egyszer végigtanultuk, hanem szépen megbe
csülve félretettük, kit a polczra, kit meg az 
almárjomba. Mikor az öcs is oda jutott, a hol 
egyszer mi voltunk: az előszedte a kissé meg
kopott könyveket s szépen kitanult belőlök. 
De a könyvek még akkor sem vándoroltak el: 
jók lesznek az unokáknak. Igaz, hogy igy a 
könyvárusok nem igen gazdagodnának fel: de 
hiszen nem is az a világ rendeltetése; s azután 
ő előttük még a gazdagodásnak sok útja áll 
nyitva. A mai előrehaladott kor ifja alig hogy 
végigtörtetett egy osztályon, rögtön hadiszem
lét tart könyvei fölött, s a melyeket már ki
tanult, szalad velők a zsidó —akarám mondani 
az antiquariushoz s őket egy-két garason el-

Ez aztán jobban biztosította a könyvet tu
lajdonosának minden Wertheim - szekrénynél. 
Igaz, hogy akkor nem is lopkodták ugy a tanu
lók egymás könyvét, mint ma. 

Az elmúlt nyáron föltett czéllal kerestem 
elő és lapozgattam egy ilyen gyermekkori jó ba
rátomat. Czime : Bibliai történetek; a heh. hit-
vallású ifjúság számára. Irta Dobos János. Kiadta 
Bucsánszky Alajos. Pest 1851. Egy vagy más 
okért — nem tartozik ide — Dobos János műveit 
lapozgattam, komplétumban. Találtam én ide 
fönt bibliai töréneteiből is 2—3 példányt, de 
azokban ném volt meg az, a mit kerestem. Ho
mályosan emlékeztem rá, hogy az én gyermek
kori példányomban megvolt. A nyáron azután, 
otthon járván, előkutattam a quadrupp aljából 
az ócska könyvet, s ime a keresett tárgy ott volt, 
ugy a hogy én emlékeztem rá: a versek az egyes 
történetek végén. E verseknek ép ugy tartal
muk, mint megjelenésünk nagyon érdekes kurió
zum. Az ide vonatkozókat magának az írónak 
felvilágosítása után írom. 

A könyv 1848 —9-ben készült a forradalom 
alatt, s ISőO-ben jelent meg első kiadása. A 
Szilágyi Sándor által szerkesztett „Forradalom 
emléklapjaidnak megjelenhetése abban az idő
ben, elég csodálatos tünemény volt, de ezé a 
könyvé méltó párja amannak; igaz, hogy a mi 
48-iki törekvéseinknek, mozgalmainknak s a 
bekövetkezett rettenetes katasztrófának kevés 
köze volt a zsidók történetével, de ha egyszer az 
író feje, szive azokkal volt teli! S az ó testamen
tum történeteinek az egyik rendkívüli előnyük 
mindennemű oktatásnál, hogy az élet minden 
viszonyaira, a sziv minden érzéseire találunk 
bennök vonatkozásokat. Hisz egy nemzet dicső
séges története az, oly szépen alkotva és 
elmondva, hogy az egész emberiség átvette tő-
lök örökségben. E történetek egyes fejezeteihez 
csatolva irogatott Dobos rövid versecskéket, me
lyeknek czéljok lett volna az egész fejezet er
kölcsi tanulságát röviden összefoglalni, s azt 
részben teszik is; de ezen czél mellett teli van
nak szokatlan erős hangon kifejezett vonatkozá
sókkal a 48—49-iki eseményekre. A versecskék 
egy része fölismerhetöleg 48-ban, a 48-iki nép
szabadsági eszmék hatása alatt készült, de egy 
kisebb részük világosan a katasztrófa után. Leg
nagyobb részben darabosak, fésületlenek, de 
eszme a legtöbbször van bennök; itt-ott jó izű 
humor B epigrammai rövidség és él; s néhol va
lóban a költészet szólal meg, a szívnek nagyobb 
mélységeiből jőve s ott a forma is egyszerre 
hibátlanabbá, zengzetesebbé lesz. Minő szép kis 
dal az, például, Mózes hivatásának történeténél: 

Lángba borulva áll ott egy csipkebokor, 
Mózes előtte arczczal a földre hajol: 
Hallja belőle zengni az isteni szót: 
Menj szabaditni a szolga zsidót, 
Égett a mi csipkebokrunk, 
De Isten-szót nem hallottunk. 

Azután az ismeretes Dávid éneke (Sámuel, 
II. k. I. r.), midőn ez a Gilboa hegyein vivott 
csatában elesetteket, köztük barátját Jonathánt 
is elsiratja : 

Elhullottak a vitézek, 
Hegytetőn elszórva ivek, 
Nincsen a ki szedje fel. 

_ Utczáin az Atkelonnak 
Tapsoló nők vigadoznak 
— Hogy elestek a vi ezek, 
A tetőn elszórva ivek — : 
Mért mondtátok nékik el ? * 
Es te Gilboának halma, 
Hol lehullt a hős paizsa : 
Átok lengjen füveden ; 
Harmat, eső rád ne szálljon, 
Madár, utas meg ne háljon 
Vért ívott gerinczeden. 

S az elesett honfiakat sirató Dávid dalából 
ki ne érezte volna a nemzeti dicsőség s a név
telen hősök siratását. — Csinos az a két sor is, 
mely József vészthozó álmai után van vetve : 

Ha látsz álmaidban fénylő, csillagokat: 
Vigyázz, hogy ne sirasd kora lehunytokat. 

A föntebbiekben a hang még elégiái, de 
minő szenvedélyes, czikornyátlan felkiáltás nyi
latkozik a következő két sorban, mely az előtte 
álló szövegnek csak végső kikezdésével függ 
össze: 

Az ellen lerakta fegyverét védtelen, 
Miért nyakaztatod őket, istentelen ? 

Aranynak egyik valószínűleg kevéssé ismert 
és méltányolt, pedig a maga nemében tökéletes 
kis versére, a Heczheczre emlékeztet: 

Utczahosszat bőg a szegény marha, 
Nincsen kedve menni vágópadra, 
Kinosan küzd öt-hat szelindekkel! 
Életeért még öklelni Í3 mer : 
Gyepű megöl vicsori szomszédok 
Gyönyörködve nézik a játékot . . . 
A mészáros ebeit kapatja, 
Eáadásul magát is mulatja. 

Az alájegyzett szám (1850.) mutatja, hogy 
miről van szó. Könyvünkhöz visszatérve, minő 
épületes tanulság van azon fejezethez csatolva, 
mely Jozsuénak az öt király felett kivívott győ
zelméről szól: 

Állj meg nap Gibeon, hold Ajalon felett, 
Királyok fölött vív néped győzedelmet! 
Kemény Ítéletet tart aztán felettök : 
Az Ígéret földe határán függnek ők. 

Mintha csak Petőfinek ismeretes, kegyetlen 
refrainü versét hallanók. Átalában a ikirályok-
kal sok baja van. Midőn Sámuel történetét olvas
suk, hogy le akarta beszélni a zsidó népet a 
király-választásról, mert ha egyszer megválasz
tották, hasztalan zúgolódnak majd ellene: követ
kezik a tanulság: 

„Kiáltni nem lehet a választott elleni" 
Isten-szó. De hát a nem választott ellen ? 

Majd lentebb: 
Istennek s a kért királynak i 
A népek engedni tartoznak. , 

Hámán történeténél is kitör az iróból, 
a keserűség: 

Uram, miért nem épül több ily akasztófa 
A népet gyilkoló Hámánok számára !. 

Mikor a zsidók a babiloni fogságba kerül
nek s a király előkelő zsidó ifjakat vesz fel apró
dokul udvarába, a vers vonatkozása oly termé
szetes : 

A szülék kivándorolnak 
S a hontalan fiak 
Idegen nyelvet tanulnak ! 
Apródok a honatyák szép gyermekei, 
Az irtott nemzedék torz emlékei. 

Illés próféta és Acháb király történetének 
tanulsága ez: 

Illés Acháb előtt megállt 
E s a király reá kiál t : 
Te országháboritó! 
Az igazság prófétája 
Lesz világ háboritója, 
Mig Acháb lesz a biró. 

Végül, hogy a humoros hangúak közül is 
mutassunk be egy párt, ime a pusztán való kóbor
lást megunt három pártos történetének tanulsága: 

Tudjátok-e mi volt Abirám fő bűne? 
Pártját visszacsalta szolgálat földére. 
Korunk a büntetés helyett 
Erre roppant pénzt elfizet. 

Majd Bálám jól ismert történeténél: 
Egyszer nyilt meg szóra a szamárnak szája 
S okosabbat mondott, mint tett a gazdája. 
Marhád munkatársad ; együtt fárad veled, 
Ne üsd szegény ember, övé fél kenyered. 

A könyv megjelenésének története ez. 
Dobos a kézirattal feljött Pestre és azt eladta 
Bucsánszkynak kétszáz váltó forinton. A könyv-

* T. i. Az ellenség, a philiszteusok leányainak. 

43. SZÁM. 1S79. xxvi. ÉVFOLYAM. 

árus megvette jóhiszemüleg s valószínűleg nem 
is gondolt rá, hogy a bibliai történetek alatt 
veszedelmes hatású versek is lappanghatnak. 
Azután következett a czenzor. A véletlen ugy 
akarta, hogy a bibliai történetek kézirata épen 
egy olyan czenzor kezébe került, ki a 40-es évek
ben tagja volt azon társaságnak, mely nagy
részt írókból és lelkészekből állva, sok jó napot 
töltött együtt a Zugliget fái közt, vig és komoly 
beszélgetésben. Kronpergernek hívták s a kath. 
lelkészi rend tagja volt. Ez, meglehet az író 
iránti jó emlékezésből, meglehet mert figyel
mesen át sem olvasta a kéziratot, megengedte a 
kinyoinatást. De bezzeg észrevették a kinyoma-
tás után az iskola-felügyelő és egy másik czenzor, 
Sz. F. — Dobost Budára hívták, megdorgálták 
s meghagyták neki, hogy a botrányos verseket 
egy következő kiadásban megjavítsa. Ő végig
hallgatta a hivatalos megintést s szépen haza 
ment. Azonban a kiadó, midőn az első kiadás 
elfogyott, fölszólította a szerzőt, hogy a verseket 
javítsa ki, igérve neki 30—40 forintot fáradsága 
fejében. Dobos az átdolgozásra nem vállalko
zott, ekkor azután Bucsánszky keresett valami 
boldogtalan versfaragót s azzal az összes verse
ket átdolgoztatta. Alig maradt épen egy-kettő. 
Nem csak azoknak tekerte ki a nyakát, vagy 
irt helyettök másokat, a melyek némi vo
natkozással lehettek a politikai viszonyokra; 
hanem sajátságos ösztönével a hivatal-szolgá
nak, még azt is elrontotta, a hol egyszerűen 
csak az író egyénisége nyilatkozott a versben, 
így p. o. Jób történeténél az első kiadásban 
ez van: 

Ha Jób postái el-
Erkeznek hírekkel: 
Add hogy békén tűrjem 
S a jobbat reméljem. 

A javított kiadás igy szól: 
Jób megnyugodt isten végzetében 
S nem ingadozott nagy türelmében stb. 

Mózes csipkebokránál a négy első sort meg
hagyta, de & zsidó elől kitörölte a szolgát. Hámán 
történetéből Mardokeus nyújtja a tanulságot 
ilyeténképen: 

A hűség jutalmat nyer, 
Milyenre gondolni sem mer. 

És igy tovább. 
E dib-dábságok ugy függenek a tömör, jel-

lemzetes stílű szövegen, mint holmi letépett 
rongy. 

Ez igazságszolgáltatással tartoztunk az Író
nak, ki akkor még csak nem is tiltakozhatott 
munkája elrontása ellen. A munka több kiadást 
ért s tömérdek példányban kelt el a magyar 
prot. közönség fiai közt. De ezek nagy része az 
elrontott szövegű. Az első kiadás példányai jó 
részt elpusztultak. Azóta a kiadói viszonyok is 
változtak; az iró, ha ma ima, bizonyára jobban 
biztosítaná jogait, s nem elégednék meg 200 
bankó forinttal egyszer-mindenkorra oly könyv
nél, melyen a kiadó ezreket nyert; s a mi még 
többet ér, ma már a jóravaló kiadó maga gátolná 
meg azt. 

Utólagos vigasztalásul a derék lelkész és 
iró tegye el többi emlékei közé ezt is, azzal a 
reflexióval, hogy épen a derék embereknek min
denha az a kiváltságuk volt és van, hogy igen 
sok olyat csináljanak, a mit pénzzel nem fizet
nek meg, sőt pénzzel megfizetni nem is lehet. 

Baráth Ferencz. 

A „BOUNTY" LÁZADÓI. 
V E R N E G Y U L A R E G É N Y E . 

MÁSODIK FEJEZET. 

Az elhagyatottak. 
Tizennyolcz utasával — tisztek és legény

ség együtt — s csekély élelmi és egyéb szerei
vel, a mentő csónak, mely Bligh kapitányt és 
bajtársait a sik tengerre ragadta, annyira meg 
Tolt terhelve, hogy alig tizenöt hüvelyknyire 
magaslott ki a vizből. Huszonegy láb hosszával 
8 hat láb szélességével igen alkalmas volt mentő 
csónaknak a „Bounty" szolgálatában; de ily 
hosszú útra s annyira megterhelve, lehető leg-
elégtelenebb járműnek vcJt tekinthető. 

A matrózok, bizva Bligh kapitány erélyében 
és a többi tiszt ügyességében, erősen eveztek s 
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a csónak gyorsan szegte a tenger csöndes hul
lámait. 

Bligh az első percztöl fogva- tisztában volt 
uti tervével. Mindenek előtt, s minél előbb 
Tofoá-t a Barátságos szigetpart legközelebbikét, 
melyet néhány napra hagytak vala el, kellé újra 
elérniök; ott kenyérfa-gyümölcscsel s édes víz
zel ellátva magokat, Tonga-Tabu szigete felé 
kellend evezniök, a hol elegendő élelmi szert fognak 
találni, hogy megkísértsék a hosszabb utat Ti-
mor-ba, a hollandi gyarmatba, ha a benszülött 
vadaktól való félelemből, az utközbeeső szám
talan kisebb szigeteken nem akarnak kikötni. 

Az első nap minden esemény nélkül telt el 
s mire az éj leszállt, már elérték Tofoát. Szeren
csétlenségökre a part oly meredek és sziklás 
volt, hogy éj idején lehetetlen volt kikötni. Meg 
kellé várniok a reggelt. 

Hogy a velők hozott csekély eleséget ne 
fogyaszszák, a szigetről kellé élelmi szereket 
szerezuiök. Egy-két benszülött csakugyan mu
tatkozott is s szívesen fogadtatván, többedma
gokkal jöttek vissza s néhány kókuszdiót és egy 
kevés vizet hoztak magokkal. 

Bligh kapitány meglehetős zavarban volt, 
mit mondjon e jámbor vadaknak, s mivel iga
zolja ide visszatérését. Ezek már ismerték öt 
mint a „Bounty" kapitányát; azért az igazságot 
el kellé előttök titkolni, hogy a fehér ember te
kintélyét és varázsát le ne rontsa a vadak sze
meiben. Hogy élelmi szerek végett jöttek, azt 
nem mondhatta, hiszen a „Bounty", jól ellátva 
mindennel, csak néhány napja távozott innen s 
most már a láthatáron nem volt látható többé. 
Legvalószínűbb volt azt mondani, hogy hajó
törést szenvedtek s csak ők néhányan mene
külhettek e csónakon. Bligh meghagyta társai
nak, hogy mindnyájan e meséhez tartsák mago
kat. A vadak ez elbeszélést hallva, sem öröm, 
sem részvét jeleit nem adták, csak meglepetést 
és csodálkozást mutattak, melyből nem lehetett 

j kivenni, mit gondolnak tulajdonképen. 
Május 2-kán a sziget többi részeiből össze-

i csoportosult benszülöttek száma oly aggasztóan 
! növekedett, hogy ellenséges szándékukról alig 

lehetett kétség. Néhányan kísérletet akartak 
tenni, hogy a csónakot a partra húzzák és csak 
Bligh kapitány erélyes föllépése tartóztatta 
vissza szándékuktól. Ezalatt néhány matróz, ki
ket a kapitány a szigetre küldött volt, néhány 
hordócska vízzel visszaérkezett. 

Ideje volt távozni e barátságtalan parttól, i 
Naplementre minden készen is volt; de a csóna
kot, hogy a parton levők beszállhassanak, a part 
közelébe húzni aggályos volt, mert a benszülöt
tek, kövekkel fegyverkezve, készen álltak annak 
megtámadására. Bligh kapitány erélyes magatar- I 
tása azonban ezúttal is visszariasztotta őket a ; 
támadástól s szerencsésen csolnakba szállhattak 
mind. Csak egy Bancroft nevű matróz, kinek 
— vesztére — eszébe jutott, hogy ott felejtett ] 
valamit, mikor a partra ismét kiugrott, a ben-
szülöttek egyszerre körülfogták s a szó teljes j 
értelmében agyonkövezték. Társai, lőfegyverük ! 
nem levén, mit sem tehettek megmentésére. ] 
Bajok is kőzápor omlott a partról. 

— Rajta legények, — kiáltá Bligh, — eve- | 
zőkhez gyorsan s el a parttól! 

A benszülöttek az apály miatt sekélyes 
vizbe a csónak után ugráltak s ujabb kőzáporral 
árasztották el azt. Haywood egy melléje bukott 
követ fölkapva, a támadók egyikét czélba vette, 
s ugy találta homlokon, hogy halva bukott 
hátra. Bancroft meg volt boszulva. A benszülöt- j 
tek azonban kis csónakokat oldoztak el a partról 
s a távozók után kezdtek evezni. Az üldözésnek 
nem lett volna jó következése, midőn a kormá
nyosnak egy jó gondolata támadt. Levetette pa-
szomántos felöltőjét s az üldözők elé hajította. 

