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C a v a l g n a c t á b o r n o k . 

Ha a vége felé közeledő jelen év folytán elhunyt jeles embe
rek során végig tekintünk, lehetetlen azon férfiú emlékének nem 
szentelni többet, mint néhány futó pillanatot, kinek lelki szilárd
ságot kifejező férfias vonásaival megismerkedni im itt nyújtunk 
alkalmat olvasóinknak. Hadd foglalja el méltó helyét lapunkban 
is Francziaországnak ez idő
beli legnagyobb jelleme. — 
Életrajzának bővebb leirásá-
tól fölment azon körülmény, 
hogy azt más alkalommal már 
részletesen közöltük (1. Poli
tikai Újdonságok ez idei 28. 
és 29. számait). Csupán a na-
gyobb körvonalakat fogjuk 
itt össze. 

Az utolsó franczia köz
társaság egykori elnöke, Ca-
vaignac (olvasd : Kavenyak) 
tábornok f. évi october 28-án 
halt meg rögtöni halállal. 
Egész Francziaország meg 
van győződve, hogy benne 
egy hatalmas politikai párt 
vesztette el legnagyobb tá
maszát. 

Cavaignac Lajos Jenő 
1802. oct. 15-kén született 
Parisban. Vele annál több 
remény szállott a sirba, mert 
élete munkabíró szakában 
lepte meg a halál. A poly-
teehnikai iskolából kilépvén, 
1824-ben katonai szolgálatba 
lépett, hol már egy év múlva 
kapitányi rangot nyert s a 
franczia sereggel a görög had
járatban vévén részt, névsze-
szerint Morea félszigetén fé
nyes bizonyítványait mutata 
be a legjelesb katonai tulaj
donoknak, a hidegvérüségnek 
és nyugottságnak. — Az 1830-i forradalom kitörése alkalmával, a 
dolgok uj rendéhez csatlakozott; majd némi összeütközésbe kerül
vén még is az uj kormánynyal, 1832-ben mintegy büntetésül Afri
kába küldetett. 

Cavaignac Afrikában küzdött 1832-től 1848-ig, a midőn mint 
osztály tábornok tért vissza Francziaországba. E 16 év, mellyet az 

C a v a i g n a 

afrikai harczmezön töltött, folytonos lánczolatát képezi az ö kato
nai s hadvezéri fényes tetteinek, raellyekből nem egyszer jött visz-
sza veszteséggel és sebekkel, de végül a diadal zászlója lobogott 
elszántsága, vitézsége fölött. 

1848. mártius 2-án tudta meg a februári forradalom kitörését; 
ugyanazon hajó hozta ama 
kinevezési okiratot is, melly-
nél fogva Cavaignac osztály-
tábornokká s Algír ideiglenes 
kormányzójává neveztetett. 
Mártius 20-kán a franczia 
ideiglenes kormány már a 
hadügyminisztériummal ki-
nála meg, mit azonban el nem 
fogadott; s csak midőn két 
kerület választá követül az 
alkotmányozó gyűlésbe, ér
kezett meg végre május 17-én 
Parisba s ekkor átvevé a had
ügy tárczáját is. 

Ezalatt mindinkább bo
nyolódtak az ügyek Paris
ban a szenvedélyek, rendza
varás és ál tanok százfejü hyd-
rája került felül; az ország 
méltóságát, az egyesek anyagi 
s erkölcsi biztonságát veszély 
fenyegeté. Mindenki belátta, 
hogy itt gyors és erélyes el
járásra van szükség, s egy 
emberre, ki hatalmas karjá
val, saját vérei irányában is, 
a megsemmisítő csapást vég
hez vigye. — Cavaignac volt 
azon ember, ki bizva karja 
erejében, s magát hazája jó
léteért áldozatul oda dobva, 
e csapás megtételére vállal
kozott. 

Az afrikai ezredek ve
zére 30,000 emberből álló se

reg élén állott ki Paris uttzáira s 1848 jun. 23-án kezdődött azon 
utezai háború, mellynél iszonyatosabbat s véresebbet a história 
összes lapjai felmutatni nem képesek. Három napi harcz után ki 
volt küzdve a béke Parisban, s véresen és porosan lépett be Ca
vaignac a nemzetgyűlésbe, ennek tudtára adandó, hogy a mi kike
rülhetetlen volt, megtörtént. 



Cavaignac visszaszerzé a kormány bukott tekintélyét s min
denfelé a rend és haza megmentőjét üdvözlék benne. S itt követ
kezik egyik legszebb pontja életének. Hogy a győzelem nagy mun
kája sikerülhessen, a nemzetgyűlés kinevezé vala diktátornak. Ke
zében öszpontosult a legnagyobb földi hatalom és dicsőség. Teljesen 
törvényes uton lett kétségbe vonhatatlan jogú ura Francziaország-
nak, - de azért legtávolabbról sem gondolt arra, hogy e hatalmat 
személyes czélokra használja vagy azzal bármiképen visszaéljen. 
Megelégedett a köszönettel, mellyet a nemzetgyűlés neki szavazott 
s a győzelem bevégezte után tüstént a nemzetgyűlés kezébe tevé 
vissza diktátorságát. Rendes uton indult meg a köztársaság elnö
kének választása s midőn 1848 dec. 20-án a választások többsége 
Napóleon mellett szavazott, Cavaignac minden háttéri gondolat s 
tartózkodás nélkül lépett le a magas polczról, hova a nemzet aka 
rata einelé. Ez önzetlensége által Cavaignac örök időkre a történet 
legfényesebb lapjaira irá nevét, mert egyike a leglélekemelőbb lát 
mányoknak, midőn a hatalmasok hajtják meg fejőket a törvény 
egyszerű szava előtt. 

Midőn 1854 dec. 2-án Napóleon a császárságot kiáltotta ki, 
többekkel együtt Cavaignac is elfogatott, de rövid fogság után 
börtönéből szabadon bocsáttatott. 

Ezen államcsíny óta Cavaignac legszigorúbb visszavonultság-
han élt. Nőül vette Odier bankigazgatónak szellemdus leányát, ki 
férjét a rajongásig szerette s kitől egy egyéves fia maradt. Fiatal 
neje volt az, ki — mint másutt is megirtuk - a távol falusi kas-
télybau tlhunyt férje tetemeit mintegy erőszakkal hozatta be Pa
risba, hogy a nép megadhassa neki azon végtiszteletet, melly ka
tonai s polgári erényeit méltán megilleté. A temetőben egyébiránt 
alig tartott 10 perezig a szertartás. Beszédet nem tartott senki — 
de azt irják, e némaság volt épen a legszebb ékesenszólás. Mindenki 
sirt. A közélet férfiai, iparosok, ezredesek, tudósok, bankárok stb. 

kadtan verődtek az árboezfákhoz, a hajó állt egy helyen a végte
len tenger közepén; néha-néha, mint a terhes beteg, a ki fekvését 
megunta, egyik oldalról a másikra fordulva; ollyankor kiment a 
tengerészek közé Robertson s elkezdett nekik mesélni. 

Mesélt nekik régibb utazásaiból, mikor a Mariannái szigetek 
közt barangolt, ott talált egy puszta, elhagyott szigetre, mellynek 
partjai köröskörül korallzátonyokkal vannak fedve; meredek szik
lák hozzájárulhatlanná teszik azt. Saypánnak nevezik ezt a szige
tet, s kerüli még az indián is veszedelmes vizei miatt. Ámde belül 
e sziget valódi ős képe a paradicsomnak : buja, illatos mezők, 
mik önkényt termik a legpompásabb gabonát; a kenyérgyökeret, 
az ananászt, mint nálunk a töviskórót : egész erdők pálmafákból, 
roppant kenyérfák, óriási gyümölcsökkel, narancsligetek, miknek 
aranyszín gyümölcse ott rohad a földön, mert az apró sertések 
számtalan csordái sem képesek azt mind felemészteni, a mit ez a 
sziget terem; pedig módjokban van végtelenül elszaporodni, mert 
senki sem pusztítja őket, még csak húsevő vadállat sem lakik a 
szigeten : e fák odvaiból kicsordul a méz, mellynek illatos nedvé
hez hasonlót másutt ízlelni nem lehet; millió örökké nyiló virág
ból gyűjtik azt fulánktalan méhek : a völgyekben csodálatos álla
tok laknak, hasonlatosak a tehenekhez, csakhogy kisebbek; engedik 
magukat lovaglásra és igavonásra használtatni és a mellett gyap
jat adnak, melly vetekedik a legfinomabb merinóval. Van egy 
nagy patakja is e szigetnek, melly pompás vizet ad 8 képes egy 
malmot elhajtani. Illyen boldog szigetekről szoktak álmodozni a 
hajósok, mikor köröskörül az egykedvű tenger csapkodja hajójuk 
oldalát s egyik csillag a másik után jön fel és megy le a vizekbe, 
a nélkül, hogy partot mutatna valamerre. 

Robertson nagyon jól ismeré ezt a tengerész ábrándot s ipar
kodott azt felhasználni. 

