Tizenhatodik évfolyam.

A BrannMchweis lierezegségi állaiiíjnta lom-sorsjegy ekkeli játék, minden
államban törvényesen meg van engedve.

Csak 7 a. é. forint

Vadász- és védó-fegy verek.

az ára egy eredeti egész sorsjegynek
(nem Ígérvények); az eredeti sorsjegyek általam minden résztvevőnek kezeihez szolgáltatnak; az állam által
biztosított s engedményezett braunschweigi nagy

Nevezetesen:

pénznyeremény-sorsjáték

Kgyoövü percuKsiós fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
Kétesftvd percussiós vadász-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. lluban-csövekkel
i't. -2U.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28-55.
Ketesövü Lefaucheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csörekkel ft. 88—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75 — 120.
lOtesövíi I.nncaster (hátultöltő) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-esövekkel ft. 85 — 120.
Lefauclienx marok- (zseb-) revolverek, hatlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,
ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24. 30 — 50. — 10 és 12 lövetüek, különnemü kiállításban ft. 39—45.
Egyszerű zsebpi^ztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50 — 12.—
Kétcsovtt
»
»
» ft. 4.80—20.Flohert-féle szoba-CKélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19 — 25.
Papirtöltenyek. Lefaucheux-fegwerek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16- 32.
m
Készen töltött >örös rézpatronok, revolverek számára, százát 7 / m ft. 3.20, 9"%> ft 3.80,
12'"/m 4.-'0.
Mindennemű lökupm-sok. lo tások, töltő-Uéis»íilet< k Lefaucheux-fegyverek számára,
vada8ztáskak,Lefaucheux patrontartók és övek, lAportülkök, 1—5 fontnak való túzmentes
lőportárak. »öret-z«ae«kók, lókupacs-gépek, >adászkürtok é« jelsípok, IVgyverszijjak. legyvrrtokok s minden egyéb legújabb v«dászo-»zerek dus választékban, jutányos
árak mellett ajánlyík

húzása, melyben minden kihuzott
sorsjegynek határozottan nyernie
kell, már 1869. évi nov. 17-én és 18-án
veszi kezdetét, főnyeremény

100,000 tallér
továbbá:

80,000, 75,000,10,000 68,000,
65,000,64,000,62,000,61,500,
61,000, 40,000 20,000,15,000,
12,<00, 2-szer 10,000, 2-*zer
8000, 1-szer 6000, 3-szor 5000,
6-szor 4000, 3-szor 3000,14-szer
2000, 2'Á- szór 1500, 130-szor
1000, 7-szer 500, 210-szer 400,
17-szer 300, 331-szer 200,402szer 100 és 24,500 felüli nyeremények 80, 60, 40, 20 stb.
porosz tallérban.

Pest, november 21-én 1869.
Előfizetési fAltételek : a Vasárnapi Ujsag és Politütai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Cnnpan Vasárnapi Ujoág: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupnn Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

KERTÉSZ ÉS EISERT

Bérmentes megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett a legtávolabb
vidékre is gyorsan, pontosan és titoktartás mellett eszközöltetnek ; a húzás után
a hivatalos sorshuzási lajstromok a pénznyereményekkel együtt haladéktalanul
meg fognak küldetni. Megrendeléseket
közvetlen elfogad

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

Pesten,

Tarczy

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czium szállodával szemközt.

fJBT" Különösen kiemeljfik. miszerint irttsbrli megbízásoknak gyorsan és legnagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegyvert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, ma*>*al cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.
K i m e r í t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

ttoldfarh A.

államértékpapirok-kereskedése
Hambnrgtan.
A különféle államok álul hirdetett
összes sorsjátékokhoz, ugyanazon eredeti
állam -jutalom - sorsjegyek előnyös
feltételek mellett közvetlen nálam is
megrendelhetők.
660(3-3)

607 (5 - 6)
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Különös figyelmeztetés

számára, j

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosán tapasztalni, misze-1
rint „Giliszta-csokoládé" név alatt
ismert, kitűnő hatíísu szeleteim üzér-1
kedó csalók által utánoztatnak, az álszer I
sajátomról vett minta szerinti utasítás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmeztetni, hogy valódi általam készített „Gi-1
liszta-csókoladénak^'esak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem I
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható. Egyéb- i
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimiránt legczélszerübb a megrendeléseket j mai szorul szóra azonosak és *aját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetévesztközvetlenül nálam, vagy a könyvecskémhetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam kéazitett Seidlitz-porok
ben megnevezett t. bizományosoknál i ; minden egyen katnlyat. valamint az adagok papirjai hivatalosan letetemenyezett védmárkkal vannak ellátva.
eszközölni.
ö«2 (Í2 —12)
Kapható Pesten: Török Jozst't és j ;
Ára ejry bepecsételt eredeti Katulyának 1 ft. — Használati utasítás minden nyelvű.
Thallmayer és társ uraknál.
j
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
; agadhatatlanul az elsó helyet foglalják el: mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lévé
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, einesKtéshiány es gyomorhévnél; továbbá- gör~
csök. vese- es ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál. csuzos fogfájdalomnál, végül
hysteriara. búkórra es huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmégyógyszerész.
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá% í.
sok sem okoztak legkisebb könnyebbtilést. és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre
Érdekelt bizonyítvány „tiiliszta-csoko
Iádéin" tekintetébe. Szikszó, január 18-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt.
bizonyosan jól fog esni a tudósítás, hogy
„Giliszta-csokoládejanak" hatása csodáJ Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utczában.
latos nagyszerű volt, és csakugyan sajnálatos
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:
Tolna, ha a tekintetes urnák titka időjártávaí
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
Tegyészet nagybani előhaladásának, az utánaott ,.(jilisi(n-tsokiiladf'az önéhez képest
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá- vegytanilag niegvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschd é t " küldeni szíveskedjék. Mely kérésein halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája hanem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen es azon állapotban van. miként az közvetlenül a természet
által nyajtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
*««> Mihály, s. k.
tudöbajokban, scrophulns e<* rachitis. kös/,vény es rsú/.. idült bőrkiütés, szeingyuladás, ideg- és több más bajokban
Kapható Pesten: Torok Jó/.sef ésThall alkalmaztatik.
mayer és társ uraknál.
%*is ( j ^ - - 1 2 )
503 (2:i -50)
„zum Storch" Tuchlauben.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

PESTEN

A főraktár létezik: ^

a ifonégiai Bergen városból való valódi Dorsch-Diájhalzslrolaj

A.,

Kiadó-tulajdonos

Hrrkenast

6 u t * z t a v . — >'.>t>matots aajái m o m d á j á l i A n Pexren 1*69 i e g y e t e m - u t c z a 4-ik szám

alatt)

Lajos.