639, 

Ezek az árnyért odahagyva a prédát, hogy azt 
kifoghassák, meglassultak az üldözésben. Ez által 
a menekülők előnyt nyertek s a sziget csúcsát 
megkerülve, eltűntek üldözőik szeme elől. 

Ezalatt egész éjszaka lett, s a vadak föl
hagytak az üldözéssel. De az első kiszállási 
kísérlet e szerencsétlen eredménye nem volt 
biztató hasonlók ismétlésére. Legalább Bligh 
kapitány ugy vélekedett. 

— Most már — monda — el kell hatá
rozni magunkat. Tonga-Tabu-ban, vagy bárhol 
akarnánk kikötni, a tofoai jelenet ismétlődnék, s 
csekély számunkkal, lőfegyverek nélkül, múlha
tatlanul a vadak áldozatául esnénk. Csere-eszkö
zeink s tárgyaink sincsenek, hogy jóindulatul at 
megnyerjük s tőlök élelmiszereket vásárolhas
sunk. Igy egészen magunkra s nyomorultul cse
kély készletünkre vagyunk utalva. Hogy ezekkel 
Timorba érhessünk, — odáig majdnem tizen-
kétszáz tengeri mérföld! — naponként egy 
unczia kétszersülttel s egy fólmeszely vizzel kell 
egy-egy embernek beérnie. Csak igy menekülhe
tünk ; 8 igy is csak azon föltétel alatt, ha nekem 
teljes és föltétlen engedelmességet fogadtok s azt 
meg is tartjátok. 

Tisztek és legénység egyhangúlag fogadta s 
megesküdt reá. 

— Ha valakinek a másik ellen valami ha
ragja van, azt most el kell felednie; közértelem
mel egy czélra működni a fődolog. Igéritek-e 
ezt is ? 

— ígérjük. 
— Jól van barátim! ha szavatokat meg

tartjátok — felelek menekülésünkről. 
Az ut most K. É. K. irányban vezetett. 

Május 4-kén estérd erős szél támadt. A tenger 
akkora hullámokat vetett, melyek a csolnakot 
majdnem elborították. A veszély perczről perezre 
nőtt. Átázva s majdnem megfagyva, evezni 
alig bírtak s magokat kissé fólmelegitni csak 
egy csésze rhumos theát s fejenként egy kenyér
gyümölcs negyedrészét kapták. 

A helyzet másnap s a következő napokon 
sem változott. Az oczeán szigetei közt sikulva 
át, a benszülöttek által nem egyszer vétettek ül
dözőbe ; de sikerült őket kikerülniök. Kikötni 
valahol: arról azonban szó sem lehetett. 

Május 9-kén az előbbinél még borzasztóbb 
vihar tört ki. Dörgés és szakadatlan villámlás, 
omló zápor és dühöngő szél közepette minden 
perezben a halál torkában lebegtek. Bligh ka
pitány — az esőtől ugy is átázott ruhákat a 
tenger vizébe mártatta, hogy a só hassa át s ez 
némi meleget adjon az eső által majdnem meg
dermesztett tagoknak. Az esőnek annyi haszna 
mégis volt, hogy ivóvizzel bőven ellátta a csol
nakot s igy a legnagyobb kíntól, a szomjúságtól 
megmentette az elhagyatottakat. 

Május 17-kén, ismét kiállott erős vihar 
után, a legénység csüggedni s panaszkodni kez
dett. Kimerülve az éhségtől, az étel-adag meg-
kettőztetését követelték. Hiszen, mondák, Uj-
Hollandba érve majd helyrepótolhatják a hiányt. 
Bligh kapitány azonban erélyesen ellenállt. 

— Hogyan, — monda, — még felén sem 
vagyunk az útnak s már is elcsüggedtetek? S 
azt hiszitek, Uj-Hollandban könnyű lesz uj ele
séget szerezni be? Nem ismeritek azt a földet és 
lakóit! Én tudom, hogy fogadták ott a vadak 
Cook kapitányt! 

A következő tizenöt nap vidám, derült idő 
volt. A ruhákat meg lehetett szárítani. 27-dikén 
az uj-hollandi száraz keleti oldalát környező 
korall-szigetsziklák közé jutottak, melyek néme
lyikén bájos és üdezöld tenyészet örvendeztette 
meg a szemeket. E korall-szigetkék lakatlanok. 
Mindamellett vigyázva haladtak köztük s kötöt
tek ki némelyiken. Egy helytt osztriga-telepet 
találtak s felséges vendégséget csaptak belőle. 
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A csónakban egyebek közt egy gyujtó-üve-
get, kovát s taplót is találtak. Tüzet lehetett 
gyújtani: ha vadat, vagy halat akarnak sütni. 
Bligh kapitány három csoportra osztotta embe
reit. Egynek a csolnakon kellé maradni s ott 
mindent rendbeszedni. A más kettő, két irány
ban, élelem után indíttatott. Néhányan azonban 
panaszkodtak s nem akartak a szárazra menni, 
vagy félelem vagy fáradtság miatt. Egyik, elke
seredettebb a töhbinél, egyenesen megtámadta 
Bligh kapitányt, hogy ö a csolnakban marad, 
őket pedig fáradságos vadászatra küldi. A kapi
tány, átlátva, hogy a fegyelmetlenséget eltűrnie 
s elharapózni engednie nem szabad, előrántotta 
kését, egy másikat pedig az ellenszegülő elé do
bott s igy szólt hozzá: 

— Védd magad, vagy leszúrlak. 
Ez erélyes föllépés észre térité amazt s bo

test gyöngültével hanyatlott az ellentállási erő. 
Néhánynak a lábai is eldagadtak ; É okakon, a 
kimerültség miatt, ellenállhatatlan álmosság vett 
erőt. Mindez a közelgő vég jele volt. Bligh kény
telen volt a gyöngültebbeknek kettős adagot 
adatni, hogy némileg magokhoz jőjenek. 

Végre június 12 kén reggel föltűnt a Timor 
sziget partja — miután háromezer hatszáz ten
geri mértföldnyi utat, a legborzasztóbb nehézsé
gek közt hagytak hátra. 

Kupangban az angolok által nagy szíves
séggel fogadtattak. Két hónapot töltöttek ott, 
hogy magokhoz térjenek a kiállott szenvedések 
után. Akkor Bligh egy kis shoonert vásárolt, 
melyen Batáviába hajózott át, a honnan Ang
liába hajózhatott. 

1790. márczius 14-kén kötöttek ki az elha
gyatottak Portsmouthban. Kiállott keserves kin-

lag a dán irodalomra, művészetre s zenére vonat
koznak. 

* A valódi népszerűséget Parisban kiválóan jelzi 
az, hogy hány pipa fogy el valamely nevezetes egyént 
képével. Jelenleg az elnöki pipák kelnek legjobban, 
a Thiers-pipákból évenkint mintegy 57,000-et adtak 
el, utána következnek Gambetta és Grévy. A negye
dik helyen áll Capoul, a hires énekes, azután Csete-
vájó s az „Assomoir" (Zola regénye) két alakja: 
Gervaise és Mes Bottes. 

Az EgyesUlt-Államok elnökeinek haját Washing
tontól Pierceig (1853) gondosan megőrizték a 
Washingtoni pátens-hivatalban. Nagy részök már 
a régi kor miatt meghalványult. Washington haja 
csaknem egészen ősz, de finom és lágy, Jeffersoné 
szürke és sötét vegyülék s kissé durvább, ugy szintén 
Jacksoné. Buchanan elnökké választatásakor 1857-
ben e szokást megszüntette. 

Mi az ember ? Az egyiptomiak az embert 
beszélő állatnak nevezték. Mózes isten képmásának 

C8ETEVÁJO LŐPORRAKTÁRA ÉS „PANDA SZELLEME". 

A SÁTOE A „NATAL" HAJÓ FÖDÉLZETÉN. C8ETEVÁJO NEJEI ÉS LEÁNYA A SÁTORBAN. 

csánatot kérve, késznek nyilatkozott engedel
meskedni. 

A pihenés alatt a csolnak osztrigákkal s 
egyéb kagylókkal, valamint édes vizzel is bőven 
elláttatott. Továhb haladva, Bligh kapitány a 
két vadászcsapat egyikét tekenösbékákra, a má
sikat wodíZt'-kra (fürjszerü madarak egy faja) 
küldötte ki. Az első csapat üres kézzel tért visz-
sza. A második is csak hat darab madarat hozott, 
mivel az egyik matróz a vezénylőnek nem enge
delmeskedve, a nagyobb csapatot elriasztotta. 

E csekély élelmi szerek s az édes viz nélkül, 
melyet Uj-Holland ez előpartjain találtak, két
ségkívül elvesztek volna. Egészen kiaszott, le
gyöngült, majdnem árnyszerd állapotban voltak. 
Innen Timorig, a hová igyekeztek, — bár az ut 
nagyobb részén tul voltak már, — csak ismét
lődtek, sőt növekedtek eddigi szenvedéseik. A 

jaik elbeszélése a legmélyebb részvétet ébresz
tette irányukban, s egyszersmind a legnagyobb 
méltatlankodást szenvedéseik okozói ellen. A ten
gerészeti parancsnokság azonnal fölszereltette a 
„Pandora" nevű fregattot, huszonnégy ágyúval 
és százhatvan emberrel s a „Bounty" lázadóinak 
az üldözésére küldötte. 

Lássuk most, mi lett ezekből. 
(Folyt, köv.) 

Egyveleg. 
* A dánok érdekes menyasszonyi ajándékot 

adtak Thyra cumberlandi herczegnőnek. Igen csinos 
tölgyfa könyvszekrény ez, tizennégy láb hosszú s 
tizennyolcz láb magas, góth stylben készült s a régi 
dán írók a költők szobraival van gazdagon ékítve. A 
szekrényben mintegy 600 kötet van, melyek kizáró-

mondja; Acschylos nappali lénynek, Sophokles kép
nek, Plotinus minden jó atyjának ; Sokrates kis isten
nek, Pindár az árnyak álmának ; Honiér és Osszián 
gyönge falevélnek, Jób a por fiának, Herodot a nyo
mornak, Cicero egyenes állatnak, Plató isten közre
ható műszerének; Jean Paul félistennek, Schiller 
a természet urának és Goethe a világ kis istenének-

A postaforgalom a múlt évben az egész világon 
3300 millió levélre ment, azaz naponként mintegy 
9 '/* milliót küldtek el. A táviratok száma 130 
millió volt, azaz naponként 353 ezer s ebből mint
egy egyharmadrész volt egészen magánjellegű. 

A Niagara-vizesés környékét nemzetközi parkká 
akarják átalakítani s ugy az Egyesült-Államokból, 
mint Kanadából külön bizottság működik e czélra.-
Mintegy három négyszög mértföldnyi területet 
akarnak kisajátítani, közbe esnék a Ludsziget s az-
uj függő híd is; az egész költség 260 ezer font ster
ling lenne. 
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Képek a szerb kongresszusról. 
A Duna jobbpartján, a horvát-szlavonor-

szági gyönyörű Fruska-Gora hegység keleti 
lábában, Péterváradtól egy kis órányira fekszik 
szintén a horvát-szlavón határőrvidék területén 
a görög-keleti szerbek metropolisa, az alig 5000 
lakosú kisded Karlovitz (magyarosan Karlócza), 
hol jelenleg a szerb nemzeti egyház kongresszusa 
székel. Minden három évben kell egyszer, hat 
heti ülésezésre, összehívni ez egyházi parla
mentet ; tavaly lett volna már ideje, de akkorról 
a háborús világ miatt elmaradt. Most f. é. szep
tember 28-kán nyilt meg. 

Karlovitz fekvése festői; a természet sokkal 
szebbé tette, mint az emberi kezek, mert építke
zését, utczái rendét és tisztaságát tekintve, vá
rosnak alig mondható. Lakói túlnyomó része 
óhitű (gör.-keleti) szerb; kevés a katholikus 
horvát, s csak valamivel több a német elem 
benne. A szerbeknek három templomuk van itt, 
közte a patriarcha-érseki székesegyház; a katho-

sengve, a XVII. század diplomacziáját jellemző 
kicsinyeskedéssel ugy egyeztek meg végre, hogy 
a kápolna négy oldalajtóján egyszerre lépjenek 
be a négy szövetkező hatalmasság követei, hogy 
egyiknek se legyen elsősége a többi fölött. 

A székesegyház s a patriarchai lak közelé
ben emelkedik a szerb főgymnázium, mely 
100—200 tanulónak ellátást és bennlakást adó 
alumniummal van berendezve, melyet Strati-
mirovich a hires metropolita-érsek (s magyar 
nemes) alapított. A főgymnáziumot papnövelde 
tetőzi be, mely közelebbről néhány évig szüne
telt, mivel a papok nagy számmal voltak s nem 
jutottak eklézsiához az egyházközségek kevesbi-
tése s összeolvasztása folytán. Tavaly azonban a 
papnövelde újra megnyílt. 

Karlovicznak egyházi központiságán tul 
másik nevezetessége bortermelése, különösen a 
világhírű ráczürmös, mely karloviczi név alatt 
megy a kereskedésbe; jó híre azonban kétessé 
van téve a tömérdek hamisítás által, mert Kar-
lovicz sokkal kevesebbet termel, mint a mennyi e 
név alatt eladatik. 

párt azonban roppant többséggel Stojkovics Ar
zén budai püspököt (a kiről mindjárt) válasz
totta. A korona e választást nem erősité meg. 
így merült föl, mint közvetitő eszköz, a jámbor 
Ivacskovics jelöltsége, kiről egyszerre bebizo
nyíttatott, hogy ő tulajdonkép nem román, 
hanem szerb. 

Stojkovics Arzén, a budai (vagy tulajdonkép 
szent-endrei) megyés püspök elavult politikai 
nézetekkel, korlátolt kalugyer műveltséggel s 
hierarchiai hajlamokkal biró ember. Mindenben 
a régi iskola hive. 

A másik oldalon Angyélics Germán, a bácsi 
(újvidéki) püspök daliás, meglepően szép és fér
fias alakja tűnik föl. Modern műveltségű és 
sokoldalú képzettséggel biró ember, ki finom 
modorral szívós erélyt párosít. Most 58 éves. S 
alig csalódunk, ha benne a jövendőbeli patriar-
chát látjuk; ámbár ő a túlzó szerbeknek nem ked-
vencze. A világi elem átalában nem szereti, mert 
ő is erős klerikális. Politikája az, mi a nagynevű 
szerb hazafi Tököly Sabbásé volt: összeegyez
tetni a szerb nemzeti egyéniséget a magyar 
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űkus horvátoknak is van egy templomuk a vá
rosban. Az érseki székesegyház mellett van a 
patriarcha lakása; ódon, dísztelen, szűk és ros
kadozó épület. Ha a patriarchák jobban gazdál
kodtak volna, már rég fölépülhetett volna a több 
mint félszázad óta tervezett diszes rezidenczia ; 
^ert a karloviczi szerb érseknek, a hagyomá
nyos rossz gazdálkodás mellett is meghaladja 
jövedelme a 60—80 ezer forintot; jó gazdálko
dással pedig 100—120 ezret könnyen megüt
hetne. Most azonban már komolyan hozzá kezd
tek az érseki palota építésének a terveléséhez; 
talán lesz valami belőle. Egyébiránt mind a szé
kesegyház, mind az érseki lak a múlt századból 
való épületek, s képünkön a balsarokban lát-

Mellettök az úgynevezett béke-kápolna tü-
nik a képen szemünkbe. Ez a város északkeleti 
reszén; emelt dombon fekszik. Itt köttetett meg 
* becsi béke-előzményeket kigúnyoló karloviczi 
beke a törökkel, 1699-ben. A történeti hagyomány 
uZ-?rmí' , a külföldi hatalmak képviselői, kik e 
békekötésnél szerepeltek, az elsőség felett ver-

A szerb kongresszusra visszatérve, képünk 
annak főbb alakjait hü rajzokban tünteti föl. 

Közepén, alul, a kongresszusi királyi 
biztos, Sztancsich György, a szerb eredetű, de ha
zafias magyar érzelmű Pancsova-városi főispán 
látható. A szerbek nem nagyon örültek királyi 
biztossá neveztetésének. de azért c^ak összefér
nek vele; ő a kongresszuson az állami főfelügye
letet teljesiti, de a tanácskozásokba nem foly be. 

Fölötte, középütt felül, az ősz patriarcha, 
vagy metropolita-érsek, a görög-keleti szerb egy
háztartomány feje, a jámbor — gyöngeségig 
jámbor — de különben minden tiszteletre méltó 
aggastyán, a 76 éves Ivacskovics Prokop ősz 
alakja látható. 0 először román metropolita volt; 
a szerbek é; románok egyházi különválása s két 
tartományra oszlása után ugyanis a nagy-szebeni 
(erdélyi) püspökség érsekséggé s metropolita-
sággá vált. Saguna, a nagyeszű főpap volt az első 
érsek. Utána Ivacskovics, előbb aradi oláh püspök, 
választatott. Egy év múlva megürült a karloviczi 
érsekség. A kormány jelöltje Gruics pakráczi 
püspök és érseki helyettes volt; a szerb nemzeti 

állami bazafisággal. Ez, a jól felfogott szerb 
érdek is, teszi öt a jövő jelöltjévé egyházában; 
mert tekintélye, mit jellemével s tudományos
ságával biztosított magának, ellenfelei előtt is 
el van ismerve. 