Elbeszélte nekik, milly gyönyörű élet volna egy illyen elha-
ott állottak éssirtak,mintha legkedvesb rokonukat temették volna, gyott, soha nem keresett szigetet elfoglalni; azon megtelepülni, al 
A sir hantjaitól tovább terjedt a megindulás szomorú hangulata az kötni egy kis szabad államot,patriarchális kormányzattal. Utahaiti 
dláthatlan népsorokig s a gyászmenet diadalmenetté változott. 

Bálványos. 
(Szerző ..Apor lánya" czimü költői beszélyéből.) 

Magasan áll Bálványos vár 
A Szent-Anna tava felett! 
Alatta zúg el a vihar, 
Tövén járnak a fellegek. 

. . . Reggel van. A völgyek köde 
Fejéren leng a vár körül; 
A napfény lent a fenyveken 
Gyémánt-lepelkint elterül. 

A vár fegyveres őrei, 
A nagy bajuszú székelyek, 
Mint az Osszián lelkei, 
A ködből ki kitetszenek. 

Alább a Szent Anna tava, 
A nap vidám sugáriban, 
Tükrében ringatván a tájt, 
Hullámzik, mint olvadt arany. 

A helynek tündér képe van — 
Mit föl nem ér a képzelet; 
Nem csoda, hogy a hős A p o r 
Lakul választá e helyet. 

D e Delne, Apor lánya, szebb 
A tájnak tündér képinél : 
Felőle a nép, még ma ia 
Hihetlen dolgokat regél. 

„Mondják : a csillagok közöl 
Egy légi tündér szállt alá, 
S Apornak ezt a gyermeket 
Szerelmi zálogul adá. 

Haja arany lehellet volt — 
A hajnal gyönge fényiből; 
Keble liljomból szövetett — 
Arcza a rózsa vériből. 

Nyúlánk növése könnyű köd : 
Lépése, szellölebbenéa; 
A szó ezüst hang ajkain, 
A z ének tündér éneklés. 

Távo l lakó királyfiak 
Osztoztak a azép lány felett; 
De ö egy rab-királyt kedvelt, 
Ki szive temetője lett." 

Még többet mond a néprege, 
Mit itt el nem beszélhetek : 
Ki tudni vágyik, menjen el, 
Es a néptől hallgassa meg. Medgyes Lajts. 

T i z m i l l i ó d o l l á r . 
^ ^ l L Elbeszélés, irta JÓKAI MÓR 

Tizenhatan mégis elvesztek a tuatongai mészárlásban : csak 
hannineznégy maradt élve. 

Harmincztiégy embert kellett még Robertsonnak megölni, 
hogy két társával egyedül maradjon — és azután — még azt a 
kettőt. 

Gyakran csendes estéken, mikor szél nem fujt, a vitorlák lan-

ban — drága pénzükért, — kaphatnának asszonyokat; szebbnél szebb 
indián és creolnöket; rabszolgákat is, a kik a földet miveljék. min
den munkát végezzenek, építsenek, ruhákat varrjanak : nekik csak 
a véguélküli gyönyörűség maradna fenn. A hajórul elvinnék az 
ágyukat, a löszereket; a szigetnek egyetlen szük bejárása elé épí
tenének egy váradot, onnan, ha egy egész hajóhad akarná is őket 
megtámadni, visszaverhetnék diadalmasan. Soha sem vehetné ki 
őket onnan senki többé, s évek múlva egész uj nemzedék virulna 
fel a kis telepitvényen. 

A tengerészek elámulva hallgaták e tüneményes regéket s 
kérték Robertsont, hogy mutassa meg nekik ezt a szigetet. 

Robertson nem ámította őket s elvezette oda; aSaypán sziget 
valóban ollyan volt, a millyennek ő leirta; kivül zord, elijesztő te
kintetű, meredek sziklatalaktól övezve, csupán egy helyen hozzá
járulható, egy szük barlangon keresztül, mellyen a hegyi patak ki-
foly; de belül a mesevilág paradicsoma ez; a hol az embernek nem 
kell a holnapról aggódnia, csak a jelen perczet élvezni. Gazdagság, 
bőség, gyönyör minden lépten nyomon, a természet ingyen ad 
mindent, s pazarolja az ég madarainak azt, miért másutt a nagy
urak aranyat fizetnek . . . . És hozzá még tiz millió dollár! bar. 
minezhét vitéz, bátor férfi, a legszebb asszonyok, munkás rabszolga, 
a mennyi kell: tizenhat ágyú, fegyver bőségben! Lehet-e valakinek 
boldogabb világot képzelni ennél? 

A legények el voltak ragadtatva a Saypán sziget szépségétől s 
maguk unszolták Robertsont, hogy vezesse őket minél elébb Ota-
haitiba, hogy ott asszonyokat és rabszolgákat vásároljanak. 

Robertson maga is kiszállt velük a nagy szigetre, s ott mulat
tak együtt két nap és két éjjel pihenés nélkül. Annyi pénzt adott 
Robertson mindenkinek, a mennyit elbírt költeni. A legények má
sodnap éjszakáján a szükséges mértékig részegek voltak : némely-
lyik annyira, hogy nem tudott magáról semmit, másik valami na
gyon keveset; volt, a ki megtudott a lábán állani, ha két felől fog
ták és volt közöttük négy, a ki egészen józan volt. 

Robertson jól tudta, hogy ez a négy — az előőrs . . . . 
Ha ö hadat viselt tengerészei ellen, azok is jól vigyáztak rá i 

négyet mindig kiválasztottak magok közül, a ki ne igyék akkor, 
midőn a többiek isznak, s ha Robertson, és a másik két kalandor 
őket ittas állapotjukban el akarja hagyni; egyszerre öljék le őket. 

Robertson jól tudta, hogy ez a négy férfi ö rá vigyáz, azért 
józan. 



v. második vi^alomnap éjszakáján sietve jött Robertson a ten
gerészek tanyájára 8 a kikkel még beszélni lehetett, maga körül 
Syttitc, s akkor tudtokra adá, hogy el vannak árulva. 

Valaki a czimborák közül elárulta őket az otahaitii kormány, 
zónák, s az rögtön elküldött a másik kikötőben horgonyzó spanyol 
hároirifedeles hajó, Alhambra, parancsnokához, feljelenteni a gaz
da^ zsákmánynyal rakodott martalóczokat; reggelre itt fogják őket 
lepni. Nincs elveszteni való idő: gyorsan vissza a hajóra! még nap
felkelte előtt ki a kikötőből; reggelre hirüket se hallják! 

A négy előőrs gyanakodva nézett Robertsonra; némellyik 
övébe is dugta kezét, felhúzva pisztolya sárkányát. 

— Hát e részeg haddal itt mi történjék? kérdé tőle az egyik, 
sötéten nézve reá. 

Ha Robertson azt mondja : „itt hagyjuk, a ki fel nem tud kel
ni"; abban a pillanatban lelövik . . . . Azonban ö minden perczben 
ura volt. rettentő gondolatainak. Most azt felelte a kérdezőnek. 

— Az világos, hogy barátainkat nem hagyhatjuk el a veszély
ben, bárha azok is közöttük vannak, a kik árulóink voltak. A kik 
még birjuk magunkat, nyalábra fogjuk őket s leczepeljük a dereg
lyébe; ott majd kijózanodnak. Dologra legények. 

Az előőrsök megbánták magukban, hogy Robertson felül ro-
szat gondoltak; lám ö szépen gondoskodik az elázottakról; maga 
hogy emeli Őket vállaikra, segit őket a dereglyébe hányni, ott is 
megszámlálja, ha mind együtt vannak-e? nem feledtek-e valakit 
ottan? ő még is csak hü czimbora! 

A hüs levegőn még mintegy tiz ember annyira magához tért, 
hogy fel birt kapaszkodni a hajóra; a többit, ott hagyták fekünni, a 
dereglyét odakötve a hajó farához. Majd ráérnek őket felhordani 
reggel, ha egyéb dolog nem lesz. Mindenkinek tele volt ez órában 
a keze dologgal; kiki három ember munkáját végéé. Maga a kor
mányos is holtrészeg volt, a helyett maga Robertson állt a kor
mánykerékhez, mint kapitány, legény vezető és iőhajós végezve 
egyszerre tisztét, a a mellett kormányozva a legnagyobb pontos
sággal. Mindenki bámulta, mennyi erő, mennyi lélekjelenlét lakik 
ez emberben és sietett parancsait teljesitni. Egy óra múlva ki voltak 
feszítve a vitorlák, felvonva a horgonyok; a legénység agyon volt 
fáradva a sietős hevenyészett dologban : midőn azt kérdé tőlük 
Robertson, bogy hát a dereglyében levő czimborákat nem hordják-
e most fel? 

„Hát az ördög? most is agyán vagyunk fáradva: — örüL a ki 
alunni mehet. Jó helyen vannak azok ott; holnap majd feljönnek a 
maguk lábán. Tíe féltsd te őket, kapitány." 

— Nem is őket féltein, hanem magunkat ő tőlük. Ez a husz 
ember nem mind részeg. Néhány van, a ki tetteti magát; ezek, a 
kik elárultak bennünket. Attul tartok, hogy éjjel, ha még sötétebb 
lesz, megszöknek a dereglyével, s nyomunkba vezetik a spanyol 
gályát. 