A dunántúli reformált magyarságnak fő seggel volt egybekötve, s főiskolai könyv- oldalról javítani igyekezett. Nagyrészben az
és egyetlen művelődési helye volt a múlt tárnok volt. E megbizatások végeztével ment, ö munkássága folytán létesült 1838-ban a
század vége óta, sőt jórészben még most is mint tanárjelölt 183 y^ben a bécsi egyetemre főiskola kebelében egy kitűnő nyomda, melyaz, a pápai ref. főtanoda. Márton István, az fizikai s mathematikai tanulmányok végett, nek termékei a főváros kitünöbb nyomtatváiskola tulajdonképi alapitója és lelke, ott s itt érte azon megtiszteltetés, hogy 1832. nyaival vetélkedtek; az ő ösztönzésére szüleadta elő e században magyar nyelven legelő- nyarán a Márton István halálával megürült tett meg 1840-ben az ifjúsági „képzötársulat",
ször a hittant és bölcsészetet, mignem arról bölcsészet- és természettani tanszékre meg- melynek mindaddig elnöke is volt, mignem
letiltották; Stettner (később Zádor) György választotta a dunántúli ref. egyházkerület. irodalmi s egyéb foglalkozásai minden üres
ez iskolában tanította 1832-től 1848-ig oly Ekkor — meg akarván felelni a belé helye- idejét igénybe nem vették. E társulat megkitűnően a jogi tudományokat; Kerkapoly zett bizalomnak és várakozásnak — a berlini alapításában és tovább fejlesztésében nagy
Károly ezen kollégium tanszékéről lépett egyetemet kereste fel, s ott két féléven ke- segélyére voltak Jókai, Petőfi, Kerkapoly
ama tekintélyes állomásokra, a miket most resztül készült az elébe szabott tudomány- Károly, Orlai Petrich stb.
elfoglal; Bocsor István ott adta
Ö vitte be hosszas küzdés
elő évtizedek óta, most már 7
után e tanodába a te$tgyakorkötetben megjelent, Magyarordát, mely magyar földön egyike
szág történetét, s végre Tarczy
a legrégiebbeknek s nagyság
Lajos ott hangoztatta magyar
tekintetében prot. iskoláinkéi
földön legelsőben a hegeli bölmég most is aligha múlják
csészet elveit, mignem a terméfölül. Ezenkívül gazdasági minszettani kathedrán a kor színtaiskolát is akart szervezni (s
vonalán álló fizikai ismereteit
néhány évig elő is adta a gaztárta föl az ifjúság előtt.
daságtant), de ez aztán csak
E tanárok egyik legjelesbterv maradt. Segítette megszejét, Tarczy Lajost mutatjuk be
rezni ama gyönyörű telket,
ez alkalommal e lap olvasóinak.
melyen a tanoda uj épülete,
Annyival méltóbb ezt tennünk,
testgyakordája stb. áll, és az
mert Tarczyban a pápai fötanoépités gondjaiból is tetemes
dának majdnem második alapirész jutott ki számára.
tóját tekinthetjük, a ki 35 évi
Azt említenem sem kell,
szakadatlan tanárkodása alatt
hogy a természettani muzeumot
uj, virágzó korszakot alkotott
— mint szakmájába vágót —
e tanoda életében. Ez idő óta
az iskola pénzerejéhez mérve,
nem lehet érinteni ez iskola
elég szépen felszerelte, s abba
kül- és beléletét, szellemi és
több érdekes régiséget is, mint
anyagi mozgalmait, gyarapop. o. Sajnovics János magyar jedását a nélkül, hogy egyszerszsuitának azon távcsövét, melymind Tarczy nevét is ne emlilyel 1770-ben a legelső északtenök.
sarki expediczióban résztvett
De hosszú bevezetés és dimegszerezte. E mellett a város
cséret helyett álljanak itt tanúéletében s a szegényebb tanulók
bizonyság gyanánt életadatai.
*^
iránti kész segélyben maraTarczy Lajos Komárommedandó érdemei vannak. Petőfi
gyében Hetényen született,
is nem egyszer említi leveleiben
18O7.deczemb. 6-án, középsOTSU
a jó Tarczy tanárt, ki neki
TARCZY LAJOS.
tisztes szülőktől; tanulmányait
Pápán megélhetési módot szerzett.
az 5-dik gymn. osztályig Hetényen a ref. lelkésznél, azontúl Révkomárom- ágakra, mi közben nagyobb utazást is tett
E közben 1846-ban meghívta a pozsonyi
ban és Pápán végezte kitűnő sikerrel, s még Németországban, s meglátogatta egyebek ágost. hitv. lyceum természettan tanárául,
le sem tette hittani vizsgáit, midőn már közt a greifswaldi, göttingeni, giesseni, mar- 1852-ben pedig megkínálták a soproni kerü1829-ben nyilvános tanitó volt a logikából, burgi és würzburgi akadémiákat is.
leti tanfelügyelöséggel, de egyik ajánlatot
1830—31-ben pedig segédtanár a mathezisHazatérvén s elfoglalván 1833. novemb. sem fogadta el. Amazt nem, mivel Pápát
böl. Tanítói foglalkozása mellett senior, 4-én kathedráját, — azonnal a főtanoda re- nem akarta odahagyni, emezt pedig a kéz
mely hivatal már azon időben is nagy felelös- formjához fogott s annak állapotait minden miatt, mely neki felajánlotta.