Az alsó sorban, a kir. biztos oldalán, a 
kongresszus világi tagjai közt a két legneveze-
tesebbikkel ismerkedünk meg. Jobbról Brano-
vácsky István, nyűg. cs. kir. törvényszéki ülnök, 
volt országgyűlési képviselő, újvidéki gazdag és 
tekintélyes polgár, a múltkori s a jelenlegi 
kongresszusnak is választott alelnöke; sima mo
dorú, tisztes jellemű s talpig becsületes férfiú. 
— Balról, a budapesti képviselőházból s a Mile-
t r s bünpöréből (kinek védője volt) jól ismert 
dr. Polit Mihály, a kongresszuson a nemzeti 
párt vezérszónoka, látható. Európai műveltségű 
ember. Érzelmeire, elveire nézve omladinista, 
túlzó szerb; de okosabb a faltörő Mileticsnél. 
A nemzetiségi képviselők között jelenleg az or
szággyűlésen is a legjelentékenyebb helyet foglalja 
el, hasonlót ahhoz, mint évek előtt Mocsonyi 
Sándor. Modora sokszor kihivó, de beszédeiből 

* 
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nem hiányzik a tartalom. Eletére nézve nem 
tartjuk érdektelennek közölni a következő — 
szerb kézből vett — adatokat: 

Polit Mihály Újvidéken született. A gymnáziu-
mot is ott kezdte, de Bécsben végezte el, hova szü
lői a déli vidékeken 1848-ban kitört zavargások al
kalmával menekültek. A jogtudományokat Heidel-
bergben, Parisban és Bécsben hallgatta és ez utóbbi 
egyetemen lett jogtudorrá. Még mint bécsi jogász, 
1858-ban egy bosnyák küldöttség számára, mely a 
bécsi török nagykövethez, berezeg Kalimachihoz pa
naszkodni jött, szerkesztett a szultánhoz egy folya
modványt franczia nyelven, mely akkor az egész 
európai sajtóban feltűnést okozott. 1860-ban a mon
tenegrói fejedelemtől Danilo herczegtől meghívást 
kapván, Csetinjébe ment s a berezeg titkára lett. 
De az ottani éghajlat nem kedvezvén egészségének, rö
vid idő múlva visszatért Bécsbe s ügyvédi gyakorla
tát folytatta. 1861-ben, a megyék helyreállítása után, 
Szerémmegyében főjegyző lett. Ugyanez évben a 
zágrábi országgyűlésre is képviselőnek választatott. 
1865-től egész 1868-ig ugyancsak Szerémmegye 
szegi választókerülete minden évben képviselőjé
nek választá a zágrábi országgyűlésre. De időközben 
tisztviselő is volt; 1862-ben a horvát udvari kanczel-
láriánál titkárnak neveztetett ki, 8 1864-ben a báni 
kir. táblához ment. 

Polit a horvát országgyűlésen az unionista 
(magyarbarát) párthoz tartozott, olyannyira, hogy 
a zágrábi jogászok őt a „legdühösebb magyarón"-
nak nevezték. De 1867-ben az Ausztria és Magyar
ország közt létrejött kiegyezés és báró Rauch horvát 
bánnak kineveztetése után, az „unio"-nak ellenzéke 
lett. 1868-ban ő is aláirta a hires horvát deklará-
cziót, a többiekkel együtt kilépvén az országgyűlés
ből is. Hivataláról lemondott; s horvát ügyvéd 
levén, szándoka volt Zágrábban folytatni ügyvédi 
gyakorlatát. De a bán — az érvényben levő ügyvédi 
rendszer alapján — megtagadta tőle a „stallum 
agendi"-t Horvátországban. Ennek következtében 
visszatért 20 év után születési helyére Újvidékre 
azzal a szándokkal, hogy Magyarországban ügyvéd
kedjék, a minek itt nincsenek hasonló akadályai. 
De előbb le kellett a magyar ügyvédi vizsgát tennie. 
O azonban egy árva szót sem tudván magyarul, 
35 éves korában kezdte tanulni nyelvünket s a leg
nagyobb szorgalommal oda vitte, hogy egy év alatt 
a köz- és váltóügyvédi vizsgát Budapesten kitűnő 
sikerrel letehette. Most hát ügyvédkedni kezdett 
Újvidéken s csaknem egészen lemondott a politikai 
működésről. De 1873-ban a bánáti határőrvidék 
Magyarországhoz csatoltatván, Polit a pancsovai 
választó kerületben a magyar országgyűlésre képvi-
lőnek választatott meg. Azóta háromszor volt meg
választva, még pedig az utolsó választásoknál két 
kerületben. 

Polit Mihály beszédei a magyar országgyűlésen 
ismeretesek, ugyszinte politikai működése is. Tavai 
Miletics hires felségsértési pőrében mint védő sze
repelt. 

Meg kell még említeni, hogy Polit a külföldi 
sajtóban sokat irt. Majdnem 15 évig volt levelezője 
az „Augsb. Alig. Ztg."-nak, sokat irt a „Nord" és 
,,Indépendance belge" czimü lapokba és egy ideig 
az angol „Hour"-ba. Szerb nyelven is sokat dolgo
zott. Ifjú korában egy szerb drámát és egy monte
negrói tárgyú novellát is irt, mely utóbbi olasz for
dításban is megjelent. 

Képünk ez egyéneken kivül még két 
typust is tüntet föl. 

Jobbról egy pópa, vagyis világi pap látható; 
balról egy archimandrita, vagyis zárdafőnök. 
A világi papok az egyházközségek lelkészei; 
ezek nősülhetnek, de csak egyszer, s özvegyen 
maradva nem többé; esperességnél nem vihetik 
fölebb. A zárdafőnökök szerzetes-papok, közü
lök választják a püspököket. Jellemző alakok: 
a szerb papság két főtypusa. 

Karloviczi ürmös. 
Szerb kongresszusi karczolat. 

Meg voltunk akadva, már t. i. czim dol
gában. 

A sodronyon végigvágtató villanyszikra 
szertehordja ugyan a dolog hirét s Európa ha
todik nagyhatalma, a sajtó — még pedig a 

„Zasztavá"-tól kezdve le a „Times"-ékig — ugy 
adja róla a távirati tudósításokat, mint annak 
idejében akár a megboldogult berlini kongresz-
szusról; — de már ugy van, hogy Európa nem 
inog meg tőle, sőt az oly könnyen szalmatüzelő 
magyar universzum is csöndes, noha a legége
tőbb zászló-kérdés csóvája közel járt a nemzeti 
harag fölgyújtott kazalja körül. 

Tehát azon tusakodtunk, vájjon: szerb 
kongresszust, karloviczi szerb kongresszust, ^ a 
karloviczi patriárkátus szerb nemzeti egyházi 
kongresszusát irjuk-é — vagy mást ? 

Elvégre is a hatást s az eszmetársulást, a 
szilárd fogalmakat, az ingó föltevést s a mnemmo-
technikai szempontokat jól meghányva-vetve, 
mégis csak a karloviczi ürmösnél állapod
tunk meg. 

A karloviczi ürmös t. i. egymagára is egy 
kétségbevonhatatlan hatalom: sokat megingat, 
még pedig évről-évre. Hire meg van alapítva! 

Bajos ugyan eldönteni, hogy vájjon a kar
loviczi ürmös mellett jut-e inkább eszünkbe a 
kongresszus, mint olyan és annak államingató 
fontossága, mely kérdéses — vagy a kongresz-
szus ötletéből jut-e inkább eszünkbe a karlovi
czi ürmös, melyről biztosan mondhatjuk, hogy 
mihelyt eszünk székhelye tájáig jut, önállamisá-
gunkat minden bizony nyal megingatja, — a mi 
kétségtelen. 

De hát ez czimkérdés, a melyben csak a 
szőrszálhasogatás fedezhet fel elvi kérdést. A 
karloviczi ürmös megfér a karloviczi kon
gresszussal ; mind a kettő tény; nemcsak re
gisztráljuk, hanem számolunk is vele. 

ígyen. 
* 

A K. K. D. D. S. G. jármüve a „Károly 
Lajos föherczeg" — bocsánat! mert „E. H. Carl 
Ludwig" — elegáns szalonjában nyomkodjuk a 
piros bársony kereveteket. 

Tökéletes nyugot-európai komfort, csin — 
az utolsó függönyzsinórtól kezdve fel a czálkell-
ner borsos számlájáig. 

Elegáns publikum, mely csak az által árulja 
el keleti eredetét, hogy minden egyes ember kü
lön asztalt keres, hallgat s a többiek ásitási kon-
verzácziojába saját ásitásával élénken belevegyül. 

No de elvégre is minket más problémák 
foglalkoztatnak. 

A közlekedés gyorsasága, mely oly szembe
tűnővé van téve e hajó s az itt-ott lézengő desz
kás, tótos tutaj által. 

Hajh! az a gőz, az a gőz ! hogy terjesztheti 
az a polgáriasodást, az európai modort, szokást 
e királyi folyam két partján, hosszú vonalán! 

Itt-ott pár ronda ház, szemetes hely alig 
zavarja az illúziót — mert elvégre is csak egy 
hosszú vonalnak egy piczi pontja. A dunaparti 
empóriumok! that is the question! ezek dönte
nek ! minden bizonynyal. 

Nos Karlovitz empórium s nem is lehet 
más — hogyan is? Egy pátriárka székhelye, 
kongresszusok színhelye, királyi alteregók külde
tési helye — hire van a „Times"-ekben, — 
zászlókérdés, külön hajó, fogadtatás, megnyitás, 
tárgyalás, oppoziczió, mérsékelt párt, omladina 

brrr! No szedd össze magad emberfia, for
dítsd kifelé európai voltod legezifrább részét, 
mert különben megszólhatnak ott Karloviczon! 

így gondolkoztunk éjjel fél tizenegykor, a 
midőn elhangzott a „Staczion Karlovicz !" figyel
meztetés. 

No most! 
Más jármű nemlétében beértük saját e nemű 

alkalmatosságunkkal; egy tagbaszakadt „szrb" 
fachino vagy hamal felkapta a könnyű podgyászt 
s pár perez alatt kellő közepében voltunk a ko
romsötét éjszakának azon tájékozatlanul, mert 
a fellegek irigyen takarták el a stella polariszt, 
a földi világítás pedig még nem tette meg a 
macskaugrást a gőzhajó-vonaltól a rezidencziáig. 

Elvégre is rendithetetlen nyugalommal 
végigjártuk azt a poros angol mértföldet, be a 
városba, hol a sötétség lényegesen különbözött, 
t. i. észrevehetőleg sűrűbb volt; sőt mintha 
valami hizlaló szaga lett volna! 

A fachinónak tudtára adtuk, hogy a legelő
kelőbb vendégfogadó-helyiségre volna igényünk, 
— el is vezetett egy hosszúkás földszinti épület 
elé, melynek ablaksora még világított. 

Ez a „Hotel Trompeter" volt. 
Négy D méternyi szoba, zöld boglyával, 

puszta fallal, kétes ágygyal, ilyen asztallal és 
mosdó készlettel, rostélyos ablakkal — hm! 
Hanem hát „hotel" és kétségkívül Karloviczon, 

— a római pedig megmondta, hogy alkalmaz
kodjál a hely viszonyaihoz. 

Egy körülbelül 30 centiméternyi rozsdás 
kulcscsal bezárván az ajtót, az éttermet kerestük 
föl, magányt várva és kellemesen csalódva; 
mert egy asztal világi, egy másik asztal egyházi 
személyekkel volt megáldva, szifonnal és karcsú 
üvegekkel megrakva. 

Az egyház asztala körül tiszta szerb telivér 
papság, hosszú hajjal, ilyen szakállal; vörös-
öves, kék-öves, fekete-öves; koezczintó, bólintó 
— természetesen: igy éjféltájban. 

Na hát együnk és lássunk. 
Az egyik vörös öves fölkapja poharát, va

lami kurta mondókát vág oda, mire koezczintás és 
olyforma dana kezdődik mint a német Lieder-
tafelek „Es lébe hoch"-ja, melyet a mi „Dalár 
és zenegő"-ink „éljen sokára" fordítottak. 

Ezt már szerettük. 
De még szebb is következett! Egy másik 

vörös öves egyszerre rákezdi: 
Dinaj-danaj-dinááj-hóóóóóó-úúúú! 
S egy álló félóráig a legtörhetetlenebb mo

notóniával folytatja társainak nagy gyönyörűsé
gére, nekünk nagy okulásunkra, mely azonban 
eldöntéshez nem vezetett, mert hát felötlött ben
nünk a kérdés: vájjon a szerb nóta vezetett-e a 
duda fölfedezéséhez, vagy a duda a szerb nóta 
hangtani alakulásaihoz ? Nehéz kérdés s mint
hogy itt vagyunk, hát fontos kérdés is. 

És oh Richárd! oh bajreuti Wagner Ri-
chárd! hiszen a te végnélküli melódiád tiszta 
eltulajdonítás! 

Mikor járhatott ez a Wagner a szerbek kö
zött ? Hanslick a megmondhatója! 

A midőn ép ezek kavarognának fejünkben, 
egy rendkívül typikus kék-öves bebúvik fejével 
az asztal alá. 

Szrrrr! egy recsegő, krákogó, sziszszenő 
hang hallatszik s ezt nyomban követi egy csat-
tanás-féle. 

A Vezuvio kitöréseinek bátor figyelője, Pal-
mieri, nem igazodnék el e hanggal — a csatta
nással legkevésbbé, mert igy csak az ős hatalom 
által az élettelen, kemény földtekére dobott első 
protoplazma-csipet csattanhatott. 

A nyilvánosság irán' táplált előszeretet, az 
ősi fogások harmonikus egyvelege ! 

Ily kellemes benyomásokkal eltelve dőltünk 
Morpheus karjaiba. 

* 
Megviradt. Az ur napja hozzálátott örök 

feladatához: szórni kezdte sugarait boldogra, 
boldogtalanra, tisztára, mosdatlanra, sepertre, 
szemetesre : igy Karlovicz piaczára is. 

A tehéncsorda, a konda előőrsei megjelen
nek a piaezon, az egyenetlen, gödrös kövezeten 
is hagyván elvitázhatatlan, sötétszinü nyomokat. 

Egy ruczasereg telhető sietséggel ballag a 
piaezon végigömlő Styx felé; a zöldes iszapjába 
kevert szilárd maradványokból megtudhatjuk: 
mit öntenek ki Karlovicz konyhakirálynői az 
utczára. 

Valóban klasszikus rondaság uralkodik 
templomon, „palotán", mindenen. A vakolatok 
folytonossági hiányai, ugy látszik, a nemzeti 
szépérzék kifejezői, — a meszelő, a seprő még 
csak várandóságok. Messze, messze, Galliczia 
tájain ismerünk csak. a karloviczi rondasághoz 
fogható gallicziai rondaságot. 

A mi a piaezot jelenleg uralja, a K. K. Be-
zirks - Gericht emeletes épülete — előtte két 
baka diszőrködik — az erkélyről int a fatális 
zászlókérdés egyszerű megfejtése: közepén sárga
fekete, jobbra horvát, balra magyar szinek. 

Itt lakik a királyi biztos és itt tanácskoznak 
a szerb glóbusz mérsékes és mértékes, egyházi 
és világi titánjai — büszke öntudattal, mert tel
jesen meg vannak győződve, hogy: „Európa 
szeme rajtunk és azért reszkess Pusztaszer!" 

* 
Kilencz óra felé változik a piacz képe. 
A csorda, a konda már rég künn jár; a 

Styx állatvilága megszaporodott néhány czel-
lengő malaczczal, ilyen komondorral, néhány 
libával. A piacz közepén emelkedő csorgó kúton 
nagy mosogatás, lóitatás. Dudaszó mellett indul 
az ökrös szekér a szőlő felé — hiszen szü
ret van. 

Es a székesegyház táján gyülekezni s állin-
gózni kezdenek a kongresszus érdemes tagjai. 
Valóban szálas, részben hatalmas alakok, tartás
ban, mozgásban a pópaság sajátlagos gravitá-
sával. 

Néha pár műértő megjegyzést tesznek egy-
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€ gy kóválygó hízóra, elvonuló ökörfogatra, szó
val gyakorolják az ácsorgás és állingózás művé
szetet. 

Ez igy van, a mig az európaiasabb világiak 
nem vegyülnek közéjök, mertekkor némi élénk
ség támad az üdvözlés és megbeszélés követ
keztében. 

Tizkor ülés. A csoportok eltünedeznek s mi 
is benézünk a fórumba. 

* 
Szűk s az anyagcsere mellőzhetetlen fülkéi

nek orrmerénylő illatai által bekőválygott folyo
sókon, épen a börtönök fölött, nyitunk be a 
„kongresszus" termébe. Semmi ajtónálló, ren
dező vagy mi. 

Az egész alkalmatosság, berendezés, külső 
benyomás szerint szakasztott a budai „Fortuna", 
csakhogy a tanácsterem még alacsonyabb. 

Kopár, rég meszelt falak; a hosszú oldalon 
egy ribiszkemártás-vörös, keskeny tapéta, fölötte 
egy esernyő-alaku mennyezet, két prózaikus 
dróton csüngve, durván összerovott padszerü 
asztalok a „követek" részére, a karré közepén 
egy vörössel bevont ebédlő asztal a patriarchá
tus részére; a mennyezet alatt egy varróasztal, 
egy Thonet-féle szék; jobbra-balra a jegyzői kar 
durva asztalai. A „nemzet" egy rozzant korláton 
kivül állhat, ha tetszik egy lábon, ha tetszik két 
lábon. 

A világiak részben koczkás, tarka-barka 
öltözetben, meglehetősen európaiak. 

Itt a zsebkendő használatát is láttuk. 
Az elnök, egy szomorufűzes, borotvált 

képű, kövéres öreg ur bevezeti a statútum tár
gyalását. A jegyzői asztal sarkán fölemelkedik 
egy okos képű púpos emberke, finoman kiöltöz
ködve s kissé recsegő hangon bevezeti a részle
tes tárgyalást. Polit nincs jelen s igy hozzászól
hat a „kongresszus". 

Teszik is öten-hatan egyszerre; az elnök 
csönget, utóbb haragosan rendre utasitgat s 
csak nagynehezen eszközli ki, hogy sorrendet 
tartsanak. 

Minthogy a tárgyalás szerbül foly, mi pedig 
ehhez nem értünk, épen azon voltunk, hogy 
hézagpótló gondolkozáshoz fogjunk, a midőn a 
növekedő meleggel nöttőn növő szagok is kezd
tek fejlődni. 

Épen apropos! Hiszen dr. Jaeger épen 
most fedezte fel a lelket, még pedig bizonyos 
sajátlagos szagban; szerinte van: nemzeti szag 
= nemzeti lélek, családi szag = családi lélek, 
sőt egyéni szag = az egyén lelke. Az, hogy e 
szag a lélek, azzal van bebizonyítva, hogy a ha
lál perczében elszáll. 