Egy párnak volt a nagy fáradságtul és mámoros fejétül annyi 
esze, hogy e veseély lehetőségét átlássa, de az sem sokat törődött 
vele; azt mondták, hogy majd ök is vigyázni fognak, s a fedezeten 
maradnak. Azután ki ide, ki oda leheveredett, köpenyegébe bur
kolta magát, küzdött egy ideig leragadó szempilláival; végre lát
va, hogy a kapitány ugy is ébren van a kormánynál, elég ha ő vi
gyáz, szemére húzta a sipkáját s elaludt egyik, ugy mint a másik. 

Mindenki horkolt már; az idő éjfél után járt; hideg szél kez
dett neki eredni, a tenger magasan járt, hullámot hányva-vetve; a 
dereglye a hajó mögött el-eltünt, meg felkapott a hab tetejére; 
e£y" egy sirály szállt le az árboczkosarakra; gyönge zivatar készült. 

Robertson ekkor csöndesen kivonta széles kését hüvelyéből, 
kihajolt a hajó párkányán, s a mint a dereglye kötele a hánykódás 
közben megfeszült, csendesen keresztül metszette azt; a kötél na
gyot bődült, mint egy túlfeszített húr elpattanása s a dereglye 
szabadon tánezolt a hab tetején, húsz részeg emberrel, a ki sem
mit sem tud magáról, kormány nélkül, evező nélkül, ismeretlen 
tenger közepén. 

Soha sem hallottak röluk többet. Különös csoda kellett volna 
hozzá, hogy azok valamikép megmeneküljenek. Bizonyosan még 
azon az éjszakán elnyelte őket a viharos tenger. 

Robertson az z f tl maga i 8 köpenyébe burkolta magát s mint a 
kit a munka közb e n önkénytelenül nyomott el az álom, odarogyott 
a kormányszekrány mellé s ugy tett, mint a ki aluszik. 

Félóra múlva élesebben kezdett fújni a szél, erősebben csap
kodta a hajót a hullám. Az egyik előőrs erre fölébredt. Legelső 

pillantásra meglátta, hogy a kormány üresen áll, a kapitány el 
aludt, másik pillantással a dereglye után nézett, s észrevette, hogy 
az eltűnt. 

— Ébredj kapitány I ordita felrángatva Robertsont. A dereg
lye elveszett! 

Robertson felugrott; szemeit dörzsölé ijedten; az égen akkor 
kezdett szürkülni a sápadt hajnal, mellyet váltig eltakart egy I IOBZ-
szú fekete felhővonal. Szemeit keze elé tartá, szétnézett minden 
irányban, sehol sem látott semmit. 

— A gazemberek! dörmögé a tengerésznek; csakugyan el
szöktek tőlünk. 

Magában pedig azt monda : „hússzal megint kevesebben 
vagyunk." 

Az egész spanyol hajóval történt ijesztés természetesen csak 
mese volt; a mi husz ember életébe került. i m t u u m M u s m S ) 

Keletindia rövid ismertetése. 
I V * 1 1 . I 

VI. 

Keletindia őstörténete igen mesés és homályos; s habár a 
hindn-sanszkrit irodalom a tudományok több ágában gazdag, tör
ténelmi szempontból tekintélylyel még sem bir. — Annyi bizonyos, 
hogy Nagy Sándor idejében a hatalom, ipar, gazdaság főpontján 
állott, több fejedelem alatt. — Nagy Sándor azok egyikét, Porost, 
miután legyőzte, a t ö b b i meghódított indiai tartomány fejévé emelé. 
Ez idő óta a hinduk kereskedelmi tekintetben folytonos érintkezés
ben állottak a görögökkel s más európai népekkel; és ezen keres-
kedésök, mellyet szárazföldön karavánok tartottak fenn, mind azon 
időkig tar tói t , mig a mohamedán hódítók India függetlenségét, ez 
ál ta l régi fényét, hatalmát végkép meg nem buktaták. — Babur, 
Timur utódja, v o l t az első, ki a nagymogul birodalmát alkotá India 
meghódított tartományaiból és székhelyét Delhibe tette át. Ez 
idő óta India a háborúk örökös színhelye volt. 

Az európai befolyás Indiára a XVI . század elején vette kez
detét. — A portugálok fölfedezvén India tengerutját a Jóremény-
foka körül; Almeida é s Altmquerque vezérletük alatt tekintélyes 
foglalásokat tettek India partjain; — Goa városát elfoglalták, s 
majdnem egy századon át kizárólag'kezelték az indiai nagy fontos
ságú kereskedést. - A X V L század vége felé a portugálokat hol
landok váltották fel, elfoglalván amazok indiai birtokait. 

Nem sokára angolok léptek fel. — Erzsébet, Anglia király
néja, londoni kereskedőknek kizárólagos kereskedelmi szabadalmat 
ongedett, a Jóremény-foka s a Maghellan szorosa között fekvő tar
tományok felé; — ezek ..Keietindiai társulat" nevezet alatt egye
sültek. Sok küzdelem, viszontagság után sikerült nekik India több 
pontján, mint Bengátban és Koromandel partjain, szilárd állást sze
rezni; szabadalmaik ujolag megerősíttettek, tágittattak; megen
gedtetvén Rekik a hadviselés, békekötés s tartományaikban a kor
mányzásjoga. — Egy ujabbi 1696-ban alakult társulat az elsővel 
„United Eaei-India Company" (Egyesült keletindiai társulat) neve
zet alatt egyesült. Szemlátomást nevekedett a két egyesült társulat 
hatalma, kereskedése. — 1698-ban épittetett Kalkuttában általok a 
William erőd, és e városban alapították az első ugyneveitett kal
kuttai presidensséget. 

Ez idő óta az angolok befolyása Indiára eldöntő A nagymo
gul birodalma, Aureng Zeb halálával, több apró államukra szaka
dozott; a sikkek, marattok nagy földrészeket foglaltak el azokból. 
A persa hódító Xadirmh 1739. és AckmedAbdalak sah 1747. a nagy
mogul birodalma végromlását eszközölték. Az angolok féltékenyek 
levén a nagymogul elporlott birodalma által támadott indiai feje
delmek hatalmára, Hindosztánban a marattoknál. Dékánban a 
mysorei szultánnál igyekvének befolyást szerezni. — A mysorei 
szultán, Hider Ali. az angolok határozott ellensége, azok uralmát 
Keletindiában a francziák egyetértésével megdönteni tervezé; — 
Warren Hastings. India akkori kormányzója ügyességének, okossá
gának és erélyének köszönheté a társulat megmentését. A'MARAT
tok fejedelmét békekötésre bírta, s a francziák által cserben 'ha
gyott Tippo Saibot, Hyder Ali utódját, fegyverrel kérryszerité 
békére 1784-ben. Ez által pedig a társulat tekintélye és hatalma 
Indiában ismét tetemesen emelkedett 

Az 1789 92-ikí európai állapotok Angoíország keletindj&i 
birtokaira befolyás nélkül nem maradhattak. A francziák minde*n 
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áron az indiai angol uralom megbuktatására tórekvének. — Gol-
konda mellett 14,000 bennszülött katona Raymond alatt, Delhi 
mellett 40,000 bennszülöttel Perron állottak készen az angolok 
megtámadására. Wellesley marquis, az uj kormányzó, aggodalom
mal látá a vihart közeledni. — Azonban egy finomul k i számí to t t 
diplomatiai egyezkedés, először is megnyerte az angolok részére a 
Nizam-ot; kikkel a társulat előnyös békét kötött. — TippoSaib meg
támadta az angolokat, de Seringapatnam rohamánál elveszte trón-

Hyderabad bevétele után angol tartománynyá alakította. — Az 
utóbbiakat nehéz harczok, s veszteségek után Sir Jlugh Gough a 
Mudki melletti csatában, dec. 18-kán és Firoz sah mellett dec. 
21.—22-kén 1845-ben, s határozottabban Alival mellett 1846. jan. 
28-kán és február 19-kén történt ütközetekben végkép megalázta. 
Mart. 9-kén Laboréban béke köttetett, mellyben a tartomány füg. 
getlenségének elvesztése, és annak eldarabolása mondatott ki. — 
Egy részét Gholab Sing, az angolok szövetségese, más részt Dhulip 

\jfm LI I 11 / , I i 
A debreczeni i n d ó h á z é s i a k - n y u g a t r ó l . 

ját és életét. Az abukiri tengeri ütközet a francziák párián álló 
fejedelmek minden reményét meghiusitá, — egyik sem mert többé 
támadólag föllépni : és Wellesley nyngottan intézkedhetett Mysore 
sorsa felett.!— Tippo Saib bukásával az angol uralom hatalma 
Dékánban roppant előnyreWergődött; az angolok azon tartomány 
uraivá levének. 

A marattok ellen a mult század vége felé kiütött háború sok 
viszontagság után 1818-ban azok végbukásával fejeztetett be. A 

Sing visszanyerte olly kikötéssel, hogy tartományaikban csak bizo
nyos számú katonaságot tarthatnak, s az angoloknak tartományai
kon keresztül szabad átmeneti utat engednek; — minden viszály 
kérdésnél pedig a társulat mint választott bíróság itél. — Ezenkí
vül a Beas és Setleds közötti termékeny tartományok az angolok 
közvetlen uralma alá estek. 