643

642

f

Ennyit főbb vonásokban az iskola körüli sokra, s idejének nagy részét ott és szőlője
munkálkodásáról. Lássuk most másféle tevé- s gyümölcsöse válogatott fái közt tölti.
kenységét, mely már átalánosabb, de alapjáMint tanáron semmi hanyatlás nem taban mégis az iskolákra ható volt, s ez: iro- pasztalható. Mi, a kik 4—5 év előtt voltunk
dalmi működése.
tanítványai, ép oly érdekes, vonzó és ritka
Első, figyelmet ébresztett, fellépése egy j szép előadásról beszélhetünk, mint a 25—30
polemikus dolgozat volt 1806-ban, a „Tudó- : év előtti tanítványok. Benne a 62 éves emmányos Gyüjtemény"-ben, mely immár iro- bert senki nem keresné, s a bámulatosán
dalomtörténeti ténynyé vált, miután abban ; konservált test mellett nem is kereshetné.
indult meg először magyar földön a hegeli Óhajtjuk, hogy e hasznos élet még sokáig
bölcsészet. Németh János, a pápai tanszéken föntartassék a tanügy, irodalom és átalában a
elődje, kikapkodott töredékeket közölt kéz- közművelődés szolgálatára!
Eötvös Lajos.
iratából a „Tud. Gyüjt."-ben, mely támadást
Tarezy diadallal verte vissza, habár rósz j
következményeit sejtette is. — Nemsokára
Változik itt minden . . .
ugyanis kitört ellene a „szent vizsgálat'4,
Változik itt minden . . . koszorúját a föld
mely az „istentagadó" hegeli elvek hirdeté- A tavasz kebléről ősz ölébe dobja . . .
sét botrányosnak vélte Márton utóda szájá- Lágyan ring a szellő, — majd haragja felhők
ból, s Erdélyiként megtörtént az, hogy; Szilaj paripáit kergeti robogva.
egyenesen a bölcsészek által lett eltiltva e . . .Változik itt minden . . . a könyből szivárvány,
tan hirdetésétől azon egyén, ki „azt világhí- S a mosolyból bánat rezgő könye válik . . .
rében fölfogva első tanitotta, miért a tudó- j Csak te maradnál-e, mint a néma bálvány, —
mányos világ háláját ki is vivta magának." Te ne változnál-e, oh ember, halálig?
Tarezy ekkor vissza is vonult e tanszéktől, Szép tavasz mosolyog feletted is . . . ne hidd,
mert aKrug féle philosophia előadására nem Hogy örökké tartson ifjúságod éke!
voltak képesek rávenni, de kézirata ina is Vágy, remény, szerelem, mi édesen hevit,
megvan s iíjabbkori működésének egyik Alig veszed észre, hogy magát leélte.
Tarka képzetidnek hímes lepke-szárnya
kedves emléke.
Összezúzva, törve, — alig-alig szállhat;
1838-ban adta ki Természettanát az al- Tűnik, tűnik a nap, — és növekszik árnya,
kalmazott mathezissel egyesülve, két erős S homlokodon megűl, mint sötét bubánat!
kötetben, Veszprémben s a pápai uj nyomdában, melyért még azon év szept. 7-dikén Változik itt minden . . . Mit teremte egy kor:
levelező tagjává választotta az akadémia, sőt Szépet, nagyot, dicsőt, — elnyeli a másik.
munkáját kijelölte a 200 aranyos nagy juta- 1Épit, épit ez ia, — tán fölépül egykor? —
lomra is. E műnek második kiadása 1843-ban Hasztalan! — felé már a sir szája ásit!
Nem is vár időre, — maga őrli a fát
látott napvilágot, a mikor aztán a nagy A parányi féreg, hogy omoljon porba . . .
jutalmat valóban meg is nyerte. Harmadik Maga dönti le AZ ember a szont oltárt,
újra dolgozott s bővitett kiadása most van Melyre annyi égő áldozatot horda.
sajtó alatt s 1870-ben az egész megjelenik.
1838-ban jelent meg még tőle Népszerű Változik itt minden . . . kit ma zeng az ének,
égraj-, A német nyelv paradigmái; 1839-ben Holnap a gyalázat mocsarába dobva . . .
Gyöngyök a német költészetből cziinü ifjúsági S hol a máglya égett, — Hussznak, Galilének: —
Ott emelkedik ma a dicsőség szobra.
német olvasókönyv, melynek 1863-ban már — Egy marad örök csak, — minek vége nincsen:
3-dik kiadása volt közkézen. Ugyanekkor Önzésed oh ember! — mely mindent bosároz. . .
(1839.) adta Elemi ismeretek a természettu- S a te nagy szerelmed, oh hatalmas Isten!
mányból s Elemi számtudom,ány czimü mun- Mely fölemel ismét a porból magához.
káit, mikért 1840-ben már akadémiai rendes
Illyés Bálint.
tag lett, mely alkalommal székét « természettan/ észtanról ez. értekezéssel (EvkönyA h i r k a u i a i sivatag.
vek, V köt.) foglalta el.
Irta VÁMBÉRY ÁRMIN.
184]-ben adta ki a Tiszta mértan elemeit,
E név alatt azt a nagy földterületet
mely azóta szintén több kiadást ért. 1843ban a népkönyvkiadó-egyesület jutalmazta szokták érteni, mely kelet felé a Káspi-tenger
50 aranynyal Népszerű természettanát, me- keleti partjaitól az Oxus bal partjáig, dél
lyet 5 füzetben ki is adott, s melynek 1800 felé pedig az Aral-tótól Afghanisztánig és
példánya két év alatt elkelt. 1844-ben jött Persiáig terjed. Legnagyobb hosszúsága
ki tőle Kis természettan 3 folyamban, Fold- 1mintegy 600, szélessége majdnem 400 angol
tan stb.; szerkesztette több évig a pápai földrajzi mfld. E roppant nagy terület majdnaptárt, melyben népies modorban tartott nem egészen pusztaságnak mondható, egycsillagászati s fizikai ezikkei voltak; dolgo- részről földének sivár, terméketlen minőzott a Tiidoináfiytárba észjogi s természet- sége következtében, másrészről meg az állantantörténeti czikkeket, az Athenaeumba, dóan letelepült lakosság teljes hiánya miatt
Ftgyehnez'óbe, Társalkodóba stb. E mellett is; elannyira, hogy a földgömb e részén való
a természettani műszavak alkotásában is lakásnak, — hol az ember néha két-három
tevékeny vdlt, a mennyiben számos szót ké- hétig folytonosan utazhatik, a mig egy
szitett, a mi átalános használatban van, de embertársára vagy valami lakhelyre akad,
szerzőjükre ma már senki sem gondol.
— már csak a gondolata is borzasztó. A
Még 1837-ben nyert a Kisfaludy-társa- sivatag földrajzi képének változatossága
ságnál egy széptani müvével jutalmat, mely- egyenlő arányban áll annak nagy terjedelben a dráma hatását és literaturánk dráma- mével. A Káspi-tenger keleti part hosszában
zzegénységét fejtegeti (Evlapok, I. köt.), mely a talaj vagy kemény agyagból áll, vagy köszakbeli munkásságát a művészetek iránti vecses, és lapályosságát csak a Nagy- és
meleg érdekeltség fejti meg.
Kis-Balkan szakítja meg némileg. Kissé toUjabb időben is több munkája nyert vább lefelé a szem gyakran találkozik a
pályadijat, s ezenkivül a protestáns tanügyi homok-halmok ama végtelen sorával, memozgalmakban tollal s szóval igen élénk lyek két-háromszáz lábnyira emelkedvén, a
legborzasztóbb és legveszélyesebb akadályul
részt vett.
Magánéletéről keveset szólhatunk. Min- szolgálnak az utazóknak, részint feneketlen,
denki iránt szíves, előzékeny egyént találunk finom homok rétegeik által, melyek tova
benne, s e mellett igen ügyes és tapasztalt siklanak az emberek és tevék lábai alól és
gazdát, kinek a pápai határban mintagazda- igy a biztos állást és járást majdnem lehesága van. A rendkívül élénk, fürge tanár tetlenné teszik, részint pedig magasságuk
böröllöi majorságából jár be nyáron előadá- és fekvésök folytonos változása miatt. Egy

mozgó halom -lánczolatnak márcsak a gondolata is elég különös ugyan, de mindazáltal
tény, hogy a legtapasztaltabb utazó is kénytelen biztos ösvényt követni a hirkániai
pusztaságon keresztül, mert igen gyakran
megtörténik,hogy hosszú dombsorra talál ott,
hol néhány nappal azelőtt szilárd alapú sima
térséget látott. E rettegett kumluk-dk (homokos helyek) kezdetét a homokos felület
gyönge hullámzása szokta elárulni; ez mindegyre sűrűbbé, gyakoriabbá lesz s a nélkül,
hogy észre vennők az emelkedést lábaink
alatt, mikor egyszer csak visszafordulunk,
azon veszszük magunkat észre , hogy egy
domb tetején állunk.
Bármilyen visszariasztó kinézése van is
e borzasztó sivatagnak az idegen szemlélőre
nézve, a természet e sötét átka még inkább
megrettentené, ha némi szegényes, csenevésző növényzet, mely sivár mint az a föld,
melyen tenyészik, meg nem csalná a kínosan
unalmas időnek csigaléptekkel haladó perczeit. Itt egy hosszú gyepterületet látunk,
melyet a természet szeszélye hozott létre a
pusztaság közepette. Sötétzöld szine van, de
élete nem tart sokáig; april közepén kibúvik és már a következő hónap kezdetével
majdnem egészen elszáradva és összeaszva
találjuk. Amott meg csodás alakú növényeket fedezhetünk fel, a mint a kiszáradott
agyagos talaj repedésein keresztül utat erőszakolt magáruk. A vad muroknak és reteknek bizonyos neme tenyészik ott; ehető
mindakettö, de ha belőle enni akarunk, előbb
ki kell ásnunk azokat; gyökerestől kirántani
hiába kisértenök meg, e kísérlet mindig eredménytelenül maradna. A homok sivatag
nem 0I3? meztelen, mint egyelőre gondolnók.
Nagyrészét cserjeszerü fák fedik, melyek
néha 1 0 - 1 5 lábnyi magasak, de törzseik
nincsenek; meglehetősen sürü ágaik majdnem csak a földből nőnek ki, s a fák oly
lazán állnak a talajban, hogy egy rántásra
majd mind kijőnek, s ha meggy ujtjuk azokat,
kevés vagy épen semmi füst mellett gyorsan
hamuvá égnek.
Átalában véve a hirkániai pusztaságot
nem lehet összehasonlítani Észak-Afrika
vagy Közép-Arábia sivatagjaival. Mert az
utóbbiak például, miként ujabban bebizonyult, a pusztulás jellegét inkább az ipar
elhanyagolása vagy teljes hiánya következtében viselik magukon, mintsem természeti
mivoltuk miatt, és ha e század franczia, német és angol utazóinak leírásaiból Ítélünk,
ezek bizonyára hozzáférhetőbbek s kevésbbé
veszélyesek, mint a most szóban levő sivatag.
Nem tekintve az időjárás mostohaságát —
mert a hévmérő nyáron 120° Fahr-on is
felül megy, mig télen kegyetlen fagyok vannak , s metsző, hideg szelek vad orkánok
gyanánt sepernek végig a sivatagon északkeletről. — az utazó még csak mentve hihetne
magát a természet borzalmasságaitól, ha az
emberek — értem a kóbor turkomán rablókat, kik bizonyára ragadozóbbak és kegyetlenebbek Nubia oroszlánainál — ezer meg
ezer veszélylyel nem hintenék be útját. E
körülmény következtében egyetlen karaván
sem bátorkodik áthatolni a hirkániai sivatag
valamely részén, ha csak turkománok nem
kisérik. Ez ugyan olyan formán hangzik,
mint mikor a káposztát a kecskére, vagy a
hajat ebre bízzuk, de még ekkor sem vagyunk
biztosak a felöl, hogy vájjon nem fog-e rajtunk ütni valamely, a mi kíséretünkkel ellenségeskedésben élő törzs, mert a turkománok
között örökös viszály uralkodik. S aztán meg
a turkománokkal vivatni szokott küzdelem
nem is hasonlítható össze semmiféle más
ellenségével. Mert itt nemcsak a haláltól
kell félnünk, itt valamely összekapásnak
szerencsétlen kimenetelét rabszolgaság is