Arról van tehát szó, hogy a lelkeket bizo
nyos szagfokozat szerint rendszerbe szedjük — 
előttünk a szagtudomány nagy mezeje, üres — 
be kell szagosi'ani! 

A kongresszusi atmoszféra tanúsága szerint 
az itt fennforgott nemzeti szag = lélek nem spe-
czifikus az egyneműség értelmében, hanem össze
tett, a mennyiben körülbelül hatvan százalék 
avas vajszagrészből, harmincz százalék érett 
sajtszagrészböl és tiz százalék káposztaszagrész
ből komponálódik 

No ki is kergetett engem ez a lélek! 
Miattunk elhatározhatták ők is, hogy 

„Ugocsa non coronat!" 
El is vitt a pompás „Veszta",—ringatott 

a Duna hulláma, — ide máskor nem megyünk ! 
Ahasverus. 

A fogoly zulu fejedelem. 
Félévi diadalmas hadjárat után, mely a 

zulu-kaffer törzs nevét egész világon ismertté 
tette, megfordult a hadi szerencse s a kis dél
afrikai nép királya Csetevájo földönfutóvá lett. 
Több héten át üldözték s kutatták őt az angolok, 
mig végre augusztus 28-án Marter őrnagy Ngome 
erdőségben elfoghatta. Igen kevesen voltak már 
ekkor kíséretében. Midőn Ulundiba értek, har
madnap múlva, három neje, egy szolgáló, egyik 
leánya, egy Unkosana nevű főnök s három köz
katona volt vele; a többiek részint elmenekül
tek, részint a király védelmezése közben estek el. 

Az angolok elhatározták, hogy a veszedel
mes exkirályt Capvárosba viszik s egy-két napi 
pihenés után Durnford kikötőnél hajóra is szál
lították. A király meglehetős nyugodtan s teljes 
méltósággal viselte sorsát. A közkatonáknak 
nem engedte meg, hogy hozzá közeledjenek s 

inkább gyalog ment, hogy azok ne ülhessenek 
egy kocsiba vele. Félelmet és csudálkozást soha 
sem mutatott s arczának kifejezése mindenkor 
nyugodt s nyilt volt. Elfogatásakor a szokott fej
karikán kivül, a milyet minden feleséges zulu 
visel, veresszinü damaszk ruha volt rajta. A ki
rály közel hat láb magas, kövér, nagytermetű; 
azonban e kövérsége daczára folyvást nagy tevé
kenységet fejt ki; szereti a lovaglást, vadászatot 
és halászatot, sok marhahúst eszik, szereti a 
zulu sert is, de erösebb szeszes italokat soha sem 
iszik s egyátalában nem részeges. Rendes körül
mények közt kedélyes, vidám és jóindulatú férfi; 
azt mondják róla, hogy a zulu törvények és szo
kások által megkövetelt halálitéleteket és más 
kegyetlenségeket csak kényszerítve hajtotta végre. 
Jelenleg 54 éves, de alig látszik többnek 40-nél, 
haja kevéssé szürkül, bajusza és szakála gyér; 
arezszine inkább hamuszínű barna s nem oly 
fekete, mint a közönséges négereké. Nejei mind 
fiatal asszonyok, körülbelül 20 évesek; egyik 
kiválóan szép; leánya mintegy 14 éves. Unko
sana főnök, a kinek kunyhójában fogták el a zulu 
királyt s a ki azóta önkényt követte Őt a fogságba, 
szintén magas, erőteljes és csinos kinézésű férfi. 

A fogoly királyt a „Natal" hajó szállította 
Captownba. A hajón külön sátorfélét állítottak 
föl számára, a hol nejeivel együtt tartózkodott. 
Midőn Csetevájo a hajóra lépett, hosszasan és 
némán nézett vissza elhagyott hazájára s azután 
sokáig hallgatag és levert kedélyű volt. Mindent 
megtekintett a hajón, végig nézte a matrózok 
gyakorlatait, a nagy ágyukat s e nyilatkozatot 
tette: „gyermek vagyok csak, tegnap születtem, 
még nem tudok semmit". Poole kapitány és tár
sai mindent elkövettek, hogy őt mulattassák s a 
király szeretett is pipázni és szivarozni velők. 
Majd rábeszélték, hogy ha európaiak közt tekin
télyt akar szerezni, föl kell öltöznie. Csetevájo 
örömmel vette az európai ruhákat s gyönyörkö
dött magában, de a czipő szükségességét egyáta
lában nem akarta belátni. Ruháit éjjelre külön 
szekrénybe tette, melyet maga kért s a kefének 
is csakhamar hisznát tudta venni. A nőket is 
ellátták ingekkel, de ezek nem örültek annyira 
neki. 

A hajó a fogoly királyt a Fok-földre vitte, 
hova szept. 15-én érkezett meg s ott a kor
mányzósági épületben egész külön lakosztály 
adatott rendelkezésére. Négy neje, leánya, az 
Induna vagyis államtitkár és három férfiszolga 
vannak kíséretében. A király itt is nyugodtan 
s békésen viseli magát s csak az ellen volt ki
fogása, hogy nem akartak mindennap egy ökröt 
sütni az ebédjére, mely szokás a zulu királyi 
udvartartásnál hagyományos. Élményeiről 8 a 
háború inditó okairól igen sokat beszél, s ugy 
látszik, hogy a háborúba az angolok ellen csak 
lassanként lett belovalva. A zuluföld ügyének 
uj rendezéséről is akartak vele beszélni, de 
Csetevájo csak hallgat, azt mondja: „holt em
ber nem beszélhet, és én holt ember vagyok". 

* 
A zuluháboru egyes részletei csak most 

utólag jutnak tudomásra. Egyike az érdeke
sebbeknek a Csetevájo lőportárának megtalá
lása, melyekről a következőket olvassuk egy 
angol lapban: 

Alig ütötte fel Sir Garnet táborát Ulundinál, 
már hírül hozták neki, hogy a zulu király nagy 
mennyiségű lőport rejteget valahol Amayakanzie 
kral közelében. Más nap ő maga megindult e raktár 
keresésére néhány törzstiszt, a natali rendőrség 
hat tagja s néhány vezetőül szolgáló benszülött 
kíséretében. Mintegy tizenegy angol mértföldnyi 
távolban a tábortól s alig egy mértföldnyire Amaya
kanzie kraltól, hol a zulu király egykor tartózko
dott, kimagasló sziklák alatt, mély barlangot talál
tak, mely, ugy látszik, nem mesterségesen volt ké
szítve, hanem a szeszélyes vad vidék alkotásaihoz 
tartozott. A barlangban mintegy 500 hordó volt 
tele lőporral. A hordókat valószínűleg a Delagoa 
öbölből hozták, portugálloktól. 

Sir Garnet arra határozta magát, hogy a lőport 
megsemmisíti; de hogy elkerülje a rettenetes zajt, a 
mit a robbanás a barlangból okozna s ez által talán 
zavart is csinálhatna a szomszédságban, a lőport 
hordókban kivitette a domb tetejére s ott gyújtatta 
meg. Érdekes volt, — s ezt ábrázolja egyik jelen 
volt tiszt rajza után képünk is, — hogy épen akkor, 
midőn az angol katonák a barlangba akartak lépni, 
hirtelen egy csúnya nagy kigyó jelent meg előttük 
s fenyegető állást foglalt el velők szemben. A kigyót 
rögtön meglőtték, de megjelenése a benszülöttekre 
nagy hatással volt, mert azt hitték, hogy a meghalt 
Panda király szelleme, mely őrt áll fia rejtett kin
csei felett. 

Kossuth atyjának síremléke. 
Említve volt minden hírlapban, hogy Kos

suth édes atyjának az alsó-dabasi régi temetőben 
nyugvó porai felé állított emlékkő leleplezését a 
rossz időjárás miatt elhalasztották a jövő ta
vaszra. Azóta sok kérdezősködést intéznek 
ZUnszhy Istvánné úrhölgyhöz, ki a síremlék 
fölállítására az első lépéseket tette, és dr. Halász 
Gejzához, az alsó-dabasi református egyház és 
közbirtokosság által kiküldött bizottság elnöké
hez. Szükségesnek tartják tehát a kegyeletes 
esemény iránt érdeklődőknek tudomására jut
tatni a legközelebb történteket. 

Szeptember 30-ikáról keltezve Zlinszky Ist
vánné és dr. Halász Gejza levelet irtak Kossuth
nak, értesítve őt, hogy a síremlék ott, hová a 
test földi maradványai 40 év előtt elhelyeztet
tek, már fel van állítva, s leleplezését október 
26-ikára lehetne kitűzni, mikor emlékbeszédet a 
helybeliek közül dr. Halász bizottsági elnök tart, 
a megye részéről pedig Földváry Mihály alispán 
szól. 

„Lehetett volna a síremlék sokkal nagyobb, 
óriási,— mondja a levél, — de nem tartottuk szük
ségesnek nagyobb mérvű mozgalmat idézni elő; 
igy elég volt néhány honleány és hazafi önma
gától ajánlkozó részvétkészsége. 

„Tudtuk, miként e síremléket nem a művé
szet remeklése, sem az alakok nagyszerűsége, 
hanem a honfiak és honleányok mély tisztelete, 
lángoló szeretete, melylyel Kossuth Lajos édes
atyja hamvaihoz ragaszkodnak, fogja megdicsőí
teni, és a kegyelet oltárává felszentelni." 

Végül azt az óhajtást fejezik ki a levél irói: 
vajha megérhetnék, a mi annyi kebelben visz-
hangzik, hogy a kegyeletes ünnepélyen az 
ünnepelt család egy vagy több tagja személye
sen, vagy ha ez egyátalában lehetetlen, megbí
zottja által képviselve lenne. 

E levélre Kossuth következőleg válaszolt: 

Dr. Halász Gejza urnak 
Budapesten. 

Collegno (al Baraecone) Otaizortt. okt. 10-én 1879. 

Tisztelt Uram! 
Hálás megilletődéssel veszem tudomásul, 

hogy a mit az általam, s maradékaim által soha 
eléggé nem méltányolható kegyelet tervezett, 
azt a tervezők nemes buzgalmához csatlakozott 
részvét bevégzett ténynyé érlelte, s a sírt, mely
ben atyám földi maradványai nyugszanak, ma
radandó emlék jelöli. 

Ha Nemzetünk, mely — mert Nemzet — 
csak öngyilkosság által halhat meg: magáról 
önmaga le nem mond: az idő bizonynyal el fog 
következni, midőn az örökkévaló Isten igazságát 
a történelem logikája hazánk számára is végre
haj tandja. 

Nekem s fiaimnak, kik nevemmel elveimet 
is örökben birják, csak ezen idő kötelességei 
tehetik lehetővé, hogy szülőföldünket viszont
láthassuk, B azt viszontlátva meglátogathassuk 
a sirt, mely jó atyám porait fedi. 

Engem aggkorom nem biztathat a kilátás
sal, hogy ezt megérem. Fiaim megérik-e ? azt 
Isten tudja. Az emberélet napjai csak perez a 
történelem óráján. 

De ha megérik, önöknek fogják köszön
hetni, hogy megtalálhatják a sirt, melyben az 
nyugszik, a ki idegen földben porlandó atyjuk
nak életet adott. 

Legyenek önök, s a kik kegyeletes munká
jukban részesek, megáldottak, hogy e családom
nak szent hely föltalálhatását biztosították. 

Önök a síremléket, melyet jóakaratuknak 
köszönünk, némi ünnepélyességgel szándékoznak 
leleplezni. 

Atyám egyszerű honpolgár volt, kinek éle
tében nem fordultak elő mozzanatok, melyek 
ünnepélyes megemlékezésre anyagot nyújthat
nának. 

De nem illenék fiúi érzelmeimhez a meg
tiszteltetés módjához hozzá szólani, melylyel 
önök atyám emlékét föleleveníteni akarják. 

Hanem, ugy látszik nekem, ha én, vagy 
fiaim ott volnánk is a hazában (melyet a leg
újabban vett hírek szerint maholnap már „Ha
zánknak" sem leszen már szabad neveznünk), 
mi az öndicsőités hajhászatának szine nélkül,, 
részt alig vehetnénk ez ünnepélyben, mert ne
vünket attól örökölvén, a kinek emlékét önök 
megtisztelni készülnek, nem lehet nem éreznem, 
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hogy nevünk és leszármazásunk e megtisztelte
tésnek némileg minket is részesévé teszen. 

É p azért nem is gondolom, hogy helyesen 
cselekednénk, ha magunk különben sem lehet
vén jelen, magunkat ez ünnepélyen képvisel
tetnénk. 

Mi csak a gyermeki kegyelet bánatos köny-
nyével közelithetünk atyám sírjához s ezt nem 
lehet képviseltetni. 

A mi fiúi kegyeletünk bizonynyal nem fog 
hiányozni atyám síremlékénél, de annak csend
ben, zajtalanul, ostentat o nélkül kell oda füg-
gesztetni, mint zajtalan a könny, mely édes jó 
atyámra gondolva szemeimbe tódul. 

Lélekben önökkel leszünk. Csak igy lehet, 
csak igy szabad ott lennünk. 

Vegyék még egyszer maradandó hálaérze
tünk biztosítását s fogadja ön uram, és adja át 
kérem Zlinszkyné asszonyságnak kiváló s lekö
telezett tiszteletemet . 

Kossuth Lajos. 

Az itt közlöttekböl kitűnik, hogy a síremlék 
leleplezésének ideje még nem volt meghatározva 
véglegesen, de ha a zord időjárás oly szokatla
nul korán be nem köszönt, még az idén meg 
lehetett volna tartani. Igy azonban czélszerübb-
nek találták — irják Zlinszkyné és dr. Halász — 
elhalasztani a jövő tavaszra, s az akkor törté-
nendőkről, nevezetesen az ünnepély napjáról, az 
Alsó-Dabasra utazás legkönnyebb módjáról, ki
merítő értesítést tesz közzé a bizottság, s bizton 
remélik, hogy az alsó-dabasi temető akkor a köz
érzület nemzeti ünnepélyének színhelyévé válik. 

Irodalom és művészet. 
Madách Imre összes művei. Az Athenaeum 

kiadóhivatala becses gyűjteményes munkával gazda
gította irodalmunkat: Madách Imre összes művei
vel, melyeket a költő halála után barátja Bérczy Ká
roly kezdett volt sajtó alá rendezni, de ő is elhuny
ván, Gyulai Pál vett át s rendezett és adott ki három 
erős vastag kötetben. Madách az 1861-ki országgyű
lésen, nint politikai szónok, egy beszédével ébresz
tett figyelmet; de a nagy szellemű irót, a bölcsész
költőt akkor senki sem sejthette benne. Pár év 
múlva, az „Ember tragédiájáéval, irodalmunk legna
gyobb nevei közt emlegettetett; s ismét pár év 
múlva a halál bezárta az oly fényesen megnyílt pá
lyát, a nélkül, hogy hírneve magaslatán még főmű-
véhez méltó műveket alkothatott volna. Ámde az 
„Ember tragédiája" Madáchnak nem volt első, sem 
egyetlen nagyobb műve. Kora ifjúsága óta készült az 
irói pályára. Küzdött az eszmével, a nyelvvel, a ki
fejezéssel ; 8 diadala ezeken még az Ember tragédiá
jában sem mondható egészen teljesnek. Tartalma 
gazdagsága ellensége lőn formai szépségének s alko
tási tökélyének. De bár az „omne túlit punctum"-ot 
művei nem érik el, az egész költői egyéniség sokkal 
érdekesebb s egyes művei s azokban egyes részletek 
sokkal becsesebbek, hogysem elveszni hagyni sza
bad lett volna azokat. Az első (legkisebb) kötet a rö
vid életrajzos előszón s Bérczy Károly emlékbeszé
dén kivül a lyrai költeményeket tartalmazza, melyek
ben Madách egyátalában nem jár a magyar lyra ta
posott országutain; tárgyai választásában merész, 
felfogásában eredeti, eszméi sokszor súlyosak s főhi-
bája csak a forma sokszori nehézkessége, mely az 
alakításban is gátolja a kerekségre jutást. De van
nak egyes, igazán szép, becses, s emlékünkbe vésődő 
darabok. — A második kötet három nagy drámai 
költeményt tartalmaz : a „Férfi és nő"-t (1843-ból), 
mely a görög hitmondából a Herakles és Dejanira 
történetét dolgozza föl, ugyanazzal a typus-alkotásra 
irányzott czéllal, mely később a költő főmüvében 
lelt sokkal teljesb kifejezést; „Mária királynő"-t 
(1855.), mely' szélesre vett, inkább epikai jellegű 
földolgozása történelmünk egy nevezetes epizódjá
nak, melylyel sokan birkóztak már, de még eddig 
senki nem több vagy csak annyi sikerrel is, mint 
Madách; s végre az „Ember tragédiáját," melyről 
ezúttal bővebben szólni fölöslegesnek tartjuk. A har
madik kötetben még két befejezett drámai mű van: 
„Mózes" (1860.) szintén epikai fölfogásu — tárgya 
is arra készt, — de egyes részeiben szintén felette 
becses; „Csák végnapjai" (1861.)legutolsó, s legdrá
maibb, e nagy, de küzdő erő ilynemű kísérletei kö
zül. E két utóbbi darabot Madách az elnyomatás 

éveiben irta s a politikai érzelem és irány erősen 
meglátszik rajtok. Ugyanez iránynak, de szatirikus 
alakban ad szintén sikerült kifejezést a „Cziviliza-
tor" czimű „komödia Aristofánes modorában", a 
Bach-világ erős, gúnyos, maró rajza, hol a cziviliza-
tort Stroom német beamter játszsza, a többi szemé
lyek az egyes nemzetiségek (magyar, német, olasz, 
tót, rácz, oláh) képviselői, a kar pedig — svábboga
rak. Érdemes elolvasni ma is ; s becses azért is, hogy 
egyetlen kísérlet nálunk az aristofánesi vígjátékra. 
Még egy töredék, „Tündérálom" czimű, az „Ember 
tragédiájáénak ellendarabjául tervezett „Ember ko-
médiájá"-ból — zárja be a drámai formában készült 
művek sorát, melyek közül azonban az első ifjúkori 
kísérletek kimaradtak s csak azok közöltetnek, me
lyek egy vagy más tekintetben becsesek. — A har
madik kötet hátralevő részét még vegyes művek töl
tik be. Két aesthetikai s társadalmi értekezés a 
szerző székfoglalói az akadémiában és Kisfaludy-tár-
saságban, (melyek az „Ember tragédiája" költőjét 
siettek tagjaikká választani,) — egy elbeszélés, néhány 
politikai beszéd s néhány levél, Szontagh Pálhoz, 
legrégibb s legbizalmasabb barátjához. — A nagy
becsű gyűjtemény (XXXVIII. és 280., 485., 484. lap, 
összesen közel 70 iv) ára 7 frt 50 kr. 