Ekként jutott az angol keletindiai társulat azon nagyszerű bi
rodalomhoz, melly az anya-Angolországot terjedékben mintegy 

I I 

A debreczeni vaspályatér nyugatról . 

marattok elleni hosszú harezban több fejedelem lépvén fel támadó
lag az angolok ellen; mindannyian elveszték függetlenségöket. — 
A Delhiben székelő nagymogul, tartományai nagy részének áten
gedésével, elveszte függetlenségét is. 

A szind-i emir; — és a lahorei maharadsa (főnök) birtokai 
voltak még Indiában az angoloktól teljesen független államok. — 
Az elsőt az afghánok ellen viselt nehéz harcz után Napier Károly 
1843-ban Miani melletti ütközetben törte meg, s birodalmukat 

14-, népességben mintegy 5-szörösen múlja felül. — És ha a most 
kiütött szepoy katonai lázadás nemzeti irányt nem vesz (a mit pe
dig már eddig is vett); s azt, miként hihető, Angolország erélyes 
fellépése megtöri, s magát jövőre ujabb intézmények által az illy 
fölkelések ellen biztositani képes leend; — Keletindia Angolország 
jövendő nagyságának, gazdagságának alapkövét valódilag még 
csak ezután teendi. 

l ' - ^ ^ í ^ M Pokorny Gusztáv. 



A debreczeni indóház. 

Mindig örömmel ragadtuk meg az alkalmat, midőn Debre-
czenröl valami örvendetest közölhettünk, midőn a nagy Alföld 
nagy városának emelkedéséről szólhattunk. Azt hiszszük, hogy az 
illy örvendetes eseményeknek még csak most értünk igazi küszö
bére, kezdetére. 

A debreczeni vasút megnyitása mind magára Debreczenre s 
vidékére, mind átalában hazánkra nézve anyagi s szellemi jólétet, 
csinosodást 8 a mi fő, nemzeties irányú továbbfejlődést előidéző 
esemény. E nemzeti fontosságú ügy dicsőítésében már több izben 
igyekeztünk résztvenni, mit most ismét azzal tetézünk, hogy a 
debreczeni indóház- s az ottani pályatér rajzait a Vasárnapi Újság 
lapjain bemutatjuk. Minden magyar ember bizonyosan szívesen 

dus, szép eredményeit, a város valódi díszére váló, mintegy átva
rázsolt téreket. 

A pályatéri munkához legnagyobb tűzzel 1857. tavaszán fog
tak, a midőn először is az ingoványos helynek építkezésre alkal
massá tételére sok ezer kéz feszité erejét; a legutolsó napig 200, 
néha több napszámos találá itt folyton kenyerét. ~» Az építkezési, 
mérnöki munkálatok, mellyeket Neugebauer Jós8ef, osztály- és 
Storch Gyula, állomási mérnök urak vezettek, a Pesti, szolnoki és 
debreczeni kézművesek egyesitett erejével — bámulatos gyorsa
sággal haladtak előre, ugy hogy az ünnepélyes megnyitásra kitű
zött november 19-e előtt néhány nappal e munkálatok be is fejez
tettek, s a nagy reményekkel várt napon valóban egy építészetileg 
remek B nagyszerű pályaudvar fogad á lengő lobogói alatt, a koszo
rúkkal ékitett első mozdony uj korszakot hozó magas vendégeit. 

A ? i z r a e l i t á k uj imaháza P e s t e n . 

kötend velők ismeretséget, addig is, mig a valóságban színről 
színre láthatandja magát a nagy Debreczent, a mit most már köny-
nyü dolog lesz véghezvinni, hogy beteljesedjék valakinek azon 
egykori óhajtása, hogy minden magyar embernek legalább egy
szer kellene életében Debreczent meglátogatni, azon erős meg
győződés megszerzése végett, hogy — ugy a hogy — de vagyunk! 
és pedig nagy számmal vagyunk! 

A debreczeni vaspálya-tér fekszik a n.-várad-utczai kapu, 
ispotály-templom és katonai kórház között eső téren, melly ezelőtt 
ős idők óta a városból kihordott szemét-, s trágyahalmoknak, és 
mély gödrös helyeken posványos tócsáknak volt százados rabja, — 
hol ezelőtt mindent képzelhettünk, csak vaspályatért nem; — s 
ím most rövid idő eltelése után mindenki, még a legelfogultabb 
lélek is magasztalva csodálja a szorgalom, emberi erő és ipar áldás-

A rajzunkon látható szép indóház körében még egyéb moz-
donyfütő, gyári s raktári csinos épületek is tűnnek *lő, mellyeknek 
zárkövét a vízi-torony s egyéb czélokra tartoíó épUletek képezik. 

Végül ki kell jelentenünk, hogy a rajzokat Aa//ó« Kálmán, 
debreczeni főiskolai rajztanár ur szívességének köszönhetjük. 

A z izraeliták uj Imaháza ÍN - I p i t . 

lönösen Régi panasz, hogy Pest városunk középületekben, kül c 

az Isten dicsőítésére szánt egyházakban — má* európai városok
hoz képest — igen szegény. E hiányt nagy mértében fogja pó
tolni az épülőfélben levő lipótvárosi nagy r. kath. templom, melly
nek a munkába vett terv szerinti rajzát már régebben (a V . fj.. 
1855. évi 42. azámában) közlöttük, s melly hazai Papságunk és a 



hivek buzgó adakozása folytán napról napra gyorsabban közeledik 
óhajtott bevégzése felé. Bár mielőbb hirdethetnők e nagyszerű 
építményről, hogy fölszentelési ünnepe megérkezett! 

Napjaiokban ismét egy kitünö középülettel szaporodott Pest 
városa. Maholnap teljesen be lesz végezve a dohány-utczában, 
a már messziről figyelmet ébresztő, meglepő alakú uj imaháza az 
izraelitáknak, meliyhez hasonlót az utóbbiak Európában sem a ré
gibb, sem az ujabb korban felmutatni alig képesek. Meglepő ez 
építményen a terv nagyszerűsége, a sajátságos, keleti építészeti 
styl s ennek remek kivitele. 

Az építésznek gondot kellé arra fordítania, hogy az imaházzal 
az izr. községtanács által óhajtott hivatali és tanácskozási terme
ket is egybekösse, s ezek számára az utczai homlokzat két oldal
szárnyának felső emeleteibeu nyert alkalmas tért; a két szárny 
földszinti része átjárásul s előcsarnokul szolgál. Maga az imaház, 
mellynek előrészén 23 ölnyi magas, kuptetökkel ellátott két to
rony áll, 28 öl hosszú s 14 öl széles négyszöget képez. Az imaház 
nem áll szabad, nyilt téren, hanem két szomszéd ház közé szoritva, 
mellyektől mégis két udvar választja el. 

A két torony közötti íőbemeneten által először is nyilt, s 
utóbb a templommal közvetlen összeköttetésben álló csarnokba lép 
az ember. Innen belátni az ülőhelyekkel fölszerelt, raeglepöleg 
szép s 20 öl hosszú, 13 öl széles és 13 öl magas imaterem belsejét. 
Két sor vasoszlop egy fő s két oldalhajóra osztja e tért. Ugyan
ezen oszlopokon nyugszik a nők számára rendelt kettős karzat s az 
egész tetőzet. Világosságát e hely részint a két udvarból, részint 
a tetőn alkalmazott kúpszerű üvegeken át nyeri. A háttérben áll 
a sanctuarium (szentély), 6 négyszeg ölnyi tér, tömör kúppal bol
tozva, melly szintén felülről kapja a világosságot. Itt van a szent 
Thora tekercsek (tízparancsolat) őrizésére rendelt s szintén kúppal 

koronázott szent szekrény. A szentély két oldalán két lépcső vezet 
a karzatokra. A tornyokból szintén lépcsők szolgálnak a karza
tokra s a hivatalos szobákba. A két előcsarnok felett van az orgo-
na karzat. Az orgona 38 változatú (regiszterü) és Schultze hires 
thüringiai orgonakészitő müve. 

A mi az imaház átalános építészetét illeti, mindenekfelett 
dicsérik benne a byzanti és arab építészeti styl szerencsés, ösz-
hangzó egyesitését. A dúsan megaranyozott, messzire elragyogó 
kúpú két magas, karcsú torony Salamon ös templomának két osz
lopára emlékeztet; s hozzá véve az oldalszárnyak kisebb kúpjait, 
az ablakok és párkányszegélyek (akroteriák) kerek iv alakját, 
mindezek öszhangzó vegyülete kiválólag keleti jellemet ad az 
egész építménynek, s mindenki elsó pillanatra fölismerheti, hógy 
izraelita imaház előtt áll. 