követheti, mely sokkal gonoszabb a halálnál, [ tett hegység keleti lejtőin april havában elég bék, piszkosak, s csak ritka heiyen vannak k i kövezve.
minthogy a puszták zsugori tini mindig kü- I zöldség található, de májusban már raindeu Mig ellenbon Shushában az utczák egyenesek, a
lönösen ügyelnek arra, hogy zsákmányukat el van száradva és aszva, a fű is ritkává lesz, házak többnyire nagyok, gyakran csinosak és
ablakokkal is bőségesen el vannak látva, kőből
valamiképen meg ne öljék, sokkal nagyobb i ép mint egy korty megiható víz. Ez is föoka épültek s az utczák ia többnvire koczkakövekkel
hasznot Ígérvén számukra egy rabszolga, ! annak, hogy a karavánok miért utaznak az vannak kirakva. A házak födelei olyanok, mint.
mint egy leolt áldozatnak ruhái és fegyverei. | évnek épen ebben a szakában, a betegeskedő nálunk Európában lés rendesen zsindelyből vannak.
Első tekintetre fölötte nehéz a tatárok házait
Innen magyarázható ki az a körülmény, mely I (maródij turkománok nem lévén képesek
az
örményokétől
megkülönböztetni, de ha belépszerint az utazók minden időben több kedvet lovaik számára eleséget kapni, mig ellenben
tünk,
azonnal
tudjuk,
hogy hányadán vagyunk.
mutattak arra, hogy megküzdjenek mindazon a tevék bogáncscsal is beérik, ami pedig ott
Mert az örmények megiohotősen európai módra
sokféle és különböző veszélyekkel, melyeket bőven található mindenfelé. Könnyen felfog- szokta Í bebutorozni lakásaikat és ereszben Tiflisz
a sivatag utjok elébe gördít, mintsem hogy ható tehát, hogy minél borzasztóbb és iszo- a hangadó, mig elienbon a tatárok példányképül a
életöket koczkára tegyék a puszták lakóival nyatosabb a sivatag természeti állapota, persa berendezést tartják szóm olőtt. Az ellentét e
vívandó küzdelemben; és hogy ezt kikerül- annál biztosabbá lesz az az emberek gonosz- két nemzet között mindenütt föltűnő. A tatár a
hessék, vagy a sivatag legborzasztóbb és sága ellen. Az utazók türelmesen küzdenek régihez rugaszkodik; tiz tatár közül alig tud egy
legelhagyottabbnak látszó területén keresz- hőséggel, lázt hozó szelekkel, homok-zivata- oroszul, mig az örmények között alig találnánk
egyet, ki e nyelvet ne beszélné, vagy legalább ne
tül veszik utjokat, vagy az évnek oly idejét rokkal és vízhiány nyal, csak a kegyetlen értené.
A tatár szollemüog nagy nehézkességet és
választják, mely legkevésbbé kedvező a rablók megtámadásai ellen legyenek bizto- ügyefogyottságot árul el; az örménvnek ellenben
rablók barangoló vállalatainak és legbizto- sítva. Ez ut viztelen részét rendesen az Etrek élénk, gyors észjárása van, mely gyakran szikrázik
partjaitól a khivai határokig számítják, hol ' és csillog; e tekintetben a persához hasonlít. De az
sabb a lassan utazó kereskedőkre nézve.
már
mesterséges csatornák vezetik szét az örménynek ma már alig van tulajdonképeni hazája;
Szorosan véve állandó ut egy sincsen a
Oxus
tiszta hullámait, de ugy hiszem, hogy ők is szerte vannak a világon szórva, mint a zsihirkániai sivatagon keresztül; csakis a kiindók. Az örmény szerfelett nyereséi>;vágyó és vasdulási pontok nem változtak az utolsó száza- néhány jó izü forrás a Balkán déli lejtőin is tag nyakú önző. A mi a „gscheflelést" illeti, a
dokban sem Khiva, sem Persia felől. Persiá- található, melyeket nagy titokban tart és Kaukázon túli tartományokban még a zsidó sem
ban Asztrabad, Dereguz és Meshed; Khivában igen szigorúan őriz aYoinutok" egy bizonyos állja ki vole a versenyt.
Hezaresip, Medemin és Porszu ismeretesek, ága, mely — miként nekem mondották —
Mint mondtuk, Vereshcsagin logfőbb igyekemint indulási helyek. A régibb időben e örökben birja azokat. Ha nem csalódom, az zetét oda irányozta, hogy a tatárok életmódját,
városok kereskedelmi piaczok voltak Persia előbb említett hegyláncz északi oldalán is szokásait s mindenféle sajátságait a lehető legKÖzés Kharezm között; mai napság egészen lenni kell vagy egy forrásnak, vagy valami votlenebb forrásból megismerhette és e tekintetben
elvesztették jelentőségüket, és Meshed kivéte- víztartónak, hanem ezeken kivül egyetlen a shushai orosz kormányzónak igen sokat köszönhet. Ez őt sok tekintélyes emberhez élvezeté s
lével , jelentéktelen helyek, hol a szegényes csepp iható folyadék sern található egész aztán későbben a inoghivasok sem hiányoztak.
és nyomorúságos kinézésü karavánok szok- utón, melynek hossza 300 mfld, és amelyet
„Egykor egy gazdag tatár kereskedő" —
tak összegyülni,hogy holmi olcsó portékákkal igen ritkán lehet 10—12 napnál kevesebb irja többek között utazónk — „theára hivott meg
(Vége kov.) bennünket és nála jókora nagy társaságot találtunk
telt inalhákat szállítsanak Iránból az Oxus idő alatt hátra hagyni.
összegyűlve. A terem nem valami nagy, de annál
partjaira és megfordítva. — E vidéken két
elegánsabb volt. A meghívottak a falak hosszában
különböző osztályú utazók szoktak megforvoltak letolepedvcs mindnyájan oly komoly arezot
dulni: 1. Közép-Ázsia benszüíöttei, kik PerKépek a Kaukázusból.
csináltak, mintha épan a legtnélységesebb gondosiába utaznak és a kiknek egyetlen ellenségök
latokba lettek volna merülve ; majd mindenik
1. Egy tatár város.
a rósz idő; és 2. a Khivába menő persák, a
dohányzóit vagy csibukból, vagy narghilából (vizkik abban a kettős veszedelemben forognak,
Ezelőtt néhány hónappal tért vissza Veresh- pipa); néhányan az olvasóval játszódtak. Élénkbe
hogy vagy egy homokzivatar temeti el őket, csagin, az orosz festő, Turkesztánból Szt.-Péter- theát és pilaut hoztak."
„Egyébiránt 0 szótlan komolyság a keletieket,
szomjuságtól megöletve, vagy pedig Ián* várra. Tashkendből, Szamarkandból és a Jaxartos
ezokba verve a khivai rabszolga vásárra egész környékéből, molyot egykor Vámbéry Ármin s igy a tatárokat is nemcsak otthon vagy magán
kerülnek. Az utóbbiaknak tehát legtöbb hazánkfia is beutazott, egy jó rakás rajzot hozott házaknál jellemzi, hanem a nyilvános thea- és
magával, melyeket az ahoz értők nem győznek kávéházakban is. Leülnek egymás mellé, pipáznak
okuk van félni a hirkániai pusztaságon át- oléggé dicsérni. Főkép a különböző népfajok ismer- s bámulatos nyugalommal szörpölgetik thoájokat
vivő úttól, hanem azért az utasok mindkét tető jellegét s azok sajátságait és szokásait adta vagy kávéjukat, óra hosszakig elnézdogelve a lataemiitett osztálya egyenlő aggodalmas gon- hiven vissza, a min egyébiránt nincs mit csodál- kia illatos füstfelhőit, a nélkül, hogy csak ogy
dossággal teszi meg a szükséges előkészüle- koznunk, mert Vereshcsagin épen a különböző szót is szólnának egymáshoz."
„A gazdagabb tatárok háza rendszerint két
teket, s mindkettő teljesen meg van győződve néptypusok jellemzésében oly mester, hogy e téren
őt
alig
múlja
felül
valaki.
Mi
a
jeles
művész
vázemeletes;
az alsóbb osztályban az istállók, a cseléa rajok várakozó vállalat veszélyes voltáról.
lataiból néhány oly képet szándékozunk bemutatni, dok szobái és a konyhák vannak; a felső emelet,
Az előbb említett három kiindulási pon- melyek nemcsak művészi bocsöknél, hanem egy- melyben a család lakik, többnyire mindig nagy
tot véve fel, mindjárt az elsővel fogom szersmind tárgyuknál fogva is érdekelni fogják orkélylyel van ellátva, melyre egy falépcső vezet
elkezdeni és elvezetem olvasóimat Asztrabad- olvasóinkat, mert oly népnek életéből vannak fel. Innen egy kis előszobába jutunk, hol mielőtt
ból Medeminbe, a khivai khánság legdélibb merítve, mely a nyelvészet és történelem tanúsága belépnénk, lábbelinket le kell vetnünk és ott kell
pontjához, mely a fővárostól csak két napi szerint, nemzetünkkel közel rokon. A Kaukáz vidé- hagynunk. E szoba már tele van mindenféle edénynyol; a legkülönbözőbb alakú és nagyságú korsók,
lovaglásnyira van. Mindenekelőtt a karaván kén lakó tatárokat értjük.
loveses
tálak, csészék, mosdó modenezék stb. látHajdan,
miolőtt
még
mai
hazájokat
elfoglaljól teszi, ha biztosítja magái.ak valamely
hatók itt. Az alakok és diszitmények átalán véve
ták
volna,
őseink
is
megfordultak
a
Kaukáz
regéhatalmas és befolyásos turkomán főnök banyes fekvésű lejtőin és völgyeiben. Az egykori igen csinosak és kedvesek; e holmik többnyira
rátságát a Yomut-törzsböl, ki aztán törzs- Magyar-vár romjai máig is láthatók a Kaukáz mind a persa ipar termékei vagy legalább persa
feleivel védkiséretül fog szolgálni, mindig északi vidékén. Do különben is azt az egész nagy minták után készültek."
körüí fogva a megterhelt tevék sorát az uta- tartományt, moly a Kaukáz északi és déli oldalán
,,A ki nom tartozik a háziur legközelebbi
zás alatt, vagy pedig őrködve a fölhalmozott és lábánál elterül, akkor is, most is a velünk törzs- ismerősei közé, e kis előszobán keresztül juthat a
málhák felett a sátortanyák között, bárminő rokon türk népségek lakták. Ezek egyik igen belső termekbe, mig a ház barátai minden toketómeghitt barátaik legyenek is ezeknek lakói. jelentékeny ágát képezik a Kaukázus és Elő-Ázsia ria nélkül a nagy ablakon át lépnek be, mely a
tatárjai is, kiknek megismertetésére és jellemzé- földről a padlásig ér. Ezt a ház legszebb díszének
Nemcsak az árukat szokták a kisérő turkomán sére Vereshcsagin oly kitűnő rajzokat szolgáltat. tartják és nemritkán egy ogész falat elfoglal, ugy
főnöknek átadni, hanem még az uti készMűvész utazónk Tifliszből, Georgia fővárosá- hogy a szobába elég világosság hatolhat be. Az
leteket is, mint a ruhákat, élelmiszereket stb. ból 18ii5-ben indult ol délkelet felé Elizabethpolon ablaktáblák ogy része szines üvegekből áll, melyek
gondjaira bizzák. A gazdag kereskedő, hogy keresztül Shushába, a Kaukázuson tul oső Kara- oly módon vannak befoglalva, hogy az egész
szegénységet mutathasson és megcsalhassa bagh tartomány fővárosába. Utazásának főczélja valami csipkeműre emlékeztet. Az ablak alsó részét
a kapzsi nomádok szemeit, a leggyarlóbb mindig az volt, hogy a tatárok sajátságaival minél föl lehet tolni. Fal és padlás persa izlésü arabeszközelebbről megismerkedhessek s eczéitel is érte. kekkel van diszitve néha oly szembeszökő módon s
ételekkel él, rongyokba kell öltöznie, a csu- Az
általa készített rajzok meglopó hűséggel érzé- oly alakokkal, melyekot részletesebben leirni respasz földön kell aludnia, mig ellenben fize- keltetnek mindent és mindentekintotbonjollemzők. tellnénk, de néha régi hősök alakjaival is, kik a
tett kísérője kénye-kedve szerint használja Ez alkalommal Shushába követjük őt, hol a már mesékben és regékben kitűnő szerepet játszanak.
öltönyeit, ágyát és ennivalóját, — sőt né- emiitett czélból hosszasabb ideig tartózkodott s a Csataképeket is láthatunk a hires Nadirshah idemelyek meg épen a turkomán szolgájának mint a következés bebizonyitotta, nem is ered- jéből; a persák természetoson mindig és mindenütt
győzőkként szerepelnek. Ez könnyön kimaoyaráztettetik magukat, s kiállnak mindenféle ménytelenül.
Shusha, az egykori Karabagh khánság fővá- ható, ha moggondoljuk, hogy Karabagh hosszasabb
kemény bánásmódot, csakhogy vagyonukat
időkig persa uralom alatt állott. A fülkékben min és életöket megmenthessék Hanem ez rend- rosa egy meglehetősen magas, meredek lejtőjü donfélo üveg és porczellán csecsebecsék vannak
hegyen
fekszik
s
jól
mog
van
erősitve.
A
többi
szerint csak négy vagy öt napig tart, a medKaukázon túli városoktól, mint pl. Erivántól, felállítva, valamint apró szekrénykék is; a falakon
dig a karaván elhagyja a táborhelyet, a Nachitcsovántól és Elizabethpoltól sok tokintetben fegyverek függenek. A talaj szőnyegekkel vau
Görgen és Etrek partjainak zöld legelőit, s lényegesen különbözik. Mert az utóbbiakban a borítva és a falak hosszában párnák feküsznek; a.
bejutott a tulajdonképeni sivatagba, hol házak mindenütt aprók és alacsonyak s többnyire tűzhely, mely fölött a persa oroszlán büszkéiké
egészen a Balkánig sátrakkal és nyájakkal földből vagy vályogból épültek; igen csekély dik, kiáltó szinekkel van bofestve. Különben az
csakis szobadiszitményül szolgál, mert sohasem ég
csak igen ritkán találkozik. Az utóbb emli- számú ablaknyilásokkal és alacsony fedelekkel tüz benne, minthogy rendesen manegalikkal, érezvannak ellátva; végre az utczák keskenyek, gör-
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medenczékkol fütenek, melyek izzó szénnel vannak
telő. A tatárok már megszokták az ezáltal okozott
füstöt."
„Egy gazdag tatár disztermo tehát valóban
kellemes benyomást gyakorol a szemlélőre, hanem
itt is, mint Keleten mindenütt, mindennek meg van
a maga árnyoldala, mely első tekintetre nem tűnik
fel. Az olfogadó torén; elegáns, de a családi szobák
piszkosak s kényelmetlenek. Otthon az anya és
gyermekei szennycsen és rongyosán járnak, hanem
az utczákon már tisztességesebb öltözetben jelennek meg, s ha pedig az asszony látogatóba megy,
ugyancsak kicsipi magát. Mind a tatár, mind az
örmény nők hosszú, bokáig érő fátyolt viselnek, az
előbbiek többnyire sávos vagy koezkás mintázatú
selyemből, az utóbbiak fehér gyapotkolméből. Hogy,
mint mindenütt, ugy Shushában is, a fátyol
kaczérkodásra is használtatik, talán mondanunk is
fölösleges."
Azt, a ki Keletet közelebbről nom ismeri, kezdetben természetesen könnyű szerrel félre vezethetik némely utazók dagályos, fellengős leírásai.
Ezek nem győzik eléggé magasztalni' a keleti nők
oszményiségét, küllemeit és meglepő szépségét.