Madách több költeményét lapunk előbbi évfo
lyamaiból is ismerik olvasóink, igy a „Táborban", 
,.Felköszöntés", „Vigadjunk", „A világ baja", „Ott
hon", stb. czimű szép költeményeit. Megjelent ösz-
szes müveiből adjuk most még a következőket: 

Harangszó. 
Megkondul a völgy harangja 
Alkonyatkor csendesen, 
Édes fájó áhítattal 
Hallgattam meg a hegyen. 

Egykor e harang szavából 
Csak gyönyört értettem én, 
Mert tndám, hogy várakozva 
Hő kebel dobog felém. 

S mig a kedves jelre lánykám 
Felpirul s élőmbe néz, 
Nékem a kétes homályból 
Csókot int a drága kéz. 

Később, hogy kedves halottat 
Bejte tőlem is a sír, 
Esdettem, hogy más kimondja, 
Mihez szívem szót sem bir. 

És kimondta a harangszó, 
Mint egy régi jó barát, 
A ki részt vesz örömünkben 
S enyhíti szivünk baját. 

Majd meg egykor mint a munkás, 
Fáradalmas hét után, 
Várva várom a harangszót 
Életemnek alkonyán. 

S hogyha küzdelmim korának 
Hétköznapja telve lesz, 
Ismét e szelíd harangszó 
Nyugtot nékem is szerez. 

Egy hölgyhöz. 
Most látom mily erősen 
Valál szivembe nőve: 
A mint kitéplek onnan, 
Utánad foly ki vére. 

Egy martyr sirján. 
Emléked nincsen és mégis kiáltva 
Beszéli, hogy nem élsz, hogy megbukál, 
A népszabadság, mely nyög eltiporva, 
A bűn, mely ismét emelt fővel jár. 

Petőfi sírjára. 
Nem mondja kisded síri jel : 
E zugban porlik tested el, 
És jól van az, mert igy a sir, 
A melyen egy hon népe sir, 
S körülragyogja szellemed, 
Egészen e hon keble lett. 

Te a szabadságot megüdvözölted 
Még bölcsőjében, az viszont neked 
Utolsó bucsuzásképen megírta 
Ágyudörgésekkel — sirversedet. 

Az ..Athenaeum nagy képes naptára," melyet 
Concha Károly nagy gonddal szerkesztett, megjelent 
a jövő évre. Szépirodalmi részében találunk Arany 
Jánostól egy uj költeményt, melyet a költő Petőfi 

halálának 30-ik évfordulója alkalmával irt s mely 
igy hangzik: 

Harmincz év múlva. 
Arany Jánostól. 

Álmaimat gyakran látogatod most is, 
Bég sir fedez, oh de nem nyughatol ott is — 
Ha ugyan jámbor kéz teneked sirt ásott 
S nem temetetlen bolyg földi alak-másod. 

Volna hitünk mint a római, a hellén, 
Már égne az oltár tovatüntöd helyén, 
Magad istenülve, örök istenek tárt 
Csarnokában szívnád az üditő nektárt. 

De így is, az évek haladó terhével, 
Mely minket elaggaszt, te gyarapulsz névvé 1; 
A mit adál, abból nincs semmi elveszve : 
Firól fira szállsz te, mint egy közös eszme. 

Hanem én, ki testben veled együtt éltem, 
Elborulok néha, s iszonyodva kérdem : 
Vad kozák a láncsát hü szivedbe tolá ? . . . 
Vagy fejszével ütött agyon buta oláh ? . . . 

A szépirodalmi részben van ezenkívül négy 
költemény Madách Imrétől, most megjelent összes 
müveiből; fiatalabb költőink közül Endrődi Sándor
tól, Szász Gerőtől és Vargha Gyulától egy-egy vers ; 
beszélyek Vargha Jánostól (a szegedi katasztrófa 
napjaiból) és Sümegi Kálmántól. Czikkek: Szath-
máry Györgytől „A főúri nemzetségek életviszonyai," 
Király Páltól „Naplótöredékek franczia- és olaszor
szági útjából" látogatása a karthauzi zárdában és 
Kossuthnál, a mely utóbbiról múlt évben a „Vasár
napi Ujság"-ban is adott egy érdekes közleményt; 
továbbá közlemények a székesfehérvári kiállításról, 
Szegedről, a királyi pár ezüstmenyegzőjéről, több 
életrajz, melyek sorát a Blahánéé nyitja meg, stb. 
Végül a czimtár, vásárok jegyzéke, hirdetések. Ára 
1 frt. 

„Tompa életéhez" czim alatt érdekes közle
mény jelent meg dr. Ferenczy Józseftől az Abafi 
Lajos által szerkesztett „Figyelő" októberi füzeté
ben. Ferenczy egy eddig kiadatlan költeményt is 
közöl Tompától, megjegyezve, hogy annak idejében 
(az ötvenes években) a czenzura miatt nem jelen
hetett meg és Szemere Miklóshoz küldte el. E köl
temény igy szól: 

Hűvös szél fú 
Tompa Mihálytól. 

Hűvös szél fú kelet felől, 
Szegény Erdélyország felől, 
Jegyben járt már régen velünk 
Lakodalmat még nem értünk. 

Magyarhaza menyasszonya 
Szép kis ország, 

Jegygyűrűnket, koszorúnkat 
Hogy elorzák! 

Meleg szellő fú dél felől, 
Távol Törökország felől, 
Meleg szellő honfibánat 
Forró sóhajából támadt. 

Édes hazám, Magyarország 
Árva népe! 

Hogy jutottál a bujdosók 
Kenyerére! 

Lanyha szél fú nyugat felől, 
Nyugati országok felől. 
Mi haszna a sok beszédnek, 
Ha, nem tesztek lanyha népek ? 

Édes hazám gyászpéldád beh 
Hűn mutatja: 

Egyik nép a másikat hogy 
Veszni hagyja. 

Hideg szél fú észak felől, 
Hideg Muszkaország felöl. 
Megfagyaszta minket észak: 
A nemzetjog szóbeszéd csak ! 

Ki erősebb, űl s parancsol 
A világon, 

Elnyomott népek nyakába 
Hull a járom. 

Induljatok lanyha szelek 
Hadd szűnjék a hűvös . . . meleg . . . 
Vagy bődülj meg fagyos orkán, 
Mint a hang a tigris torkán, 

Bonts, emészsz, és dúlni semmit 
Ha már nem kap: 

Megszakadva rogyjon össze 
Bősz hatalmad. 

„Hungaricae res" czim alatt uj röpirat jelent 
meg a Franklin-társulat bizományában „egy konzer
vatív" tollából, ki magát az Andrássy-féle külügyi 
politika hívének vallja, s Sennyei bárót egy oly kon
zervatív párt alakítására hivja fel, mely e külügyi 
politikát támogatná. A röpirat I. fejezete szól And-
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rássy visszalépéséről, a II . a bécsi látogatásról, a 
Ill-dik a magyar konzervatív pártról. 

A nemzeti színház operájának ismét primadonna 
vendége van: Giovanni-Zacchi asszony, ki jó éne
kesnő, de Wilt aszzony után nehezebb lett számára 
a siker. A primadonnák vendégszereplését most az 
teszi szükségessé, mert Nagyné Benza Ida beteg, s 
hosszabb szabadságidőt kapott. 

A népszínházban „Boccaccio" előadása s abban 
Blaháné játéka és éneke minden este nagy közönsé
get gyűjt össze. E hó 31-ikére egy uj népszínmű 
van kitűzve: „Xótds Kata", szerzője Győry Vilmos, 
ismert irónk. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar jogászgyülés e hó 19-én nyílt meg, 

s e hó 22-ikéig tartott. Az ülések az akadémia egyik 
termében folytak. Vidékről ezúttal nem oly számo
san jöttek fel, mint máskor, de a budapesti ügyvé
dek élénk érdeklődést tanúsítottak, s a bírói kar is 
nagyobb arányban volt képviselve. A megnyitó 
ülésen jelen volt Pauler igazságügyiminiszter is. 
Az- ülést Majlcíth György országbíró hosszasb be
széddel nyitotta meg, melyben tetszés közt fejte
gette, hogy jelen viszonyaink közt mi a jogász
gyülés feladata. Hoffmann Pál indítványára elnökké 
egyhangúlag Wenzel Gusztáv egyetemi tanárt, al
elnökké Hodossy Imre budapesti ügyvédet válasz
tották meg. Majláth György átengedvén az elnöki 
széket Wenzelnek, ez mindenekelőtt melegen emlé
kezett meg Majláth György érdemeiről hazánk 
jogszolgáltatása terén, aztán megköszönvén meg
választatását, a hetedik magyar jogászgyülést meg-
nyitottnak nyilvánitá. Ezután Siegmund Vilmos 
titkár felolvasta az állandó bizottság jelentését a 
jogreform terén fölmerült jelenségekről. A jogász
gyülés főmozzanatai a szakosztályi ülésekben fej
lődtek ki, hol az igazságszolgáltatásra és jogügyi 
kérdésekre vonatkozó eszmecserék folytak, s az 
ezek szerint történt megállapodások terjesztettek 
a zárgyülés elé, hol e hó 22-ikén élénk vitákat idéz
tek elő. Várták hogy Majláth György is beszélni 
fog, mert hire terjedt, hogy az esetre, ha az egyik 
szakosztálynak a bírói kinevezésekre és előlépteté
sekre vonatkozó indítványát tekintélyes odalról 
megtámadnák, az országbíró személyesen fog fel
szólalni az indítvány védelmére. Azt várták, hogy 
Csemeghy Károly fogja e támadást intézni; de [a 
támadás elmaradt, és igy a védelem is ; az illet0 

indítványt a gyűlés nagy többséggel elfogadta. Ezzel 
a jogászgyülés befejezte teendőit. 

A magyar tud. akadémia okt. 20-iki ülésében 
(mathematikai és természettudományi osztály) szak
szerű tárgyakat olvastak föl az értekezők. Első volt 
Konkoly Miklós értekezése a „Brorsen üstökös, 
hulló csillagok s az 1878. aug. 12—13-iki részletes 
holdfogyatkozás spectrumá"-ról. Lengyel Béla „a 
gázok utóvilágitásáról a Geissler-fóle csövekben" 
értekezett. Than Károly bemutatta, Stollár Gyula 
kassai gazd. intézeti tanár értekezését az „Alsó-
kékedi gyógyforrás vegyelemzésé"-ről. — B. Eötvös 
Lóránt pedig beterjeszti dr. Weineck László lipcsei 
csillagász hazánkfia „Az instrumentális fényhajtás 
szerepe egy Venus átvonulás photografiai felvéte
lénél" czimü dolgozatát. Utána Hunyadi Jenő „A 
Mébius-féle kritériumok a kúpszeletek elméletében" 
czimü saját értekezését. Végül ugyancsak Hunyadi 
mutatta be Suppan Vilmos „Kup és hengerfelületek 
önnálló vetítésben" czimü értekezését. 

A természettudományi társulat okt. 22-ikí havi 
ülésén először Ring Hermann értekezett azon kér
désről : elem-e a chlor ? Ezután Lengyel Béla érte
kezett a gázok utóvilágitásáról a Geiszler-féle csö
vekben. 

A Petőfi-társaság e hó 19-én tartott havi ülése 
nagy közönség előtt folyt le. KrSdi Béla a „Török 
elem a Zrinyiászban" czim alatt uj oldaláról ismer
tette költészetünk e hires eposzát. A terjedelmes 
tanulmány kimutatja, hogy a török elem ép oly 
mennyiségben van az eposzban képviselve, mint a 
magyar. Erődi fejtegetésében főleg a Zrinyiász tör
téneti részére, az előforduló személyekre és a meny
nyiben ezek kiváló szerepet játszanak, jellemzésükre, 
a török viszonyok, erkölcsök, szokások, gondolkozás 
s egyéb vonatkozásokra volt tekintettel. Az énekeket 
egyenkint taglalva, kitűnik, hogy Zrínyi nemcsak 
tökéletesen birta a török nyelvet, de ismerte Naima 
török történetíró müveit is, és a Szolimán-korszakot 
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jellemzően festi. Ott azonban, a hol a magyar és 
török nemzet harczaiban az alvilág szörnyeit, ördö
geit szerepelteti, látszik, hogy nem volt egészen 
tisztában a törökök vallásával. Azok az ördög-idé
zések azonosak a középkor ördögidézési myszteriu-
maival. Ez hibája a műnek, mely azonban ezt nem 
tekintve, élénken festi a két nemzet szörnyű tusá-
ját, az ördög kezének működését Szigetvár elesté-
ben. A megéljenzett előadás után Komőcsy József 
olvasta föl Reviczky Gyulának „Festett ideál" czimü 
költeményét, mely hatást tett. Balázs Sándor a pol
gári életből merített tárgyú humoreszket mutatott 
be: „A legrettentőbb boszu" czim alatt. 

A pesti lovaregylet az elhunyt Wenckheim 
Béla br. helyébe Károlyi Gyula grófot választá 
elnöknek. 

Egyház és iskola 
Lenhossék jubileuma. Lenhossék József, az or

vosi egyetem tudós tanára, most huszonöt éve lépett 
a tanári pályára. Az egyetemi ifjúság e hó 19-én fák
lyásmenettel ünnepelte meg ennek emlékét. Már 
délelőtt az orvosnövendékek küldöttsége jelent meg 
nála és Okolicsányi orvostanhallgató adott kifeje
zést az ifjúság tiszteletének. Este pedig fáklyásme
netet rendeztek, mely az üllői utón levő klinika elől 
vonult Lenhossék muzeum-köruti szállására. Itt 
Sándor József negyedéves orvosnövendék mondott 
üdvözlő beszédet, mire Lenhossék megilletődéssel és 
nagy éljenzések közt válaszolt. A jubiláns e napon 
több kiváló férfiutói kapott szerencsekivánó iratokat, 
köztük Trefort minisztertől, Haynald bibornoktól, 
Pulszky Ferencztól és Jókai Mórtól is. 

A kolozsvári egyetem számára Tollas Károly, egy 
korán elhunyt tehetséges ifjú, ki szenvedélylyel fog
lalkozott a tudományokkal, 8000 frtot hagyott vég
rendeletében. 

Balesetek, elemi csapások. 
A spanyolországi árviz. óriási vihar és felhősza

kadás pusztított Spanyolország déli részeiben e hó 
14-én. Malaga, Almeria, Granada és Sevilla tartomá
nyok nagyon sokat szenvedtek, de mindent fölülmúl 
aborzasztó csapás, melya földközi tenger felé esőMur-
cia tartományt érte, hol a Segura folyó áradása egész 
falvakat sodort el a földszínéről, s több várost ontott 
romokba. A rohanó ár Nonduermas, Fra-Alta, Torre-
Aquera, Alcantarilla, La Baya helységeket csaknem 
tökéletesen elsöpörte. Lorca, Murcia, Orihuela váro
sokban száz meg száz ház omlott össze. Az ár a leg-
legtöbb helyet éjjel lepte meg, s oly gyorsan jött és 
nőtt, hogy menekülni alig lehetett, valamit megmen
teni pedig épen nem. A szegedi rémes katasztrófa is
métlődött itt. Minden ujabb tudósítás borzasztóbb
nak festi a pusztulást. Ezrek maradtak fedél nélkül, 
ós százak élete veszett oda. A károk milliókra rúg
nak. Murcia városában 200 a halottak száma, Ori-
huelában 50, Lorcaban 60. Két teljes napig lehetet
len volt segélyt nyújtani a falvaknak és tanyáknak. 
Alfonz király azonnal Murciába utazott, mihelyt a 
vasúti közlekedés helyreállt. A gyűjtéseket az ország
ban rögtön megindították, s külföldön is gyűjtő 
bizottságok alakulnak. A hajléktalanok számát 
20,000-re becsülik. A kár magában Murciában 25 
millió frank. Ujabb hirek szerint az összes kárt hat
van millió frankra becsülik. Murcia tartományban 
500 ember veszett a hullámok közé; 3500 ház és 
120 malom elpusztult. Almeria és Malaga tartomá
nyokban is nagy a kár. Alfonz király 50,000 frankot 
adott az árvízkárosultak javára. 

Mi újság? 
A képviselőház megkezdé üléseit. Az okt. 23-iki 

ülésen Széli Kálmán volt leköszönt pénzügyminisz
ter is megjelent s a párton kívüliek (Kautz és Péchy 
Manó) között foglalt helyet. Annyiban már színt is 
vallott, hogy a kormány Bosznia közigazgatására 
vonatkozó törvényjavaslata elfogadására nem állt 
föl. Az okt. 24-iki ülésben Tors Kálmán mondott 
hosszabb beszédet a budapesti körút kiépítése tár
gyában. A ház a jövő keddig elhalasztotta ülését. 
Akkor kezdődik a honosítás, Bosznia közigazgatása, 
a hadsereg létszámának ujabb tíz évre leendő meg
állapítására vonatkozó nagyfontosságú törvényjavas
latok tárgyalása. 
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Mennyasszony-kérés a bécsi Burgban. Baylen 
herczeg, a spanyol király követe és kísérete, e hó 
18-án érkeztek Bécsbe, hol Odescalchi herczeg ka
marás várt rajok, mint a ki az udvar részéről ren
deltetett a követség mellé. A király, ki akkor Buda
pesten időzött, e hó 21-ikén fogadta a spanyol király 
követét, s ekkor történt Mária Krisztina főherczegnő 
kezének megkérése. 