Többire nézve az itt használt épitésmód úgynevezett tégla-
épités (Backsteinbau) — mely hazánkban még egészen uj. A fala
kat nézve, bámulatos pontosságot tapasztalunk az egyes téglák 
rakása s egymáshoz illesztése körül. A falakat nem lepi a szokásos 
vakolat, hanem felváltva vörös és sárga vonalok, megannyi külön, 
szinü, s szigorú építészeti rendben alkalmazott tégladiszitmények, 
mellyek széles szalagok gyanánt az egész épületet körülfutják s az 
egésznek igen kellemes szintarkaságot adnak. 

Az építmény tervét Förster Lajos bécsi épitész és tanár ké-
szíté, ki az építésnek egyszersmind fövezetöje. Helyettese Wech-
selmann Ignácz, ki a terv s a részletek gyakorlati kivitelét a 
hely szinén intézi. — Az épités 1854. júliusban kezdődött s terv 
szerint 1858. júniusban fogják egészen elkészülve rendeltetésé
nek átadni. 

Pest városa, az izraelita község buzgalmánál fogva, mint lát
juk, egy jeles építészeti nevezetességgel többet bir. 

T A R H A Z . 
f i a k a s Márton a sa lnháiban. 

L X . Levél. Egyről másról. 
A színpadon minden ember náthás, a nézőhelyen minden ember hara

gos. A náthának oka ez a nagy köd, a nagy ködnek oka a lőcsei kalendárium, 
a nátha pedig okozója a nagy haragnak; tehát a lőcsei kalendáriumot meg 
kell csapni. — Ne féljen semmit barátom, kalendáriomiró, én megvédelme
zem. Azért haragazik a t. cz. publicua, hogy mikor operára tartogatja az ét
vágyát, adnak neki párjával vigjátékocskákat, egy kis kozák tánezocskát 
mellé, s ehhez nem akar hozzá szokni. De hát miért nem adják azokat a azép 
operákat? hiszen tavaly még annyi volt, hogy veszekedtünk rajta, melly ik 
jobb , mellyik szebb? azoknak ia megártott tán a hamburgi börzekrizia? V á j 
jon ki találja ki, miért nem adják azt a aok azép operát egymás után, miként 
hajdan? ugyan kitalálná-e valaki? (egy hang a publicobol : „mert nincs a ki 
énekelje!") Ah , ennek ördöge van, hogy eltalálta egyszerre! hát ezen Í8 el
múlik, hogy nincs a ki énekelje? A legszebb operák nagy része lemult a szin-
padról, mint egy csomó bukott kereskedő firmája, a ki tegnap még fizetett, 
és ma bezárja a boltot; a kinél a kedvencz operák fő azerepei be voltak ta
nulva, búcsút vett a színháztól, a nekünk moat annyit ér az a aok azép opera, 
mint egy kanárimadár — aülve. Ha még azután egy kia őszi nátha is beüt a 
személyzet közé, hogy azt a kevée megmaradt operát aem lehet előadni, ak
kor aztán van duzzogás a falakon kivül és belül. 

Nem régen volt, negyedéve ainca még. hogy egy keserves prédikéczió-
ban elmondtam, millyen szükséges alkatrésze volt operánknak Kaiserné, ki 
színpadunkat épen csak azért hagyta el, mert a t. cz. publicus örökké La-
grangeról és hasonló nagyságokrul álmodozik, s akkor megjósoltam, hogy 
félév múlva azt fogják mondani : „bárcsak viaazajönne." Ime nem kellett 
hozzá félév. Operánk j ó formán zátonyon akadt; a ki tudni akarja, mekkora 
mértékben? kérdje meg a színházi pénztárt, majd megmondják. Egy egéaz 
operaosztály ninca betanulva; — eszünkbejut ráKaiaerné, « mindenikre ké
szen volt: — betegaég. nátha, gyöngélkedéa . . . eszünkbe ju t Kaiaerné, ő 
nem szokott gyöngélkedni , nem élt ezzel a j ó v a l ; — egy kia szeazély . . . 
ewzunkbe jut Kaiaerné, neki nem voltak szeszélyei; ma elénekelte a Profétá-
han Fideat, holnap ugyanabban Berthát a el rá — volt szánva, hogy ha kell, 
elénekli benne mind a három anabaptistát. Héj j ó volna most, ha itt volna! — 
Ezt a sóhajtást különben nem én tettem először. Hallgattam csendesen, éa 
vártam, a míg a publicum kellően megsavanyodik; vártam, mig a collegák 
elkezdenek lamentálni-, vártam a ködöa napokat! És ime most kezdek szüre
telni. A közönség duzzog, « z operák elmaradnak, s egymáa után két lap : a 
Magyar Posta éa Magyar Sajtó egyenesen felszólal, hogy Kaisernét szerződ
tessék, mert elmenetele miatt eddig ia elég nagy már az anyagi és szellemi 
veszteség; és ezt mi ia aláírj u k A z igazgatósághoz peraze nem lehet beszélni, 
mert ha valaki el akar menni, azt ö nem tarthatja vissza, de lehet azólni a j ó 
közönséghez és kritikus barátainkhoz. Ez a hármas választás áll előttünk : 1. 
V a g y tudjunk el lenni végképen opera nélkül; ha a kitűnőn alul élvezni nem 

szeretünk; 2- vagy fedezzük fel az igazgatóság előtt azt a kifögyhatlan zsá
kot, melly mindig tele van pénzzel, akár mennyit vesznek ki belőle, hogy 
nekünk csupa világhírű müvéaznőket szerződtessen, vagy 3. ha van egy oly-
lyan művésznőnk, a ki hivatásának szép tehetséggel, alapos tanulmánynyal, 
valódi buzgalommal tud megfelelni, azt fogadjuk érdemlett becsülettel, ta
nuljuk méltányolni éa ne áruljuk értékén alul. — Egyéb kijárás nincs ebből 
a labyrinthusból, mint ez a három. 

Szigligeti uj népszínművéről majd a jövő számban; ebből már elkéstem 
vele; azokat pedig el kellett mondanom, a miket mondtam, mert még három 
illyen ködös hónap, mint a mostani és — akkor úszunk! Kakas Márton. 

I r o d a l o m es műveséét . 

— (További változások hírlapjaink körül.) A „ L a p o k a lovászat és va
dászat köréből," mellyek a folyó évben Bérczy Károly szerkesztése alatt igen 
j ó hitelű és nagy kelendŐségü szaklappá nőtték ki magukat, j övő évre szin
tén némi kívánatos változáson fognak átmenni. Az a hosszú, impraktikus 
czim el fog maradni s helyette „ Vadáss- és versenylap" lesz a lap neve; ezu
tán nem havonként kétszer, hanem háromszor fog megjelenni (minden hó 10, 
20, éa 30-án). Az egész evi előfizetők egy nagybecsű mümellékletet nye-
rendnek (legkitűnőbb magyar sportsmaneink egyikének arczképét) s a szö
veget alkalom8zerüleg fametszetek is fogják érdekesiteni. Előfizetési dij egész 
évre 10 ft, félévre 5 pft. 

A „ Tanodái Lapok" Lonkay Antal szerkesztése alatt hetenként mástél 
iven, szebb és finomabb papíron fognak megjelenni. (Ara marad az eddigi.) 

A „Magyar Posta" azt hirdeti, hogy jövő évre a „ legolcsóbb politicai 
napi l a p , " sőt pláne „ingyen lap" lesz. Ezt ugy magyarázza a programm, 
„ha t. i. a kedvezménynek becsárát tekintetbe veszszük." Többet a prog
ramm aem mond. E lapnak ia leaz mümelléklete, egy „ R é g i magyar hu
szárok" czimü kép. A z előfizetéai dij igy alakult vidékre : évnegyedre 
3 ft. 40 kr., félévre 7 ft., egéaz évre 14 pft. ( A z eddigi árak ezek voltak : 2 
ft., 4 ft., 8 ft.) 

A „Pesti Napló" uj előfizetési ára igy lön megállapítva : egész évre 2i 
pft., félévre 11 pft., 3 hónapra fi pft. 

A „Religio,1" melly hetenkint kétszer jelenik meg, s szintén bélyegadó" 
alá esik, halonlóul fölemeli árát, melly félévre 5 pftban van meghatározva 
(eddig 4 pft. volt .) 

A „Vasárnapi Újságot" éa „Politikai Újdonságokat" illetőleg, a mult 
vasárnap szétküldött felhívásunkban kihirdettük, hogy ez egymást kiegéwtto 
s felényi tartalommal bővítendő, két lap, mellynek egyébb tulajdonságait e 
helyen feszegetni nem szükséges, jövőre félévre 4 (a e szerint egész évre 8) 
pfton lesz kapható. A többi lapokhoz hasonlítva, azt mondhatnók : „csak" 
4 pft. — , de Ítéljen arról maga az olvasó. Mi meg vagyunk győződve, hogy 
az uj előfizetési árnál is az e lapokhoz méltán kötött olcsóság* igényeknek 
a lehetőségig megfeleltünk. S azért bízunk és reménylünk. 



— B. Prónay Gábor „Vázlatai a magyar nép életéből" czimü díszmun
kája l c k ö z e l e b b szintén pompás franczia kiadásban jelent meg. A beve
zetést "hozzá Marmicr ismeretes franczia iró irta. Bár csak ebből is tanul
nának végre valami igazat a francziák a magyarok eredetéről, jelleméről és 
országáról — mert bizony erről még mindig igen együgyű felfogással birnak. 