természet küllemeiben oly gazdag öblöcskéket el
szokták halmozni. A közelgő utas apránként ledob
magáról minden molegobb őszi öltönydarabot,
mert a virányok még mindig oly üde zöldön mosolyognak ott, mintha mitsem tudnának arról, hogy
az ősz már majdnem egy hónap előtt sárga és vörös
szinnel vonta be a fák lombkoronáit. Fehérre meszelt házak, gyönyörű pálmáktól beárnyalva, csinos kis kortok, vöröses, lotarolt szőlőlugasok, cserjék, meztelen sziklatömbök és zordon magaslatok
váltakoznak ott kedvesen egymással és a Szelahegynek csillagfényben ragyogó havas csúcsa oly
emlékeket ébreszt föl az utazó lelkében, melyok
őt gondolatban a magas észak rideg vidékeire
ragadják.
Mindjárt a bemenetnél, a hogy az utazó a
regényes fekvésű, de szánalomra méltóan roszul
épült d'Ostro erőd és a Rondoni szikla és vár
mellett elhalad, elébe tárul ama vidéknek egy jókora nagy része, melyet az aggódó kedélyek napjainkban ogy átalános keloti háború vészjelének
tekintenok. A magaslatok bőven meg vannak rakva
erődökkel. A Topla-öbölben fekszik az állomáshajó, az osztrák tongerész-tiszteknek e Szibériája,