A déli órákban már nagy tömeg gyűlt össze a 
Burg belső udvarán, hogy lássák a fölvonulást. Elő
ször gróf Hunyady főszertartásmester érkezett meg, 
s azután a kiséret, mely a főherczegnőt Spanyolor
szágba fogja követni. Köztük van gróf, Andrássy 
Manó leánya, Irma grófnő is. Kevéssel 2 óra előtt 
hajtatott be a nyitott udvari kocsin Krisztina főher
czegnő, anyjával, Erzsébet főherczegnővel. Baylen 
herczeg 2 órakor érkezett a bécsi spanyol követség 
tagjaival és három fényes kocsit foglaltak el. A her-
czeget ő felsége elé vezették s egyedül maradtak. 
A követ a spanyol királynak egy sajátkezű levelét 
nyújtotta át, s franczia nyelven igy szólt: 

«0 felsége Alfonz spanyol király azon megtisz
telő megbízatást ruházta rám, hogy fölségedtől, 
mint az uralkodó család fejétől, Krisztina ő fensé
gének kezét a spanyol király ó felsége számára 
megkérjem." 

Uralkodónk beleegyezőleg válaszolt, s a választ 
egy írásból föl is olvasta szintén franczia nyelven. 
Miután a herczeg bemutatta kiséretet uralkodónknak, 
a spanyol követ kíséretével azon szalonba ment, 
melyben Krisztina főhérczegnőnek és anyjának a, 
herczeget kellett fogadni. 

Krisztina főherczegnő és anyja a terem közepén 
ültek, mögöttük udvarhölgyek álltak. Baylen her
czeg a főhérczegnőnek is Alfonz király sajátkezüleg 
irt levelét nyújtotta át. és ugyanoly beszédet inté
zett hozzá, mint a királyhoz. A főherczegnő észre-
vehetőleg meg volt hatva, mialatt beleegyező vála
szát kimondta. A herczeg ezután bemutatta kísére
tét. A szertartás után pedig Krisztina főhérczegnő
nek királya nevében egy gyémánt gyűrűt nyújtott 
át. melyen A. U. összefont betűk vannak kivésve. 
Több ajándékot nem hozott magával, ezeket a spa
nyol korona-gyémántokkal együtt, a Madridba való 
bevonulás után fogják a főhérczegnőnek ünnepélye
sen átadni. Ezzel a félóráig tartó hivatalos megkérés 
véget ért. Baylen herczeg most a mennyasszony 
nagybátyjához Albrecht főherczeghez hajtatott, s a 
spanyol király levelét adta át ; aztán Bajner főher-
czegnél tett látogatást a követség. Délután 5 órakor 
visszatértek a Burgba, hol udvari ebéd volt; 23-án 
Albrecht és 24-én Bajner főherczeg adtak ebédet a 
követség tiszteletére. 

Krisztina főherczegnő nov. 18-án távozik Bécs
ből, Alfonzó király a spanyol határon, Fuenterabia-
ban fogja várni és fogadni. 

A királyi vőlegényt ő felsége a 42-ik cseh gya
logezred tulajdonosának nevezte ki, mely a monar
chia egyik legrégibb ezrede ; egykor Wellington her
czeg is tulajdonosa volt, legutolsó tulajdonosa pedig 
az elhunyt hannoverai exkirály. 

A királyné Gödöllőn. A királyné gödöllői élet
módja meglehetősen egyszerű. Laktermeit 10—11 
órakor hagyja el, aztán megnézi az istállókat, onnan 
a fedett lovagló pályába megy, hol Hüttemann fő-
lovász (Eenz czirkuszának egyik volt tagja) vezetése 
alatt a vadászparipák gyakoroltatnak be. E lovagló 
pályában rendeztetnek olykor-olykor előadások a 
magasabb műlovaglásból, hol a kis félénk szerecsen 
is — a királynő nem csekély gyönyörködtetésére — 
oktatást nyer a lovaglásban. A pálya a legnagyobb 
kényelemmel s valóban királyi pompával van beren
dezve, meglehetős tágas, fűthető, s a nézők számára 
csinos állványnyal van ellátva. A czirkuszokban elő
forduló körpálya itt sem hiányzik, sőt adandó alkal
makra zongora is van ide helyezve. E lovagló hely 
a palota egyik szárnyához van épitve, s mély fek
vésű, azért a tavaszszal átalakítják, a mire 50,000 
forint van szánva. E czirkuszban gyakran fényes 
előadásokat tartanak, s ezek a királyné előtt különö
sen kedveltek. A királyné délelőtt rendesen hosszabb 
ideig lovagol itt, aztán visszavonul termeibe s a szel
lemi foglalkozás veszi kezdetét s tart egész délután 
4 óráig. Ekkor ugyanis ama nevezetes próbaszerű 
rókavadászatok rendeztetnek a gödöllői koronái va
dászterületekben, melyeknél a királynő ismert bá
mulatos vakmerőséggel a legnagyobb akadályokat is 
legyőzi. 

A deési kiáifitás. Szolnok-Dobokamegye szék-
j városa e hó 18-ika óta élénk napokat él. A gazdasági 
| és iparkiállitás szépen sikerült, s nemcsak a megyéből, 
'•• hanem az ország távolabbi részeiből is sok érdekes 

terményt és iparczikket küldtek. A gazdasági tárlat 
j különösen magára vonja a figyelmet. Atalában van 
} nézni való elég, melyek nemcsak látványt, hanem 



696 VASÁBNAPI ÜJSAG. 43. SZAM. 1879. xxvi. ÉVFOLYAM1. 

tanulságot is szolgáltatnak. Az érdeklődés ellen 
sincs panasz. A környékből minden nap sokan 
érkeznek. E hó 22-én 1125, másnap pedig 996 láto
gatója volt a tár la tnak. E hó 23-ika ünnepélyes nap 
lett . A székesfehérvári kiállítás elnöke gr. Zichy 
Jenő szép beszéd kíséretében osztotta ki a székes
fehérvári érmeket. Ezután b. Bánffy Dezső főispán 
és kiállítási elnök mondot t beszédet. Este lakoma 
volt, s részt vett abban Türr tábornok is , ki a Sza
mos vize megvizsgálása végett utazik Erdélyben, s 
ugy találta, hogy propellerekkel a Szamos hajózható 
lenne. A lakomán a tábornok nagy tetszéssel foga
dott pohárköszöntőt mondot t a gazdasági viszo
nyokról és a közlekedési u tak fontosságáról. A lako
mán b. Bánffy m o n d t a az első felköszöntőt Zichy 
Jenőre és T ü r r tábornokra . Zichy a város polgár
mesterét Kóthot éltette, stb. 

A főváros magyarosodását a a német színházak 
állapota eléggé elárulja. A hermina-tér i úgynevezett 
„német népszínház" rendesen épen olyan üres, m i n t 
a jóval nagyobb gyapju-utczai színház. A „Pes ter 
J o u r n a l " meg is mondja, hogy Budapesten nincs 
többit német színházi közönség. A nemzet i színháznak 
és népszínháznak pedig mindig van közönsége. 

Jótékonyság. Pisztóry Jakabné szül. Simonyi 
Anna Kammermayer budapesti polgármesternek 
10,000 frtot adott á t jótékony czélokra. Ebből a 
városi szegények közt 2000 frt osztandó ki, ugyan
ennyi a Rókus-kórház alapját i l le t i ; egyenkint ezer 
frt j u t a terézvárosi, a lipótvárosi és a ferencziek 
temp?qmának, a magyay gazdasszonyok árvaházá
nak és a vakok intézeténél;. 

Az őszi lóversenyek e hó 19-én és 21-én tör
téntek, igazi Őszi időjárás mellett) kivált á második 
napon. Az első napi futtatások megnézésére a ki rá
lyi pár is megjelent. Az udvari páholyban báró 
Haymerle külügyminiszter és b . Orczy Béla minisz
ter is lá tha tók voltak. Nagy közönség egyik nap 
sem gyűlt össze. A második napon a folyvást zu
hogó esőben alig volt közönség. A gyep hőse mind 
a két nap „Kincsem" volt. A futtatások eredménye 
következő : 

Az okt. 9-iki futtatások a négyévesek versenyével 
(4000 frank) kezdődtek. Öt ló futott s a báró Springer 
Gusztáv „Isolani"-ja nyer t fél ló-hoszszal, második 
let t a gr. Zichy Béla „Bois Roussel" méné. A St. 
Leger jutalmat (kétezer forint) H a n a u Móricz her-
czegnek (a hessen-ca3seli e lhunyt fejedelem fiának) 
. .Harry Hall"-ja nyerte meg érdekes futás u t án fél 
lóhoszszal; második : a gr. Henckel „Picklock"-ja 
let t . A mezei gazdák versenyében csak öten vettek 
részt s a két első dijat Hoszler Mátyás szolnoki 
gazda nyer te „Boros"-sal egy szürkével, a harma
dikat Rigó I s tván szolnoki lakos „Holló"-ja. A 225 
aranyos Ritter-díj Blaskovics ,,Kincsem" lováé lett, 
mely maga j á r t körül, mer t a ha t versenytársat 
visszavonták a „legyőzhetetlen" paripa mellől. Ez 
az 53-dik diadala. Az ezerforintos akadályversenyben 
három par ipa mérkőzöt t s a Kodolits ezredes 
,,Sajnos"-a nem egész egy lóhoszszal előzte meg a 
gr. Zichy Géza „Niczky-leány"-át. 

Október 21-én a versenyek a 2000 frtos „kiad-
rubi <iy"-jal kezdődtek, s öt versenytárs mellett első 
lett a General Hope szövetség „Merény"-e, a gróf 
Sztáray J á n o s „Gamiani"-ja ellen. A tenyészdij 500 
darab tizfrankos aranyáért há rom ló küzdött 8 
nyer t a l legkönnyebben tíz hosszal a Blaskovics 
E r n ő „Kincsem" lova, második volt a b . Springer 
Gusztáv „Iloná"-ja, mely után a gr. Sztáray János 
„Dagmar"- ja fél hoszszal hát rább érkezett be. — 
Az „Import-dij" 1000 forintjáért" három ló indul t s 
győzött Blaskovics E rnő „Bankár"-ja. A handicap 
ezer forintjáért öten pályáztak s első let t (egy fejjel 
nyerve) a Baltazzi Aristid „Nil Desperandum"-a. A 
„eladóverseny" négyszáz forintjáért, pályázó tá r s 
h iányában, a gr. Zichy Béla „Laurence"-a egymaga 
vágta t ta körül a pályát s a szabályok szer int árve
rés alá kerülvén, tulajdonosa 900 forintért t a r t h a t t a 
meg. A „gátverseny" 200 (tizfrankos) a ranya t tevő 
államdijáért négy ló mérkőzött s nyer t a gr. Eszter-
házy Mihály , ,Hilarius"-a. 

Magyar ló a bukaresti versenypályán. A Buka
restben e h ó 19-én ta r to t t lóverseny alkalmával a 
román jockey klub nagy diját 8000 frankot Ester
házy Miklós gr. „Rudi"- a nyer te el. 

Renz czirkuszának keddi előadásán a királyné 
is je len volt s ez alkalommal fölhivatta Renz E r n ő 
igazgatót páholyába, s kérdezősködött a czirkusz 
viszonyairól, hogy megy dolguk Budapesten, melyre 
természetesen csak az lehetet t a felelet, hogy jól , 
miu tán a közönség folyvást tömegesen látogatja az 
előadásokat. A királyné egy pár muta tványt meg is 
tapsolt , p l . a 8 szép szürke arab mén mutatványai t . 

A Renz czirkuszban okt. 24-ére Soldos Sándor (Bla-
háné férje) első föllépte volt kitűzve min t iskolalo
vaglóé és ugratóé. Rajta kivül Miss Leona Dare „a 
lég királynéja" merész kötéltánczosné muta tványai 
érdeklik leginkább a közönséget. 

Lakodalom. Dóczi Lajos, külügy minisztér iumi 
tanácsos, s a „Csók" vígjáték szerzője, e hó 20-án 
ta r to t ta egybekelését Bécsben Mayer I lona kisasz-
szonynyal. Mayer Albert nagyiparos leányával. Az 
esketésre, melyet Jellinek rabbi végzett, számos 
előkelőség je lent meg, köztük Hoffmann közös pénz
ügyminiszter is, Budapestről pedig a vőlegény bará
tai . Gr. Andrássy Gyula táviratban kivánt szerencsét 
Dóczinak; b . Haymer le külügyminiszter, ki akkor 
Budapesten volt, szintén. Üdvözlő távira tot küldött 
b . Orczy Béla miniszter is . 

Névváltoztatás. Dr . Deutsch Mór budapesti gya
korló orvos Dévaira változtatta nevét. 

A földrengés következményei. Az okt. 10—11-iki 
földrengés legerősebb volt Fehér t emplomban és 
Moldovánál, a D u n a mellett . Ó-Moldován számos 
ház megrongálódott . A Dunán levő nagy szigeten, 
mely Babagajig nyúlik, oly jelenségek merül tek föl, 
melyek megvizsgálására a kormány szakértő bizott
ságot küldöt t ki. A szigetet a földrengés egy helyen 
szétszakgatta s e helyen óriási, az ir landi geyserek-
hez hasonló viztölcsérlövelt ki, ugy hogy a szigetet 
részben elöntötte . Már attól féltek, hogy a termé
keny s müvelés alat t álló sziget teljesen el lesz 
öntve, midőn e hó 18-án. az óriási forrás hir
telen bedugult s helyette számos tölcséralaku 
kráter képződött, mely fekete homokot s földet 
hány ki. Közönséges nézet szerint e helyen vagy 
tíízokádó hegy támadt vagy a folyvást Ingó sziget fog 
el tűnni . Ezzel egyidejűleg Kolumbács vár is össze
dűlt B a szomszédban levő barlangok,- a ret tegett 
kolumbácsi legyek székhelyei, el temettet tek, ugy 
hogy e földrengésnek esetleg jó következése is 
lehet. Ó-Moldován e hó 10-ike óta mindennap van 
kisebb-nagyobb földrengés. A kár eddig — m i n t f. 
hó 20-ikáról jelentik — tízezer forint. Házak tűz
falai, kémények, közfalak düledeznek. A lakosság a 
Dunára menekül, a kormány által oda küldöt t 
gőzhajóra. Gyika krassói al ispán is Moldovára 
utazott . 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : Magyar 

gyerőmonostori KABÓS E L E K , volt országgyűlési kép
viselő, utóbb tasnádi postamester , 59 éves korában. 
— MAYERCSÁK MÁRTON, 1848-iki országgyűlési kép
viselő, 70 éves korában a pozsonymegyei Bazinban. 
— BINDER honvéd alezredes, s temetése fényes ka
tonai diszszel t ö r t én t meg Budán . — BOTÁR F E -
RENCZ, "Wesselényi Miklós fiainak, Miklós és Béla 
báróknak derék nevelője, 54 éves korában Budapes
ten. — LEÖVY SAMU, pancsovai kir . törvényszéki 
biró, 56 éves korában. — TÓTH KÁROLY, nyugalma
zott százados 69 éves korában, Pozsonyban ; ugyan
ott LÁSZLÓ MIHÁLY, gőzhajó-állomási főnök élete 
50-ik évében. — HDMMER GÁBOR, Hontmegye bizott
sági tagja, ipolysági birtokos, s a városnak egyik, a 
közügyek i rán t élénk érdeklődésű polgára. — Aus-
TERLITZ H E N R I K , olajgyáros Győrött , 58 éves korá
ban Bécsben, hová üzleti ügyekben utazott . — PRAZ-
NOVSZKY JÁNOS, a gr. Pallavicini-féle uradalom ügyé
sze s régebben Szeged város tanácsnoka, 62 éves 
korában Mindszenten. 

CAREY H . C H . , a nagynevű nemzetgazdasági iró, 
az Egyesült-Államok e kitűnősége, e hó 12-én meg
h a l t Phi ladelphiában 86 éves korában. Carey kezdet
ben könyvkereskedő volt, s meggazdagodva, iparvál
lalatokba kezdett. Ekkor foglalkozott mélyebben 
közgazdasági kérdésekkel, s ellentétben az angol 
iskolával, mely a kereskedelmi érdekeket emelte ki, 
Carey a munkás világ közgazdaságát t a r to t ta szem 
előtt. Ideálja a szabad kereskedés volt. Carey sok je
les művet i r t , s legnevezetesb könyve, a társadalmi 
tanulmányról , magyar nyelven is megjelent, Halász 
I m r e fordításában. 

B Í L O W német államminiszter, Bismarck bizal
mas embere, meghal t Frankfurtban 64 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Rózsa Lidi szeretője. Balladában eltűrjük, sőt 

meg is kívánjuk — a homályt; de az átlátszó homályt. 
Ezt azonban nem értjük : a három utolsó strófa mere
vén érthetetlen. 

Budapest . S. J. A dalokban van itt-ott dalhang, 
de kevés tartalom. Közölhetőt még nem találtunk közte. 

D a l egy leányról . Az előbbi jobb volt. Ennek 
értelme, az aláhúzott s nyomatékos lenni akaró szavak 
daczára, alig vehető ki. Hiányzik benne a tisztaság, vilá
gosság — szóval: az igazság. 

T.-Vezseny. P. I. Kivánatát teljesítjük. 
K-vár. K. F. A választ már több héttel ezelőtt 

megírtuk e rovatunkban. 
Szikrák. Most sem jobbak — egy pár ujjal told

va — mint előbb voltak. 
Nem közölhetők. K. E . (Én már csak óhajtom.. ) 

— Az ujonczok. Jertek társak. Húzzad czigány. Inog, 
a . . . — Ihlet. (Pedig figyelemmel elolvasták ám !) — 
Mosolyra . . . Ki tudja ? — Halottak estéje. — Csak 
(trocheus). . . 