TJW látszik azonban, hogy még is akarnak már tanulni. Francziaor-
szágban' legközelebb azon eszme fordult meg egy eléggé tekintélyes nevü 
költő és műbölcsész fejében, hogy a nyugoti nemzetek kimerült költészetét 
igen czélszerü volna a keleti és északi népek fris költészetével vegyítve föl
eleveníteni. S e végett Páriában egy „külföldi irodalmak akadémiáját" ter
vezi felállítani. A tervező (Thales Bemard) ur ugy látszik, azt óhajtja, hogy 
mi, „ a keleti és északi népek" egy töredéke, szintén segítségére siessünk 
vagy legalább viszhangozzuk szavait. Ezt tanúsítaná azon körülmény, 
hogy emiitett tervének programmját, egy egész ivnyi értekezést, mult héten 
több magyar lap szerkesztőségének, (köztök a Vasárnapi Újságnak is) meg-
küldé. Készünkről nem is tartózkodunk kimondani, hogy örömmel üdvözöl
jük a vállalatot, mert meg vagyunk győződve, hogy ha a „külföldi irodalmak 
akadémiája" létre jönne s Parisban a magyar is kissé nagyobb divatba kez
dene jőn i ; legalább is bizton számithatnánk annyira, hogy a felettünk bo
rongó kődhomály enyészetnek induljon, a olly szarvas tévedésekre többé ne 
akadjunk, minőt a magyart illetőleg franczia hírlapokban s könyvekben még 
mindig kell olvasnunk. Thales Bemard ur ezúttal az „északi" jeles költők 
élén megemlítvén két magyar költőt, Petőfit ás Bajzát, ezektől két szép köl
teményt igen sikerült franczia prózai fordításban be is mutat, — s átalában 
e két jelesünk emlékét méltó dicsérettel halmozza el. Valóban j ó lesz felállítani 
Parisban a„kültöldi irodalmak akadémiáját!" Mi testestől lelkestől pártoljuk. 

£ (A „Hazánk" czimü időszaki munka) első füzete, a hozzáadandó ké
pek miatt, minden számítás ellenére elkésvén, a közelgő karácsoni ünnepre 
okvetlen meg fog jelenni. Pest, dec. 2. 1857. —• A. „Hazánk" kiadó-hivatala. 

0 (Hóry Farkas költeményeire) előfizetést hirdet Stein János kolozsvári 
könyvárus. A 480 lapra terjedő könyv jövő év martiuaa végén fog megjelenni 
a szerző arczképével. Az előfizetési ár 2 ft. 40 kr. melly ia bérmentes levélben 
vsgy Stein könyvárushoz Kolozsvárra, vagy szerzőhöz M. -Gy erő-Monostorra 
küldendő. Hóry Farkas nevét s költeményeit a Vasárn. Újság olvasói ia ked
vezően ismerik; azért bővebb ajánlástól tartózkodunk. 

* „Huszárok könyve" czim alatt Szelesley László verstüzetet szándé
kozik összeállítani, olly költeményekből, mellyek a huszárok vitézségéről, 
szokásairól s életéről eddigelé írattak. E végre fölkéri a vidéki irókat és 
közönséget, hogy a nép ajkán élő s e tárgyra vonatkozó verseket hozzá Pestre 
még e hó végéig beküldeni szíveskedjenek. 

— (Figyelmeztetés) A z „Uj testamentum kérdésekben és feleletekben" 
t, cz. előfizetőit szükségesnek láttam figyelmeztetni kolozsvári ki adó könyv
árus Stein János urnák a Politikai Újdonságok ez évi folyamában majuBhava 
^0-án ugyancsak 20. folyó szám alatt a hirdetések rovatában mindjárt legelöl 
olvasható „értesítő nyilatkozatára", s aanak értelmében egyszersmind föl
kérni : méltóztassanak valamint minden előfizetési pénzt, ugy szintén minden, 
a nevezett munka érdekében felmerülhető kérdést, felszólitást stb. a meg
nevezett t. cz. kiadókönyvárus úrhoz, és nem hozzám intézni, ki már rég 
megszűntem azon vállalatnak részese lenni. Kolozsvárit, december 1. 1857. 

- iterepei Gergely. 

I p a r . K f l x d n - n j í . kereskedés. 

0 (Ritkaság.) Dr. Lenhossék ur utján egyik Parisban tartózkodó ha
zánkfia a magyar gazd. egyesület számára két kalászt küldött azon búzából, 
mellyet Maliét ur St. Sauveur határában termesztett az egyptomi múmia 
koporsójában talált buzamagokból. 

* * (A pesti gyaluló és fürészlő gyár) mindinkább több munkára kap 
megrendelést; legközelebb a Dunagőzhajó-társulat 100 hajó készítését ren
delte meg; a szolnok-aradi va-ut részére felvállalt a jövő év \égéig elkéaai-
tondő munkák értéke 72,000 ftot tesz. Hátha még minden faragatlant ide le
hetne küldeni gyalu alá! 

f (A „Szegszárdi borkereskedő részvény-társulat"-tól)hozzání intézett 
nyomtatott német levélből értesülünk, hogy az idén, oct . 20-án kezdődött 
szüret a legjobb minőségű borral fizetett. Á szekszárdi s a hozzátartozó v i 
dék hegyein termett összesen 60,000 akó bor, de nem igen kel, még eddig 
csak 10,000 akó lőn eladva. A vöröset minőség szerint 4—8 forinton, a fejé
rét pedig 4 % — 6 fton veszik. 

Kozintexetek. egyletek. 

' (H°9!) Bukarestben lakó magyar testvéreink) olvasó-egyletet alakí
tottak, már emiitettük. Most KoosFerencz ur, az ottani ev. ref. lelkész, ez alka
lommal mondott megnyitó beszédét küldé be hozzánk nyomtatásban. Ha 
körülményeink engednék, szeretnők az egészet lenyomatni lapunkba, mert 
igen szép intés és példa lenne az arra, hogy mint kell szeretni a hazát s 
ápolni a nemzetiséget még a távolban is; de meg kell elégednünk annak né
hány idézett szavaival. E beszédben elmondja K o o s Ferencz többek közt, 
hogy az egylet számos tagjai csak egyszerű felhívására irtak alá. „Ura im! 
- folytatja — mig Isten a nyelvszeretet, a sziv és lélek nemesitésére képea 
szent buzgalmat nemzetünkben megtartja, addig nem félthetjük őt bármely 
viszonyok közt , hogy az élő nemzetek sorából kipusztuljon. Nem, eőt hi
szem a remélem, hogy a miveltség mezején máa nemzetek ia látva a mi élet
revalóságunkat, jobbjukat fogják nyújtani nekünk, hogy a mivelt nemzetek 
sorában a minket illető helyet elfoglalhassuk. Ez olvasó-egyletnek is e je l 

szót írjuk homlokára : .nyelvvédő, ezivnemesitö és lélekképző intézet.- A z 
leend ennek egyik nemes feladata, hogy kedves anyai magyar nyelvünket a 
vároe aok más ajkú népei közt az elkorcsoaulástól magunk s utódaink aaá-
mára megtartsuk. Nem akarom én ezzel azt mondani, hogy kisded egyletünk 
a más nyelveknek hadat izenjen. Nem, uraim, ily háládatlan munkához nem 
akarunk kezdeni — mi caak azt akarjuk, hogy a kit az Isten egyszer ma
gyarnak teremtett, bár mi rangú éa állapotú legyen, ne azégyelje itt a kül
földön is nemzetiségét, hanem szeresse azt a nyelvet, mellyet édes anyja te
jével szivott be kebelébe. Ez egylet minél hőbb pártolása áltat, ki fogjuk esz
közölni azt, hogy hazánkból mentül több magyar lapot és magyar könyvet 
hozathatunk. Midőn pedig illy módon nemzeti irodalmunkat pártolni fogjuk, 
korántse higyjtík, hogy ez által másoknak fogunk hasznot hajtani. Oh nem. Mi 
magunknak fogunk nemzeti irodalmunkból olly kincset gyűjteni, mellyet illy 
csekély áron sehol a világon meg nem szerezhetünk. Igy nemesedő szelíd lel
kületünket kiviszazük a más ajkúak közé , mit látva, ök is kegyelettel fognak 
irányunkban érezni és gondolni : mert a mivelt és j ó sziv előtt minden em
beri sziv önkéntelenül meghajol." — Mondja továbbá : „ M a már ritka va
lamire való magyar helység Magyar- és Erdélyorazághan, hol a régi deres 
helyett a falu háza mellé községi könyvtárakat nem állítottak. Ma még a 
földmives ia újságot tesz — midőn a mezőre megyén — a kenyér és szalonna 
mellé tarisznyájába, mert megtanulta, hogy neki nemcsak teste, de lelke is 
van, tehát annak ia tápot kell nyújtani. — Ha hajdan nemzetünk a fegyver 
által tette magát világhírűvé, értse meg a kor intő szavát ma ia, lépjen tüz-
lélekkel a miveltség terére, ott igyekezzék hervadhatlan babérokat szerezni 
magának." Teljes szivünkből üdvözöljük távol rokonainkat e szép téren a 
Őszintén kívánjuk, hogy mind az, a mit lelkes szónokuk vágy- és ohajtáské-
pen kifejezett, mielébb teljeeülésnek induljon — ugy legyen! 