és családi tekintetben egymástól független törzsök
között annyi mindenféle érintkezést hoztak létre,
melyeket csak a műveltség oldhat szét vagy erősithet meg még jobban. A lakosok szerbeknek
tekintik magokat. A nemzetiségek eszméjének
felbujtogatásával könnyű volt a fiatalságot felizgatni, s az ország jobbjait is egy czéltalan ellentállásnak látszólagos czélszerüsége felől meggyőzni.
A nép öntudata fölébredt s nincs többé oly gát,
mely azt feltartóztatni képes volna, de igenis van
egy olyan, mely a rohanó áradatot a jobb, erőteljosobb művelődés medrébe terelje és a felzudult
vak tömeget nom ongodi a szomszéd nemzetek
durva csordáihoz folyamodni.
A boccák s különösen pedig Risano lakói a
világ legszebb emberei közé tartoznak. Deli, erőteljes alkatú férfiakat láthatunk ott mindenfelé,
kiket festői öltözetök még jobban kitüntet. A nők
már nom olyan szépok; a gyöngéd nőiség igen is
vaskos lábakon nyugszik, a munka komoly vonásokat vésett az arczras ruházatuk som olyan,hogy
egy európait közvetlen közelökbe csalhasson. Habár némely nők gazdag piperével tűnnek is ki, ezt
átalánvéve nem tekinthetjük mérvadónak.

val bíró Zuppa község nem ok nélkül tartható a ott régebbon is volt valami gyarmat. Idők folytákerület gabnatárának. A völgy termékeny, csak- val nohéz harczokat kellett a törökökkel, spanyohogy nem igen jól művelik; a lakosok durvák s fék- lokkal és velenczésekkel vivnia. Spagnolo vára
telenek s az elégületlenek élén majd mindig ők most is áll, mint a spanyolok örök omléke és festői
állanak. — Budua kerület vagyis járás magában fekvésével elbűvöli az utazó szemeit. E várat
foglalja Pastrovicchio
községet is, melynek
2900 lakója van. Ezek
a zuppanézeknok és
crivosciánoknak semmit sem engednek a
vadság és hajthatatlanság tekintetében.
Montenegró közelsége,
valamint saját életmódjuk is eléggé kimagyarázza féktelen
vadságukat és oly
gyakran borzasztó kegyetlenséggel vivott
harczaikat. A vérboszu egyes esetekben
még most is előfordul
nálok. A szigorú törvények, melyek ez utálatos szokás ellen Dalmácziában és Montenegróban fennállanak,
még eddig tehetetleneknek bizonyultak be.
Cattaro, szlávul
Kotor, a rómaiak Ascrivuma, csinos kis város 1800 lakóval. A
11-dik századig, molybon köztársasággá alakult, kemény harczokat
kellett vivnia a szaraczénokkal és bozsnyákokkal. A12-ik század
Tatár kávéház.
elején számtalan harcz
után a görög császárok hatalmába került, azután ; 1538-ban építették a spanyolok, de már egy évvel
Szerbia, Magyarország s végre Velenczo közére ju- i azután Chaireddin Barbarossa török admirál
tott. 1806-ban az oroszok egy évig bírták. 1814-ben i ostrommal vové be azt.
a montenegróiak foglalták el s csak hoves harczok |
A jelen mozgalom élén álló férfiak mind
után vonultak vissza az osztrák csapatok elől.
! Zuppából, RÍ3anóból és Pastrovicchióból valók. A