Őzikének. Van benne, hangjában, eszmemeneté
ben, érzései kifejezésében, — nem közönséges, egyéni; 
s ezt — ha nem éri is el a tökélyt — mindig tudjuk 
becsülni. Kivált a I I . és I I I . számúak megragadták 
figyelmünket. Hiszszük, hogy nem utolszor talál
koztunk. 

SAKKJÁTÉK. 
1038-dik sz. f. Meyer Henriktől (Londonban)r 

Sötét. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

Az 1 0 3 3 . sz. f e l a d v á n y megfej tése . 
Van Heycop ten Hámtól. 

Megfejtés . 
Világos, sitit. . . 

1. Va8—h8 Kb3—a4: (a) 
2. Vh8—b2 Ka4—a5 
3. Vb2—b3 Ka5—a6 
4. Vb3—a4 matt. 

a. 
1 Kb3—C2 
2. Ba4—a3 Kc2—bl—cl 3- ®E8_::::: *-«-* 
4. V v. B mat t . 

Helyesen fej tet ték m e g : Veszprémben Fülöp> 
József. Oelsén Glesinger Zsigmond. Sárospatakon Gé-
recz Károly. Nagy-Dobronyban Németh Péter. Kolozs
várit Csipkés Árpád. Budapesten K. J . és F . H. Igali? 
Swetozár. A kolozsvári sakk kör. A pesti sakk-kör. 

HETI-NJLPTAR. Ok.t. hó. 

Nap 

26 V 
27 H 

R 
29 S 
30 C 
31 

1 

Katholikus és protestáns 

E21D8möt.Ev.jE20Döme 
Szabina szűz Szabina 
Simon és Juda ! Simon J. 
Zenobius I Zenobius 
Alfonz, Kolozsk!Klaudia 
Farkas püspök f t Reform. euiL 
Mindszent ünn. Hilarius 

Görog-Orosz Izraelita 

14 « 21 Parask 
15 Luczián 
16 Longínus 
17 Ozeás 
18 Lukács ev. 
19 Joel próféta 
20 Arthem 

9 Ahitof. 
10 Félböjt 
11 
12 Amian. 
13 
14 Ananiás: 

15 S. Ch. Sí. -
Beid változásai. ® Holdtölte 30-án 3 óra 26 perczk. regg. 

T a r t a l o m . 
Szöveg : Nordenskjöld s a keletre vivő ut a Jeges-tengeren. 

— A szerény asszony. Fantasztikus elbeszélés. Dosztojevszkij 
Tódor után. Oroszból: Csopey László.— Egy forradalmi kis biblia. 
(Kortörténeti adat s egyszersmind pótlék Dobos János életrajzá
hoz.) Barát Ferencztöl. — A „Bounty" lázadói. Verne Gynla 
regénye. — Egyveleg. — Képek a szerb kongresszusról. — 
Karloviczi ürmös. Szerb kongresszusi karczolat. — A fogoly 
zulu fejedelem. — Kossuth atyjának síremléke. — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek- — Egyház és iskola. — 
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság ? — Halálozások. — Szer
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Képek: NordensksjSld Erik. — A zulu háború befejezése. 
— A fogoly Csetevájo hajóra szállása Durnford kikötőben (a-
zuluföldön). — Csetevájo kiszállása Captownban. — Képek a 
szerb kongresszusról (íyulay László rajza. — Az északkelete 
átjárat a Jeges-tengeren. — Nordenskjöld útja (térképpel). 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós . 
(L. Egyetem-tér 6. sz.) 
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HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bficsbcn: Haasen-
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Oppelik A. WoUieileNr:22. 

^Alapos és gyors segítség 
! ! ! m i n d e n be tegségben! ! ! 

Az egészség f enntartása legnagyobb részt a 
nedvek és vérnek tisztítása és tisztántartása valamint 
a jó emésztésben rejlik. — Ezen czél elérésére a leg
jobb és leghathatósb szer 

Dr. R o s a é l e t b a l z s a m a . 
Dr. Rosa életbalz&ama mindezen kivánatoknak 

» legtökéletesebben megfelel; ez az összes emésztési 
szervek munkásságát éleszti, egészséges és tiszta vért 
alkot, és a testnek az előbbi erejét és egészségét 
visszaadja — Minden emésztési bajok, névszerint: 
é tvágy-hiány, s a v a n y u felböfögés, felpuffadás, h á 
nyás, gyomorgörcs , b e n y á l k á s o d á s , a r a n y é r , a gyo
mor é t k e k k e l v a l ó t ú l t e r h e l é s e stb. ellen a 
legbiztosb és legjobbnak ta lá l t háziszer, mely magá
nak a legrövidebb idő alat t kitűnő hatása miatt álta
lános elterjedést szerzett. 

Egy nagy itveg 1 frt. Félilveg 50 kr 
Sok száz elismerő levél megtekintésre kés zen 

áll. Ez é le tbalzsam bérmentes megkeresések követ 
keztében utánvétel mellett mindenfelé szétküldetik. 

Tisztelt uram ! 
Nem mulaszthatom el, önnek köszönetemet nyil

vánítani. Nőm sok és óta heves gyomorgörcsökben 
szenvedett annyira, hogy minden 14 napban, de sőt 
gyakrabban is, ágyban fekvő beteg lett, s e mellett 
napjában többször ájulási rohamok is környezték. Már 
kétkedtem a fölött, hogy egyáltalán életben marad. 
Egyik barátom tanácsára iDr . Rosa életbalzsamá»-bóí 
rendeltem meg egy palaczkkal. Több napi bevétel után 
e • szer valóban csodálatos hatással birt, s három 
hónap alatt a gyomorgörcs egyetlen egyszer egész 
gyöngén fordult elő, anélkül, hogy nőmnek, mint 
egyébkor, hányingerei lettek volna. Ajánlom minden 
hasonló bajban szenvedőnek e kitűnő szert. 

Teljes tisztelettel Vyskoéil P. , molnár. 
Staré, Morva-Trebnitz mellett. 

Szíves figyelembe v é t e l v é g e t t ! 
Minden kellemetlen félreértés kikerülése végett 

felkérem a t. ez. vevőket, mindenütt határozottan csak 
Dr. Kosa életbalzsamát 

kérni Fragner B . gyógyszertárából Prágában, mivel 
azt tapasztaltam, hogy némely helyen a vevőknek, ha 
csak egyszerűen életbalzsamot keinek, s nem teszik 
hozzá, hogy D r . Rosa-féle é le tbalzsamot , akár
milyen hatásnélküli keverék lesz adva. 

Valódi Dr. R o s a é le tba lzsam kapható a fő
raktárban : Fragner B . gyógyszertárában, Prága , 
Kleinseite a Spornergasse sarkán 205. sz. 

Magyarországban: 
Budapes t : Török József, gyógyszerész. K a r á n -

sebes: Müller Fülöp, gyógysz. M a k ó n : Nagy Adolf, 
gyógysz. Csikós V. J . gyógysz. M a l a e z k a : Fiiedrich 
János, gyógysz. H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y : Micke Ferencz, 
gyógysz. Mlskolcz : Dr. Csáthi Szabó István, gyógysz. 
Pozsony: Heinrici Frigy., és Schopper J . gyógysz. 
Székesfehérvár : Diebálla György, gyógysz. Szeged : 
Barcsay Károly, gyógysz. T e m e s v á r : Tarczay István, 
gyógysz. Temesvár, város : J ahne r K. M. gyógyszer, 
a «magyar királyhoz». Nagy-Szombat : Bogner Lajos. 
Szabadka : Jóo J . gyógysz. 

Minden gyógyszertár, valamint a füszerkeres 
kedesek legnagyobb része raktáron tartja ezen «Élet 
balzsamotx. 8 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
BaFiSr ^°^a 'm ' intézet kiadásában (Budapest, egyetem-uteza 

i* szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

fTES mpniji 
j R e g é n y e s u t a z á s J a p á n b a n . 

I r ta 
V É R T E S I ARNOLD. 

t k Számos képpel. 
M ^ Ara fűzve « frt. 
LA- — 

n b a n . 

Tanningene. 
Ólommentes, ártalmatlan hajfestő szer 

baj, szakáll és szemó.d«k szamara, melyek a legegyszerűbb módon 
egyetlen egyszeri hatználat mellett, egész megbízhatóan éa biz

tosan ugyanazon hibátlan, fényes 
szőke, barna és fekete természetes szint viasza nyerik, mely-
Iyel a megöazulés előtt birtak, s melyet sem szappannal! mosás, 
s-m gőzfürdő hasznalata nem hir elenyémtetni. Ára 2 frt 50 kr 

Ered. keleti rózsatej Russ Károly, gyógyszerésztől, 
a bőrnek rogion. nem pedig hoíszabb ruszWat után, oly gySn 
ged, vakítóan fehér. Untai fris.eségf, színezetet ad, amint az 
semmifele más szer által nem érhetó el; a ránezokat, s minden 
sárga vagy barna foltot rögtön eltávolítja. Ara t írt. 

V a l ó d i m i n ő s é g b e n s z á l l í t j a 
Russ Károly utódja, Bécsben I., Wallfischgasse 3. 
RAKTÁRAK : Török Józse f gyógyraerésaiiél Budapesten, 

Ármin EliaMial Aradon. 

Gyomor- és tüdő-bajok meggyógyítva. 
«.> omorg) onge mg, étvágytalanság, rossz emésztés ellen, 
undor, felhöfögés. felfúvódások, bélgöres, l ianyimer és 
hasmenés eseteiben, továbbá gyomor- és hószám-görestikben, 
» mint óvszer a tengeri betegség, dögvész, éi kolera elén, 
vérszegénység, sápkor és sárgaságnál, ideggyöngeségnél, 
j' álomtalaiiságnál 
' általános és nemi gyöngeség, s meddőségnél. 
végül a búkórosoknál a kedély földerítésére, a szellem fi is-
sitése é s élénkítésére, mint legjobb étrendi élvezeti szer 

ajánltatik a 
dr. S t ah l - f é l e r e m e d i u n i u n i v e r s a l e . 

Egyetemes lyomor-likör. 
Ezen likőr gyermekek és felnőttek számára igen kellemes 

élvezeti czikk, a mely ép ugy magában, mint víz, brr, thi&val, 
mint a mely italoknak kitűnő felfrissítő izt ád, iható, és valóban 
esodaszerü étrendi tulajdonságánál fojva, egyetlen háztartásban 
sem szabadna hiányuzuia. Utazás, vada zat éa gyaloglásoknál 
nagyon czé'.szeru. 
I <-red. üveg (; < liter) 1 frt. 1 láda 12 Öreggel 10 frt 80 kr. 

D r . S t a h l - í e J e m a l á t a - k i v o n a t 
5 0 s z á z a l é k t i s z t a m a l á t á v a l 

sovány, lefogyott, gyöngélkedő és vérszegény egyéneknek. 
E kivonat gyermekek és felnőttek számára igen JöizO étrendi 
élvezeti ez'kk, a mely ép ugy magában, mint tej- vagy vízzel 
élvezhető. Tej-, vér- és husképzö, a testi gyarapodást elősegíti 
viruló egészséges külsőt éa teljes, egészséges mellet szerez, szop
tató dajkák és anyáknak megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz; 
az emésztést elősegíti, nyáloldó, de nem okoz h ismené.-t. és kitűnő 
eredménynyel bír m nden mell- éa tüdő- hajban, köhögés. 

rekedtség, asthma és egyéb betegségekben. 
1 ered. szeleneze (Vs kilo) 1 frt. 1 láda 12 szelenezével 10 frt 80 kr. 

F ő raktár 
K u s s TLéLvoly u t ó d j a i n á l B é c s b e n , 

I . W a l l f i s c h g a s s e N r . 3 . 
Raktárak a következő gyógyszerész uraknál: \eustein F., 

Bécs, Plankeogasse ; Tőrök József. B u d a p e s t ; FQrst József, 
Prága (Poric); Cserny Vineze, Traiitenan. 5518 

Kopaszság, 
a haj ősztilése és korpaképzödés ellen | 
jelesnek bizonyult, a naponkint beér
kező bizonyítványok és köszönő ira
tok folytan, egyedül és kizáróan a l 

Tannin-olaj Ír. Moras-I. 
Tisztelt gyógyszerész ur! A haj kimenése ellen, a dr. Moras-1 

féle lannio olaj a legjobb szolgalatokat teszi. Kérek még egyI 
nagy palaczkkal. Jrrenilaseh. 

Prága. (s. k. fólörtényszéki tanácsos. 
Kapható Budapesten: Török József ^yójíyszeré.i urnái,I 

király-uteza 12. sz. 5469 

A S z e n t e s v á r o s i p o l g á r i i s k o l á n á l ürese
d é s b e n l e v ő 

é n e k t a n á r i á l l o m á s r a 
ezennel p á l y á z a t nyittatik. 

Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket f. é. 
novemb. hó 15-dik napjáig Szentes város iskolaszéki 
elnökségéhez tartoznak beadni. Ezen állomáshoz 12 
órai heti tanitás kötelezettsége mellett, 300 frt évi 
javadalmazás van kötve. Az állomás f. e. deczember 
hó 1-sö napján foglalandó el. 

Szentes, 1879. október hó 13-án. 5517 
Zolnay Károly, iskolaszéki jegyző. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet kiadásában (Budapest, egyetem-uteza 

4-ik szám) megjelent és miuden könyvárusnál kapható: 

Lidércz-naptár 
1880-dik szökőévre. 

E/beszélések, uti- s vadászkalandok gyűjte
ménye, és egyéb mulattató tartalommá/. 

Sok képpel i l lustrálva. 

Tiz» ' i i l i i l « 'n fze« l i l £ é v f o l y a m . 

Ára fűzve 60 kr. 

(nehézkór) Isvél utján gyógyi 
tátik dr. I t i l l i s c 
különleges c ^ s által Drezra 

ban.. (Neustadt). 
Legnagyobb tapasztalás, mi 

után eddig több mint 11.000 
eset lett gyógykezelve. 551; 

PILEPSIE p^rBiittai^^ 
[nehézkór) lavél utián ovóovh T Ü I • m . • . ÍOfi 

Nemzeti nagy képes naptár 
1 8 8 0 . szökőévre. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. 
Számos képpel. 

XII. évfolyam. Á 1 D o t i M R E í ra fűzve I frt. 

CHIOCOCA-LIKŐR 
(Liquor Chioeoeac fortifians), 

legbiztosabb es legjobb 

ANYEGIN EÜGÉI 
^EGÉHY Y E E S E K B E N . 

Irta 
P U S K I N SÁNDOR. 

Oroszból fordította 

B É K C Z Y K Á K O L Y . 
Második kiadás. Ara fűzve 1 frt 60 kr. 

a gyöngül t 

f é r f i - e r ő 
gyors és gyökeres 

élénkítésére; | 
fűszeres édes iz tekintetében a leg
finomabb likőröket felülmúlja: nem 
csak az izmok élénkítése, fokozása 
és erősítésére, valamint az idegek 
és fesz-erejök erősítésére szolgál; 
hanem mint gyomort erösitö, étvá 
gyat terjesztő, az emésztést elösegi 
tó erŐSitŐ Szer is meglepő, élénkítő 

gyógyhatással b> minden 

tesü gyömeségbea szenveflőne'L 
Ára egy eredeti üvegnek, pontos 
hat nyelvű, használati utasítással 

3 frt. Csomagolási költség 20 kr. 
Fő szétküldési raktár• Chiodl 

D. C. gyógyszertára „az órangyal"-
hoz Bécsben, Wahring. Herrengasse 
26. (hová minden levélbeli megren
delés intézendő). 

Fiók-raktárnak: Bécsben Weis 
lózsef, gyógyszert. »aszerecsenhez», 
I. Tuchlaiiban; Budapesten Torba 
József gyógyszertára. 5425 

felvétetik alólirottnál, tisz
tességes szülőknek 1 3 — 1 1 
éves, legalább is az elemi 

osztályokat végzett, fiók. 

Lingel Káro ly 
esztergályos-mester, 

Budapest. VII. kerület, rózsa-
uteza 5-dik szám. sa* 

Szerkeszti 
ÁIDOR IMRE. 

y. Károly bevonulása Antwerpenié, nagy tóMéppeL (Maitart festménye ntín.) 
TARTALMA: A felséges uralkodó ház. — Csillagászati és kortani jel-

legzése az 1880-ik évnek. — Katholikus, protestáns, görög, orosz és izraelita 
naptár-rész jegyzéklapokkal. — Bélyeg-illetékek. — Irodalmi rész : V. Károly 
(a czimképhez). — Az imádkozó hölgy (képpel). — A villámhárító. — Louis 

ilj=l Lurine. — Norvégiai tájkép (képpel;. — Magyarország anyagi viszonyai. — 
Ujj] A szabadelvüpárt vezére és törzskara (nyolez képpel). — Szegedi emléklapok. 
S l — Szeged, Jókai Mórtól (kilencz képpel). — A király szava. Komócsv József-
jjjJ tői. — A szegediekhez. Normand J . költeménye. — Vive la Francé ! Vi z-
Hjj) hang a Szegedért tar tot t ünnepélyekre. — A népdalok hőse (képpel). — I 
S Y á z l a t o k egy é v történetéből (hat képpel). — Vegyesek (három képpel). — 
ÍM Magyarország czím-névtára (hivatalos adatok alapján). — Országos vásárok I 
Jaj| a magyar szt. korona birtokain. — Kamatszámítás. — Cselédbért, árendát 
S í mutató tábla. — Hirdetések. 

Tanulónak l A ^ e i s ^ apáíság íöríéneíe. 
I Szekszá rd i cz imze tes a p á t t á k i n e v e z t e t é s e a l k a l m á b ó l 

irta F R A K N Ó I VILMOS. 
A szekszárdi apátság kiadatlan okleveleivel. 

1061—1520. 
Több i l l u s t r a t i ő v a l . Á r a fűzve 1 frt 50 
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Első cs. k. szabadalmazott 

duna-gozhajozási társaság. 
M E N E T T E R Y 

a személy szállítóhajókról 1879. évi május 3-tól további 
intézkedésig. 

P O S T A H A J O- M E N E T E K . 
LEFELÉ. 