0 (Az erdélyi jég- és tűzkármentesitő társulatnál) a mult hó 24-kén a 
tiztositott vagyon értéke már az 5 millió pftot fölülmúlta. 

J ó t é k o n y s á g o k . 

/ (B. Sina Simon) Bécsben, az újévi köszöntések megváltására 300 p . 
ftot, a szegények közti kiosztásra pedig 3000 pftot tett le a városi tanácsnál. 

.• Báró Sina Simon e hó 3-kán 500 pftot küldött az itteni teatgya-
korló-intézetnek alapitványképen. 

0 Renz lovardaigazgató e hó 4-én jótékony czélra előadáet rendezvén 
az 517 pft. eredményt a Józaef-árvaház alapjához csatolá. 

. H l a j s a i c ? 

— Ira Aldridge, néger színész, ki 4 évvel ezelőtt Pesten éa az ország 
többi részében olly kitűnő szívességgel fogadtatott, ismét körünkbe érkezik. 
Moet Grátzban van. 

— (Hírlapjaink ügyében) a Pesti Napló mult csütörtöki számában, 
melly már b. Kemény Zsigmond szerkesztése alatt jelent m e g , id. gróf Teleki 
Domokos egy lelkes czikket bocsátott közzé. Hazafiúi örömmel üdvözöljük 
a nemes gróf korszerű szózatát a lehetetlen ide nem iktatnunk belőle a kö
vetkező sorokat : „ÖszpontoauÍjunk tehát, csoportosuljunk közlönyeink leg-
jelesbjei körül. Ha csak egy is elbukik azok közöl, mellyek fontos nemzeti 
érdekeket képviseltek s ezeket legméltóbban képviselték, ez pótolhatlan vesz
teség lesz, a ezt kikerülhetjük. Er re sokkal kevesebb áldozat kívántatik, mint 
mennyit csekélyebb érdekeknek már hoztunk s még hoznunk kell, ha az idő
vel megmérkőznünk komoly szándékunk. Minden honfi, minden honleány, 
kí teheti, fizessen elő mind azon hírlapokra, mellyek honunk valamelly fon
tos érdekét képviselik, a kik ezt nem tehetik, terjeszkedjenek annyira, meny
nyit őszinte honfi-buzgalmuk mellett körülményeik engednek, s ne legyen 
honfi, ne honleány, ki legfontosabb szükségeitől valamit elvonhat, hogy te
hetségéhez mért bár egy hirlapra ne fizesien." Adja az é g , hogy ez óhajtás 
teljesüljön! 

— (Sárossy albuma) végre teljesen elkészült a a példányokat e napok
ban kezdték szétküldeni. M é g nem láttuk, de igen szépnek mondják, a bő 
kárpótlásnak a hosszas várakozásért. U g y hiszszük, hogy uj évre minden 
előfizető meg fogja kapni példányát. 

— (Előleges jó tanács olvasóinknak.) Renz lovardájában egy hét óta 
a rútság legremekebb példánya, Pastrana Júlia kisasszony lép fól. Európa 
több fővárosa szörnyűködött már e példátlan női csúnyaság felett; most a 
pestiek is tódulnak látására. Meglehet, hogy bővebben is megismertetjük a 
természet e csodaszülöttét. Valamellyik lap azt irta e napokban, hogy a 
Vas. Újság ia közölni fogja c ritkaság arczképét. A z igaz, hogy a szerkesz
tőség már is birja e nőnek természet után rajzolt hü képmását, de azt addig 
közölni alig merjük, mig olvasóinknak e képzelhetlen szörnyeteget előre be 
nem jelentjük. Jókor kérjük azért az érdemes olvasót, hogy illően készüljön 
el a meglepetésre; vegyen gyakrabban hideg fürdőt, járjon sokat a fris le
vegőn , tegyen szorgalmas testgyakorlatokat, ne igyék theát, kávét és sze
szes italokat — egy szóval : aezéiozza meg idegeit, hogy majd ha jőni fog — 
nagyon meg ne ijedjen. Nem tréfálunk. 

© (Körösi Csorna Sándorról) folytatja dr. Duka Tivadar közléseit a 
„ M . P."-ban. Nevezett hazánkfia a Himalaya-hegység egyik állomásán Dar-
jeelingben halt meg 1842-ik év april Tl-én, tetemei ott nyugszanak körül
belül 200 angol mfóldre a Ganges folyó partján fekvő Monghyrtő), honnét 
dr. Duka e tudósítását küldé. Dr. Campbell orvostanárnak Caoma haláláról 
a kalkuttai kormányzóhoz DarjeelingbŐI irt jelentése igy kezdődik : . .Nagy 
sajnálattal vagyok kénytelen jelenteni, a magyar utazó s tibeti tudós K ö 
rösi Csorna Sándor e hó 11-én itten történt kimultát. Áldozatja lett az idáig 



utján kapott láznak, mellynek orvoslása végett gyógyszert venni reá nem 
hirhattam, a midőn még hasznára lehetendett." Körösi ide mart. 24-én ment 
azon szándokkal, hogy a szikkimi Raja lakhelyére s onnan Lassaba utazzék, 
T ibe t keleti fővárosába a végett, hogy a tibeti irodalom kincstáraihoz be
menetet szerezzen. Campbell sokat fáradozott azon, hogy a nevezett he
lyekre neki szabadmeneti engedélyt szerezzen, mi közben azonban Körösi a 
bo ldogabb életre szenderült át. 

* * (Dr. Tormayt) PeBtváros főorvosát a Budapest népessége mozgalma-
nak i85i/i-ben czimü munka szerzőjét, az orosz cs. geographiai t á r s u l a t tag
jául nevezte. 

'* * (Emberi test elégése.) E hó 6-án este a váczi-uteza egyik házában 
A . Teréz , egy napszámos özvegye, 60 éves. a tűzserpenyőben tartott izzótűz 
gőze által megfúlt, a szobában szárításra felaggatott fejér ruhanemű pedig 
meggyúlván körüle, holtteste félig szénné égett. Feltűnő volt, hogy füst és 
láng által megfeketült arcza 28—30 évest mutatott. 

0 (Figyelmeztetjük) olvasóinkat a „Kerti Gazdaság" czimü lapnak mai 
számunkhoz mellékelt mutatvány számára, névszerint azon kedvezményre 
mellyben e lap kiadószerkesztóje a falusi iskolatanitókat részelteti, kiknek 
l fttal olcsóbban adja a lapot. 

— (Figyelmeztetés az „első magyar átalános biztositás" ügyében.) Öröm
mel értesültünk, hogy az első magyar átalános biztositás alapszabályai leg
felsőbb helyen megerősíttetvén, a társulat e napokban megkezdi műkö
dését. Azonban egy ujon alakulandó társulat szervezése nagy elővigyázatot, 
sok munkát kivan; és ha az ügynökök kijelölése az utazó megbízottak által 
történnék, az ügy káros halasztást szenvedhetne. Különösen vidéki ügynökök 
gondos megválasztása, kiktől függ nagy részben a vállalat szerencsés ered
ménye, első teendője leend a társulatnak. Eddig mintegy 300-an jelentették 
magokat az igazgatóságnál, kik közt legtöbb a kereskedő. Kívánatos lenne 
azonban, hogy ügynökokül olly osztályokból is ajánlkozzanak férfiak, mely-
lyek a köznéppel közvetlen érintkezésben állanak. Főleg a községi jegyzőket, 
gazdatiszteket, földbirtokosokat, gyógyszerészeket figyelmeztetjük, közülök 
azokat, kik magukban az ügynökségre erőt és akaratot éreznek, ezennel föl
szólítjuk : siessenek ajánlkozásaikat egyenesen az „első magyar átalános biz
tositás" igazgatóságához Pestre czimezve mielőbb beküldeni. A kezelés nem 
lesz nehéz és bonyolódott, mert minden világos utasítás és mínta után törté
nik ; fődolog : az ügy körüli pontosság, buzgalom és becsületesség. Fáradság! 
díjul, mint tudjuk, az ügynökök a befizetett tüz elleni biztosítási sommákból 
10, a jégverésí biztositások után 5 százalékot húznak. — A biztosítási ügy
nek átalános elterjedése.mindaz egyes kárvallottakra, mind az egész országra 
nézve óhajtható levén, alaposan reméljük, hogy jelen figyelmeztetésünk kö
vetkeztében a társulat igazgatósága nem sokára képessé tétetik minden vidé
ken, minden osztályból olly ügynököket választani, kik a közös j ó czélt teljes 
erejükből előmozditandják. — Ugy vagyunk értesülve, hogy a részvények 

Szintlázi napló . 
Péntek, dec. 4 . „Becsületszó." A kitűzött 40 arany pályadíjjal jutalma

zott eredeti v ig j . 1 felv. Irta Szigeti József. Ezt megelőzte „Horáce munkái" 
vigj. 1 felv. Irta Pirron Ödön, francziából fordította Országh Antal. 