hajdukiknak (rablók) a legerősebb kontingenst.
Féktelen szenvedélyök valamely előbb elfogadott
vélemény vagy elv iránt, vallásuk, mely őket
szomszédaiktól elkülöníti s azután a szomszéd
--szagok hasonhitü lakosai felé való gravitálás,
or
melyet épen o vallás
idéz elő, ezenkívül a
nagyobbára tudatlan
papság, melynek ők
vakon engedelmeskednek, a sok mindenféle
izgatásnak igen alkalmas tért nyitnak ott.
Aztán meg azok az
arany keresztek is jelentenek ám valamit,
melyek egy-ogy pópa
mellén fityegnek. Nem
állithatjukugyan egész
határozottsággal,hogy
e kereszteket muszka
ötvösök kovácsolták
volna, de a hála legszebb kötelessége az
embernek, és igy nem
csodálhatjuk, hogy a
gyámolitást élvező
egyház a nagylelkű
adományozó iránti há
Iából olyszerü spektákulumokat rendez,
mint a mostani lázadás.
Mert hogy itt az osztrák
hivatalnokok szigoruságán és kimélytelenségén kivül az orosz kormány tisztátalan keze
is működött, kétségbevonhatatlan tény.

S. L.

Régi mértékes vers.
Apáczai Cheri Jánosnak egy költeménye.
A régi görög és római mértékű versekre kiválóan alkalmassá teszi nyelvünket gördülékeny,

Tatár uri lak.
Igaz is, hogy ők az európaiakra sajátságos, mondhatnók titokszerü hatást gyakorolnak, mikor az
utczákon látják őket, vagy mikor az orkélyon s a
lugasokban olfátyolozva ülnek, vagy végre ünnepélyek alkalmával a körmenetekbon részt vesznek.
Sötét szemeik oly elbüvölőn villognak a sűrű
fátyolon át, hogy akaratlanul is eszünkbe jutnak
Hafiz versei. De az istenért, csak közelről ne nézzük meg őket! A ki ezt cselekszi, minden illúzióját
ol fogja veszteni már csak öltözetök kiállhatatlan
illata által is. Sem a férfiak, som a nők nem ismerik a tiszta, fehér ruhát; még legdrágább ruháikat
is éjjel-nappal viselik, mig egészen rongyokká
nem hurbolják, s eszökbosem jut azokat fölváltani.
E nők fájdalom! iszonyú szennyesek a bölcsőtől a
koporsóig.

A „Boeca di Cattaro" és lakói.
II.

A ki szerencsésen ki tudta állani a boccákhoz
vivő utat, mely különösen igy ősz felé rendesen
iszonyú viharokkal jár, bizonyára nem fogja túlzottnak tartani azt a sok dicséretet, melyekkel a

mely az államnak évenként 30,000 forintjába kerül.
Castolnuovo és vára Spagnolo, a Megline melletti
görög zárda elragadóan szép fekvése, a zöld halmok, a terjedelmes, tükörsima Teodo-öböl a tulajdonképoni Zuppával, a Catene-szoros bejárata az
átellenben fekvő Perastoval, a barátságos helységek, mint Stolivo, Perzagno, Dobrota, Mula s
végro maga Cattaro erőditményoivel, s a város
fölött emolkedő meredek szikláival el fogják ugyan
bájolni a leküldött katonákat, de csak azért, hogy
épen oly hamar kiábrándítsák, mihelyt a szárazföldre léptek. A mi a fedélzeten a fürkésző tekintet
előtt rojtve maradt — a kopasz tetők, t. i. és a rósz
utak — azok ezentúl mindennapi lakásául fognak
szolgálni.
Dalmácziának egyetlen kerületében sincs anynyira kifejlődve a szláv nemzeti önérzet, mint
Cattaro környékén. Alkotmánya kikötötte a szláv
nyelv használhatását és az itt sokkal inkább megmaradt az átalános használatban, mint Ragusában,
a szláv Athénben, hol a tanács végzése következtében minden hivatalos okmányt olasz nyelven
kellett szerkeszteni. A vallásban, nyelvben és szokásokban nyilvánuló kölcsönös viszonyok, az anyagi

Tekintsük meg futólagosan a cattarói kerületeket egyes helységeit is. Risano kisded mezővároska 1000-nél valamivel több lakóval. A
rómaiak, a kiknek itt egykor telopök volt, Rhiziniumnak vagy Rhizonusnak és a cattarói öblöt
Sinus Rhizonicusnak nevezik. Meglepő látvány
kínálkozik a szemlélőnek, a mint a Catonon áthalad; jobbra Cattaro felé minden zölddel van
szegélyezve, mig balra Risano felé csak szürkén összevissza hányt-vetett sziklákat láthat. Risanótól északra, Herczegovina, Grahovo és Montenegró által körülövezvo él a crivosciánok vad
pásztornépe. Eredetöket ők magok török menekültektől származtatják; ha szomszédaikkal folytatott
örökös, elkeseredett harczaikra gondolunk, e származtatást könnyen olhihetjük. Lakaik apró, egymásra dobott kődarabokból épült házikók, melyeknek egyik oldala rendesen egy sziklafalhoz
támaszkodik. Fegyvereiket éjjel sem hagyják el
magoktól; az elválhatatlan töltött puska ott fekszik mellettök s a pisztolyok ott leskelődnek öveikben. Bátorságukról és merészségökről mesés dolgokat beszélnek.
A több helységből álló s mintegy 4000 lakó-

Bocca di Cattaro.
Castelnuovo, szlávul Növi, a negyedik járás
fővárosa. E városkát 600 lélek lakja, pedig ha terjedelméből ítélhetünk, egykor sokkal több lakója
lehetett. Alapítását Tvartko nevű szerb királynak
(1373.)^tulajdonitják, de neve azt mutatja, hogy

lakosok majdnem kizárólag a görög nem egyesült
vallás hivei. Dalmácziának legvadabb és legí'élelmesebb törzsei, nemcsak itt, a hol a többséget ők
alkotják, hanem másutt is, hol kisebbségben vannak, o vallás hiveiből állanak. Ök szolgáltatják a

könnyű folyamata s egyszerűsége mollott főleg az,
hogy benno a hangmérot nem °a, hangsúlyon alapul, mint az európai nyugoti nyelvekben, hanem a
szótag-sulyon, mely vagy°a magánhangzó hosszúságában, vagy a mássalhangzók torlódásában áll. A

fit fi
hexameter ''s pentameter ép oly szépen és tisztán
alkalmazható a magyar, mint ama klasszikus nyelvekbrn, és korántsem oly nehézkesen, mint az
emiitett nyugoti nyelvekben. S daczára e könnyű
alkotásnak: egész a nmlt század közepéig' nem
igen talált műve'ó're e versalak, s a kik megkisérlették is, inkább csak dilottantismus vezette őket.
Egyes alkalmakra, leginkább üdvözlő versek gyanánt írtak ez alakban tudós professorok és papok,
de műalkotásnál senki se vette tekintetbe.
Azonban ez elhanyagolás daezára is kiváló
figyelemre méltatták az irodalom búvárai ama
kísérleteket, ugyannyira, hogy a magyar mértékes
verseknek már egész kis irodalma van. Legelsőbon liájnis József állította egybo a mértékes
versek iróit 1782-ben, azután Sándor István 1786ban; ezek közloményeit bővitetto ogy széles ismeretii sárospataki tanár Szombatid János17^9-ben,
majd Virág Benedek 1804-ben önálló művet adott
ki róluk. Kazinczy Ferenc/, is pótolgatta 1819-ben
elődoi hiányait, s végre Toldy Forencz 1843-ban
a Kisfaludy-társaság előtt olvasott fel egy értekezést: ,,A deák szabású magyar versek története"
cziin alatt, melyben lehető teljcseu összeállítja o
műforma irodalmát, do hogy még ő sem ismert
mindent, az kitetszik abból, hogy lS(57-ben lapunk
is (7-ik szám) hozhatott teljesen ismeretleneket, s
most is van alkalmunk ilyont bemutatni, épen az
éleslátásu, nagy tudományi! s első magyar bölcsész
Apáczai Cseri Jánostól, ki a tudományok minden
ágára kiterjedő encyclopaí diai, bölcsolmi és tanügyi munkáin kivül még költészettol is foglalkozott,
a mi egyébiránt az ő korában nemcsak hogy nem
volt ritkaság, sőt mintegy megkivántató kelléke
volt a tudósságnak.