Bécsből Budapestre, napk. reggeli 7 órakor. 
Byörból Budapestre, napk. délelőtt 11 órák. 
Budapestről Mohácsra, vasárnap, hétfőn, 

kedden, csütöitök és pénteken este 11 
órakor. 

Budapestről Zimonyig, vasárnap, hétfőn, 
kedden, csütöitök, péntek és szombaton 
este 11 órakor. 

Budapestről OrSOVa-GalaCZra, vasárnap, ked
den és pénteken este 11 órakor. 

Mohácsról Zimonyig, hétfőn, kedden, szerdán, 
péntek, szombat és vasárnap reggeli 8 ó. 

Mohácsról Orstva-Oalacsra, hétfőn, szerdán, 
és szombat n reggeli 8 órakor. 

Eszékről Zimonyra, hétfőn, kedden, szerdán, 
pénteken szombaton és vasárnap reggeli 
9 órakor. 

Eszékről Orsova-Galacxra, hétfőn, szerdán és 
szombaton reggeli 9 órakor. 

Zimonyról-Orsova-Galaczra, hétfőn, szerdán 
és szombaton este 9 óra 30 perczkor. 

Báziásról Orsova-Galaczra kedden, csütörtök, 
és vasárnap éjjel 1 órakor. 

Orsovárél Galaczra, kedden, csütörtök és 
vasárnap délelőtt. 

BiurgeVOrÓl Galaczra, szerdán, pénteken és 
hétfőn délben. 

Galaczra érkezés, csütörtökön, szombaton és 
kedden délelőtt. 

A Budapest-Orsóvá között közlekedő póstahajók a budafok-tétényi és apostagi álló 
másokat se lefelé se fölfelé, — az Ercsi, Adony, Tass, Szalk, Harta és Ordas állomásokat 
pedig csak fölfelé érintik. 

A Budapest-Zimony között közlekedő póstahajók a Budafok, tétényi és apostagi 
állomásokat se le- 86 fölfelé nem érintik 

A póstahajók a le- és fölmenetben a csász. kir. szab. osztrák államvasút vonataival, 
továbbá az alföldi és pécsi vasúttal csatlakozásban állanak. 

A Budapest-Bécs között közlekedő póstahajók a Verőcze, Visegrád, N.-Iaros, Szobb, 
Párkány, Sfitto, Orth és Fischamend állomásokat se lefelé se fölfelé, — a Hainburg, Dévény 
Piszke és lyerges-Ujfalu állomásokat pedig csak fölfelé érintik. 

S Z E M É L Y S Z Á L L Í T Ó - M E N E T E K . 
A- D u n á n . 

FÖLFELÉ. 
Budapestről Bécsbe, naponk. délután 6 ó. 
Győrből Bécsbe, naponkint esti 7 órakor. 
Galaczrél Budapestre, héttőn, csütörtökön, ét 

szombaton reggeli 9 órakor. 
Giurgevoról Budapestre , kedden, pénteken 

és vasai nap délután. 
Orsováról Budapestre, csütörtök, vasárnapon 

és kedden reggeli 8 órakor. 
Báziásról Budapestre, csütörtök, vasárnapon 

és kedden délutáni 2 órakor. 
Zimonyból Budapestre, hétfőn, kedd, szerda, 

csütörtök, pénteken és szombaton reggeli 
6 órakor. 

Újvidékről Budapestre, hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, pénteken és szombaton délelőtt 
11 órakor. 

Gombosról Budapestre, hétfőn, kedden, szer
dán, csütörtökön, pénteken és szombaton 
esti 6 órakor 

Eszékről Budapestre, hétfőn, kedden, szer
dán, csütörtökön, pénteken és szombaton 
délután 5 órakor. 

Mohácsról Budapestre, kedden, szerdán, csü
törtökön, péntek, szombaton és vasárnap, 
reggeli 2 óra 30 perczkor. 

Budapestre érkezés, kedden, szerdán, csü
törtökön, pénteken, szombaton és vasár 
napon délután 3—5 óra között. 

Sumatra-gyémániek. 

E Talóban pompAs kfivok rend
kívüli tűzzel bírnak, viztiwztabunk, 
8 csupán a próba Által küliiiilx'iztut-
hotök meg a valódiaktól. Szállítunk 
viteldijmente»en jryiirüket-, tómfif 
double-aranyból, dbját 3, 4 í r t é r t ; 
fülbevalókat, tömör doublo-aranyt ól, 
párját 5, 6 írtért az összeg binnen
től megküldése melk-tt. Gyáruknál 
a bőség megjelölendő. 

TŐmŐr arany-double mellcom
bok kövekkel 3, 4 írtjával, és tömör 
arany-double óralánczok, legújabb 
jellegben, 3, 4 , 5 , 6 forintjával, 
szintén kaphatók. 5504/5 

Ékszer -áruk 
gyári raktára: 

Bécs, Pratersírasse 16. sz., Eécs. 

Bj-Szőnyről Budapestre, naponkint reggeli 3 
órakor. 

BÖmÖsrŐl Budapestre, naponkint, reggel 6 
órakor (april 1-től október utoljáig 5 
órakor reggel). 

Budapestről Paksra, naponkint délelőtt 11 
órakor. 

Budapestről Mohácsra, naponkint, déli 12 
órakor. 

Budapestről Uj-Szőnyre, naponkint délután 
2 órakor. 

Budapestről DÖmŐSre, naponkint, délután 3 
órakor (april l-jétől október utoljáig dél 
után 4 órakor). 

Paksról Budapestre, naponkint délután 5Vi 
órakor. 

Mohácsról Budapestre, naponkint, délután 
1V> órakor. 

-A- T i w z i i n . 
Szegedről Zimonyba, csütörtökön és vasárnap 

reggel 6 órakor. 
Szegedről Tételig, hétfőn és pénteken reg

gel 6 órakor. 

Zimonyból Szegedre, hétfőn és pénteken est 
9 órakor. 

Tételről Szegedre, szerdán és szombaton dél
után, üjbecsén való éjjelezéssel. 

Uj-Becséről Szegedre, kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnapon reggeli 5 órakor. 

A Budapestről kedden és pénteken lefelé, és a szerdán és szombaton Zimonyból 
felfelé közlekedő póstahajók a szerdán és szombaton Tételről Szegedre induló tiszai 
hajókkal állanak közvetlen összeköttetésben. 

A. S z á v á n m i n d k é t p a r t é r i n t é s é - v e i . 

™ T i t o k t a r t á s mellett ~ 
szállítja a legjobb ni 

valódi, legbiztosabbelövigyá-
zat i készülékeket , 12 dara-

| bot 80 krtól 6 írtig. — Halhó-
I lyagot , 12 dbot 70 krtól 5 
I írtig. — Ismét eladók en-

\_A gedményben részesülnek. — 
P i k á n s fényképek, csupán 

férfiak számára, egy borítékkal, 12 
dbot tartalmazva, 2 í r t ; ugyan

azokból 24 dbbal 3 fii; 50 kr. -
Gummi-árttk raktára, 

Bécs P r a t rs t rasse 16-dik s z á m . 

D r . L e n g r i e l JT„ 

nyir- balzsama. 
Már a növényi nedv, mely a nyirbSl 

la annak törzsét megfúr ák, kifolyin, em
ber emlékezet óta a legkitűnőbb szépitó-
szernek van ismerve ; ba pedig e .nedv a 
föltaláló utasi Asa szerint vegyi utón bal
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatos 
hatás 1.1 bír. 

Ha azzal az nrrznt vagy egyéb bőrré
szeket este b> kenjük, mnr n követke
ző reggelen iiinjcliiein észrevehetetlen 
pikkelyek válunk le a borról, minek 
l'olj tán ez gyöngéddé és fehérré válik. 

E ba zsam Hsirriija az atezon támadt red.-.ket és himlfhelye. 
ket, fiatal arezszint ád ; a bőrnek fehérséget, gyön-édség és fris
seséget kölcsönöz; a legrövidebb idö alatt a ezeplőt, májfoltokat, 
anyajegyet, orrvötöiséget. borátkát és minden egyéb brrszenynyet 
eltávolít Egy korsóval használati utasítással együtt 1 frt 50 kr 

Valódi minőségben szállítja Budapes ten , csupán 
Török József, gyógyszerész, király - utcza 12.; 
Pozsonyban Pisz tory Bódog, Mihálykapu ; Temes-
várott Tarozaz István. 5470 

5090 db. mi ing, feltűnő olcsó árakon, 
Legdivatosabb széles csiku oxford-ingek" dbja frt 1.60, 2, 3 
Mindenféle koczkázott ojcford-ingek,dhja frt 1, 1.40. 2, 2.5 
Elegáns szabású fehér irgek, dbja frt 1.20. 1.40, 1.80, 2, 2.50. 

Három darabnál kevesebb nem küldi tik 
Í O O O d.t>. n ö i t é l i a l s ó s z o k n y a , 

szintén feltinó olcsó árakon. 55uo 
Sima posztó (nemez) szoknya, dbja frt 2, 2 - 50. 
Szép, díszes fodorral nemez szoknya, d ja frt 3, 3.50, 4, 5—8. 
Fekete Moire sárszoknyák, simán, dija frt 2—2 50. 
P kete Moire sárszoknya, szép, fodorral, frt 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

P c á l r i r Á r m í t l f «kérnemü-gyára B U D A P E S T 
V d a A j A l 1111*1 sugár-ut . oetogon-túr 63 . sz. 

Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik. 

A !PííAJMxLJCalJN*- 1 AJLÍŰUXSXA1 
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetero-uteza 4-ik szám) meg-jelent és 

minden könyvárusnál kapható : 

P 
H 
w 

m 
H 
H 

§ 1 

A magyar nők házi naptára 
1880-dik szökőévre. 

Szerkeszti m* 
XH-dik évfolyam, BENIGZKT'IRIA. ^ra ^zve ^ ^ R 

TARTALOM: Naptári rész. — Jegyzéklapok a háztartás számára. — 
•.Nincs idöm.» Egy családanya naplójából. — Ne légy másé (képpel). — 
A hálószoba. — A koronamentők (képpel). — Az indiai shálok készitése 
(képpel). — A hidegvizgyógymód napjainkban. — A lurayi csepköbarlang 
Amerikában (képpel). — A cucjos (amerikai fénybogár). — Az albánok (kép
pel). — A myrtus. — A khinai nőkről (képpel). — Hasznos tudnivalók. — 
Mulattató rész. — A gyorsirt napló. (Elbeszélés.) — A keresztmama nevenap
ján (képpel). — A repülő ember. (Eajz a magasabb regiókból.) — Muszka 
tavasz (képpel). — Mit rejt a jövendő? (képpel.) — Hogyan győznek a nők. 
(Beszélyke. Kapri B. M.-töl.) — A jégen (Képpel). — Hu-vang-liu. (Khinai 
történet.) — A ravasz Péter. (Humoreszk.) — Hajvásár. — Apróságok. — 
Országos vásárok. — Kamatszámítás. — Cselédbért, árendát mutató tábla. — 
Hirdetések. 
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Sliszekról Brodba naponkint reggeli 6 óra
kor, közte kétszer Zimonyba. 

Sxiszekról Zimonyba, hétfőn és pénteken 
reggeli 6 órakor. 

Zimonyból Sziszekre, hétfőn és pénteken 
reggeli 6 órakor. 

Brodból Sziszekre naponkint reggeli 6 órakor. 

A S Z E R B P A R T H O S S Z Á B A N (vegyes szolgálat). 
Sabáczról Belgrádra, szerdán és vasárnapon 

délután. 

Belgrádról flradistére, kedden, csütörtökön 
és szombaton reggel az első zimonyl helyi
hajó megérkezése után. 
Belgrádról lilanovátzra szombaton reggel. 

lilanovátzról Belgrádra vasárnap délben, 
(Gradistjén való éjjelezéssel). 

Bradistéről Belgrádra, hétfőn, szerdán és 
pénteken, reggel. 

Belgrádról Sabáczra, szerdán és vasárnap 
reggel, az első zimonyí helyihajó megér -
kezese után. 5430 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem-
utcza 4-ik szám) megjelent és minden kön;városnál kaphatói 

Épen most jelent meg! 

HUNGARICAE RES. 
EQY CONSERVATIV-tol. 

Ara fűzve 3 0 kr. Postán keresztkötés alatt bérmentve megküldve 35 kr. 

Ksrtészgazdászati naptár 

k 

1880. szökőévre. 

Ildik évfolyam. DrFAR
s^sBfflÁLY. í » f ™ 80 kr-

TARTALOM: Naptári rész. — Bélyeg-illetékek. — Némi tájékozásul 
jelen helyzetűnkhez. — Néhány szó azokhoz, kik földiparunk fölvirágoztatá-
sát a kormánytól várják. — Gabnafajok nemesítése, honosítása és állandósí
tásáról. — Honosítási és termelési kísérletek. Dr. Farkas Mihálytól (4 ábrá
val). — Csucsorfélékhez tartozó vetemények (6 ábrával). — Háziorvos vagyis 
gyógynövények ismertetése (2 ábrával). — Valami a tehéntartásról. Dr. Far
kas Mihálytól. — Selymészet. — Virágoskert. — Közhasznú rövid közlemé
nyek. — Időjóslat. — Havi teendők emlékeztetője — Üződés. — Szoptatás 
tartama a aövelésre szánt állatoknál. — Apró majorság. — Gazdasági vete-
méiiymagvak csiraképességének tartama. — Takarmány egyenértékét mutató 
táblázat. — Hirdetések. ' e J 

w 

E M L É K B E S Z É D E K . 
írta G Y U L A I P A L . 

TARTALMA: Kazinczy Ferencz. — Pákh Albert. — £r. Eötvös Józser. — 
Toldy Ferencz. — Kriza János. — Szigligeti Ede. — Br. Kemény Zsigmond. — Gr. 
Széchenyi utolsó évei. — Br. Jósika Miklós. — Mészáros Lázár. — Kossuth levele 

Deák halálakor. — A tVasárnapi Újság, huszonötödik évfordulóján. 
Á r a fűzve 2 forint. 

Franklin-Társulat nyomdája (.egyttem-uteza 4.) 

n&& 

Előfizetési föltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt : egész évre _. 12 frt 

l félévre _ 6 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG f egész évre 

l félévre _ 
. 8 frt 
. 4 • 

__ , / egész évre — 6 írt 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ! j j j é _ 3 , 

44-dik szám. 1879. BUDAPEST, NOVEMBER 2. X X V I . évfolyam. 
SIR ROWLAND HILL, 

A P O S T A U G Y REFORMATORA. 

Ez év szept. 4-én fényes gyászkocsit 
kisértek London egyik külvárosából 
Hamptheadből a westniinsteri apát

ság sírboltja felé, a nagyszerű pantheonba, 
hová csak királyait, halhatatlan költőit, 
nagy hőseit, s a tudomány és művészet 
óriásait fekteti örök nyugalomra az angol 
nemzet. A koporsó szemfödelének szalag
jait miniszterek tartották, lordok alkottak 
körötte sorfalat, tesületileg jelent meg a 
City, s beláthatatlan sora követte a ko
csiknak. 

Nagy államférfiú volt a megboldogult, 
avagy tán hadvezér, ki ujabb dicsőséget 
irt a régihez Anglia történetkönyvébe ? A 
szónoki emelvényen vagy a festőállvány 
mellett, könyv- és irattárakban avagy 
fölfedező utazások által, vagy mint költő 
tette nevét olyanná, hogy beigtaták nevét 
a halhatatlanok közé s földi maradvá
nyait oda helyezték, a hol a nagy nemzet 
legnagyobb fiai adnak haláluk után egy
másnak találkozót ? 

Nem. A megboldogult egyik se volt 
ezek közül. Még negyvenkét év előtt 
elrongyolt ruhában haladt, gyalogszerrel 
a Birminghamból London felé vezető 
utón. Szegény néptanító volt, kinek egész 
évi fizetése alig ment föl 30 font sterlingre. 
Atyja is az volt Kidderminsterben, a hol 
1795. decz. 3-án ez a fia született. A 
fiu még nem volt hét esztendős, mikor 
az apa jobb sors reményében Birming-
hamba ment lakni s ott iskolát alapitott. 
Rowland, afiu, még csak tizenkét éves volt, 
mikor atyja munkára fogta s ez aztán test-
véröcscsével Mátyással együtt tanítani 
segített atyjának az iskolájában. Mikor 
más gyermekek még csak kezdik a tanu
lást, ők már tanítottak. De nem csak ta
nítottak, hanem egészen uj rendszert is 
behoztak az iskolaéletbe: egész alkotmá
nyos rendszert, melynek értelmében fe
gyelmi ügyekben magok a tanulók Ítél
tek társaik fölött s a tanítók csak mintegy 
a fölebbezési forumot, a felsőházat alkot
ták. E fantasztikus tanrendszer sok gúny
nyal találkozott, de később dr. Arnold 
szintén behozta azt Bugby-bens nem min
den jó eredmény nélkül. 

Hill, az apa meghalván, Bowland és 
testvére Tottenhamban nyitottak iskolát. 
De Rowland egészsége megtört a vesződ
séges tanítói életben s más pálya után 
kellett néznie, Déli-Ausztrália gyarmato
sítása volt akkor napirenden s az időköz
ben Londonba költözött Rowlandnak sike
rült egy e czélra alakult társaságnál titkári 
állást nyernie. Itt volt négy évig s ezalatt 
maradt elegendő szabad ideje, hogy gyer
mekkora óta táplált kedvencz eszméinek 
élhessen. Mechanikai játékokat készített s 

föltalált egy uj sz erkezetü villanyos készü 
léket és egy könyvsajtót i s ; a szükséges 
pénzt azonban, hogy azokat érvényesít
hesse, nem sikerült összeszereznie. E 
mellett sokat foglalkozott statisztikai szá
mításokkal. Gondos tanulmányai kiterjed
tek a posta ügyre is. Pontos számításai 
alapján rájött, hogy a posta terén oly 
reformok volnának lehetségesek, melyek
nek az egész emberiség hasznát venné. 
Tudomást szerzett magának a felől, hogy 
az angol posta 170 millió levelet szállít 

SIR R O W L A N D H I L L . 