Szombat, dec. 5. „Tévedt nő" ( L a traviata). Opera 3 felv., irta Piave, 
fordította Pataki, zenéjét szerzetté Verdi. 

Vasárnap, dec. 6. „Kisértet." Eredeti népszínmű dalokkal, irta Szigeti 
József. 

Hitfőn. dec. 7. „Tücsi k." Dráma 5 felv. 
Kedd, dec. 8. „Ilka ét a huszár toborzó." Eredeti opera 3 felv., irta N. 

N., zenéjét szerzetté Doppler Ferencz. 
Szerda, dec. 9. Először „Obsitos huszár." Eredeti népszínmű 3 felv., 

irta Szigligeti. 
Csütörtök, dec. 10. „Loowodi árva." Dráma 4 felv. 

Szerkesztői m o n d a n i v a l ó . 
1550. Lévára V. .11. — A pótló leírást köszönettel vettük s adandó alkalommal 

felhasznál andj uk. 
1551. Szlrákra fi. \ . Mihelyt lehet. 
1552. Hit remény, szeretet. A hol azt mondják, hogy! 

„De szeretnem nem szabad 
Szeretet nélkül, itt lennem nem lehet 
Szivem bánatában ó! hon! 
Itt hat ta lak! - ' — ott ezt valami nagy veszedelemnek még 

nem tarthatjuk. Fogadja ön ideiglenesen a „hon" köszönetét. „Nem kivánom több megté
résedet!" — mondja Petőfi. 

1553. Teli dalom. Bundát pótoló azon melegség, a melly e következd sorokban 
párolog elénk : 

Mintha birhatlan lánykám s hazámért 
Vívnék, agy hevülök . . . 

S mint azok képének láttán, ollyan 
Formán melegülök! 

Arezom lángol — hajh de ime mégis 
Majd belém fagy lelkem 

Lenne csak szabad honnom s lánykám agy 
Mint — kályhám Ölelnem! 

1554 Szatmár K. Zl. — A levelezést szivesen fogadjuk. Az 1339 számot elkerülhot-
ten közlemények tartják háttérben. A fordított müvet nem kérjük. A küldött apróságok 
igen becsesek. 

után járandó 20%-tól i befizetés iránt, a részvény-aláírókhoz fölhívás fog in. 
téztetni. 

— (Műkedvelő szinétzek s szinmüiró — jótékony czélra.) Devecserben 
(Veszprém), nov. 29-kén gyönyörű élvezetü estélyben részesültek e város éa 
környékének miveltebbjei, azok t. L, kik a kedvezőtlen idő daczára is elszán
ták magukat, az illető helyen megjelenni. — Ugyanié a járásunkban tűzvész 
által annyi kárt vallott b.-szörcsöki, k--iszkázi, kertai lakosok némi felségé-
lésére néhány műkedvelő uri egyén társaságot alakított csöglei k. jegyző 
Győrök ur rendezése alatt a szinteGy. ur által ez alkalomra irt „Mi is teszünk 
valamit" czimü vígjátékának előadására. A fentirt estvén felsőbb engedély-
lyel hirdetett előadásra a meghívott közönség az esős időben ia teljesen ki
elégítő számmal volt jelen. D e meg is érdemiették a műkedvelők, mert azon
kívül, hogy a színpad s diszitvények akárrnelly vándor azinésztársaságnak ig 
becsületére válnának; a a darab a helyhez s körülményekhez elevenen a mu-
lattatólag volt alkalmazva : maguk a játszók is, mint valami régi színészek, 
olly ügyesen tudták előadni azerepöket. A három felvonás közt négyes ének, 
és szavalat fűszerezek e kedves mulatságot- A darab szerzője G y . ur kihiva
tott s megéljeneztük, mint szintén az egész műkedvelő-társulat is kihivatott. 
— És kinek köszönheti a t. közönség e nemes és jótékony mulatságot? a a 
károsultak kit emlegethetnek hálával a bejött szép Összegért? — Járásbeli 
fŐszolga bíránk t. Sey László ur az, ki e mű kedvelő-társulatot szándékában 
segité, ő az, kinek szivén feküsznek a szegények, a ki siet még aötét éjsza
kának idején is távol tűzvészben jajveszékíő airók vigasztalására. Öt illeti a 
köszönet és hála, — Ha a műkedvelő urak még több darabot ís adnak; a mu
lattatva jótékony czélra csak nagyobb hatást, s e színészettől üres helyen a 
színészet iránt illő kegyeletet, önmaguknak pedig közinél tánylást nye-
rendnek. — Sz. M. 

— Halálozás. Ismert nevü tudósunk, Balátházy János, magyar akadé
miai tag, több pályakoszorus munka szerzője, a utóbbi időkben a Vas. Új
ságnak is buzgó barátja éa névtelen levelezője mult héten Földesen (Bihar-
megyében) meghalálozott. Tisztelet emlékezetének, béke hamvainak! 

A d o m á k . 
f Sírt a kis fiu. Anyja mindent elkövetett, hogy elnémíthassa; mindent 

igért neki; de a kedves kétlábú házi akatlék csak sitt-ritt mint a hájatlaa ta
liga. Később azonban az elkényeztetett úrfi elhatározá saját jószántából ma
gát, s megszűnt (mint a göcseji ember mondja) az egereket itatni, „Nemde 
most megbékültél édes vérem?" — gigyergett neki a gyöngéd szüle. — „ D e 
hogy ia békültem meg — szólt a kis méregzsák — most csak pihenek!" 

f F . . . B . . . vidékén bizonyos helységben, a rendes lelkész fólszólitá 
az ottani gondnok urat, miszerint egyesült erővel állítanának egy faiskolát 
— A z érdemes gondnok ur, részint lehangolva, részint boszusnn monda; 
hát már nem j ó volna az Ő általa mult évben fölépített köískola? 

1555. Szabolcsba X . X . Sok szerencsét a „kutyapér" birtokosának. Valóságos 
Cali formát bir bennök, de itt hasznát nem vehetjük. 

1556. A szív beszel. Igen szépen beszél,,— szorosan szépirodalmi lapban, bol a 
lyrai ömlengéseknek több tér nyilhatik, bátran 0 1 n mondhatná ön panaszait. 

1557. Nagy-Kátára. Bizzuk későbbi időre a ctáfolatot. A támadás, mint láthatta 
ön, nem irói viazketegból, hanem valódi jó akaratból történt egy igen érdemes, komoly 
férfiú által. Nem prókátori reolikázást, hanem tények ellenében tényeket kérünk s ezeket 
meghozza az idő. Ön nemes indulatú felszólalását teljesen mélytányoljuk — de az illetó 
személyben csalatkozik ön. 

1558. TisznbeórrV. Mihály urnnk Az egész évi előfizetés jövőre 8 pft levén, kér
jük a hiányzó 2 pftot pótlólag beküldeni. A 6 pftot megkaptok (kiadó hiv.) 

Hö-
és betinap 

Katbolik. és Protest, 
naptar 

dór.-orosz 
naptár 

© N a p - Izraelit, 
naptár 

old-Hö-
és betinap 

Katbolik. és Protest, 
naptar 

dór.-orosz 
naptár kelet nyug. 

Izraelit, 
naptár kelet |0Tüfr 

December Dec. ( ó ) ú. P. ó. P- Kislav ó. p. 6. P-
13 Vasár. D 3 Lucza sz. DSLucz 1 F 21 7 48 •1 9 26 4 BS 1 öl 
U Hétfő Spiiidion p. Nikáz 2 Habakuk 7 i l 4 9 2 7 a s 2 Ifi 
15 Kedd Ireneus püsp Valérián 3 Sopbonio* 7 u •1 10 2 8 7 19 •2 50 
16 Szerda Etel. Kant f Özséb E. 4 Borbála 7 tó 1 10 M 8 14 3 33 
17 Csütört Lázár. Flór. Lázár 5 Sabbás ap. 7 45 1 11 l « 9 fi t 31 
18 Péntek Gratián p. f Karács it eukitjs 7 1G •í 11 • mos. B 48 5 34 
19 Szomb. Nemesius \ Nemes. 7 Ambrus 7 46 1 12 2 S . T e b 10 is ó 46 

Holdnegyed : # Újhold 16-án déli 12 óra után 18 perczczel. 

T A R T A L O M . 
Cavaignac tábornok (arczkép). — Bálványos. M e d g y e s Lajos. — Tiz millió dol

lár (folyt.) Jókai Mór. — Keletindia rövid ismertetése. Pokorny Gusztáv. — A deb
reczeni indóház (két képpel). — Az izraeliták uj imaháza Pesten (képpel). — Tárház : 
Kakas Márton a színházban. Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Köz-
intézeUk, egyletek. Jótékonyságok. Mi újság? Adomák. Szinházi napló. Szerkesztői 
mondanivaló. Heti naptár. 

flfc^ Melléklet : Elöüzetési felhívási a „ f a l u s i Gaida" 1858. évi 
folyamára. — Továbbá : Mutatvány lap M Előfizetési felhívás a „Kert i 
Gazdaság" czimü közlönyre. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 