K

A most bomutatott költemény, bár, mint több
azon koi'beli, csak alkalmi dicsérő vors, do bemutatását többszörös érdek indokolja. Már maga a szerző
is megérdemli, ki hazánkban a XVII-ik század
folytán ogyike volt a legkomolyabban gondolkozó
főknek, azután a vors alakja és eddigi ismeretlensége, tehát mint adalék e tárgyú irodalmunkhoz,
s végre érdekelheti a nagy közönséget azért is,
mivel ez egy példánya az akkor szokásban volt
üdvözlő verseknok.
Olvasható különben e -icrs Bökényi Fülöp
János „Mennyei Lámpás" czimü munkája*) előtt,
s következőleg hangzik:
,,A Mennyoi Lámpást Magyaroknak ajándékozó kegyes és tudós Bükényi Philep János képében, az Isten országára tudakozó magyar híveknek
megszollétások.
Lámpást s-faklyákot törvény ki adásakor I?ten
Trombita, dörgésben Sinain láttokra Sidóknak,
Gyujta, kinél járván hallott torvénynek utárol
El ne botolnának Menyországnak kapujáig.
Lámpásnál Gedeon Midiánt el veszté, nagy álom
Szürkületbe kiket mélyen környal foga, melyet
Árpa kenyér éjjel Seregekre leszólva jelente.
Lámpással szüzek völegenynvel örömbe ménének
Ktszaka nagy vígan, hogy hallik a hivő kiáltás;
Mely nélkül az öti künn nagy szomorán rekedének.
Nagy Britanniának, így azért té's Mennyei Lámpást
A ki minap gyujtál, mutatád meg az emberi nemnek
lí siralom völgyen mi legyen kalauzzá, világja
A maradandónak, s-dühös ördögnek lene nviiát,
Mint törjük s-rontsuk, s-mi Urunknak mint végezetre
Tétessék méltán ditso koronája fejünkbe.
lm c drága arany lámpás most a Magyarokkal
Közlctik, Aldot légy kegyes Isten! Kérlek oh ember!
Iárj nála s-ineg liídd, ez életnekis iszonyú terhét
Megkönnyíti, mutat végén mennyei világot.
Apatzai Jattot."

A versről keveset szólhatok. Mértéke néhol
sántikál, de kísérletnél <z elnézhető; tartalma
nagyon bibliai, de ez a kor követelménye volt.
Szerzőjére nézve csak annyit érintek, hogy
Cseri János ez időben az utrechti egyetemen
tanult, s ekkor irta a még mai napság is kitűnő
„Magyar Encyclopaediá"t, mely — ugyancsak
Utreehtben — már 1053 ban meg is jelent tőlo.
Eötvös Lajos.
*) A hazai könyvészet érdekéből a mű teljes eziniét
közlöm: „Mennyei Laiiipas.Mellyazörökké-való sötétségnek
méllységétül igazan meg rettent es felemlett akarmelly lelkeket meg ujjét, es az örökké-valo Mennyei világosságnak
méltóságára igyekezöknek Lelki világot szóigáltat. Mostan
Anglusliol Magyar nyelvre fordétatott Bökenyi l'hilep
János által. Esa. 62. I. A Sionnak kedvejért nem halgatok.
es a lerusáU'iu kedvejért nem nyugoszom , mígnem el jő az
ö igassága mint. a fényesség, es az ő szabadulása mint a
Lámpás akképp,.,, tündöklyök. Sol. Ili). 105. Az én Lábamnak szovetiicke i te igéd: es az én ösvényemnek világa.
Nyomtattatott Lltrajeetumban Lambert Roeck által. Anno
1652." 12 rct._ -13 lap ; ezenkívül még van az elején 22 lap,
mely az ajánló es egyéb leveleket s Apáczai versét foglalja
magában. Megvan tudtomra a nemz. múzeum Jankovich-féle
könyvei közölt.
£ jr#

Gyoroknak, — szembe nézve a hegyekkel —
balfelől szomszédja Kuvin és Kovaszincz; jobb
oldalán pedig az országhirű Ménes lapul meg
i.
szerény, rongyos szalma-födelü házaival.
Ménes már az első századokban, mint a jöveNincs talán egy talpalatnyi föld hazánkban,
melyről a természet áldó kézzel ne gondoskodott delmi rubrikák egyik nyomós tétele szerepolt; a
volna; lépésről lépésre találunk egy nyomot, hová ménesi szőlőmivelésre a legrégibb okmányok figyelmeztetnek s magába ölelvén Gyorok és Paul's
a gondviselés egy kincset ültetett.
A vidék, melyről néhány sorban megomléke- beültetett szőlőkertéit, a hazai bortermelés egyik
zünk, az áldottabbak között nem utolsó helyet fog- legháladatosabb földje volt. Bél Mátyás sokat foglal. Mindabból jutott ide egy kevés, mi egy vidé- lalkozik vele s az 1741-iki országos árlimitálásnál
ket természetrajzi, nemzetgazdasági, történelmi csak a ménesi, s illetőleg gyorok-paulisi és a budai
és társadalmi tekintetekből nevessé, kedveltté, borok közéje méretett 6 krajezáron (két garas) a
többi promontoriumok bora pedig az egész országkeresetté tehet. . .
Arad-hegyalja a megyének legszebb és leg- ban 5 krajezárért adatott.
A múlt századvégén,Bibics főispánsága alatt
jelentékenyebb része. A székvároshoz az erdélyi
vasút közvetlen szomszédságba hozta, a mi a ter- a megyei gyűlések is sokszor tartattak Ménesen,
mészettől bőkézzel megáldott vidék jövőjéro elvi- hihetőleg kellemes fekvése, a táj kedvessége s a levegő egészséges tisztasága, üdesége miatt.
tázhatlan fontossággal bír.
Mai, semmivel nem törődő s napról napra
A Posttől le, Arad felé futó 36—40mértfldnyi
róna itt kezd kikapaszkodni a simából s szeszélyes boldog reménybon élődő oláh lakosai boruk egylánczolatoks erdőkkel szegett szelid hajlatu gorin- kori s mostani széles hiréről csak annyi tudomásczeivel benyulik az erdélyi hegységekbe, — itt sal birnak, hogy szőlőjük törkölyéből fölséges —
még csak aranyfürtű borágot és százados tölgye- pálinka főzetik. . . .
ket, cserfákat, —- beljebb aztán kőszenet, sót és
Kuvinnnk, o széleson oltorjodt oláh falunak
aranyat hordva hátán és gyomrában.
a nevezetességből csak annyi jutott, hogy hatáA hegyalja, közvotlen a hegyek tövében nyú- rán kezdődik az aradi hegyek legmagasabb gelik el, igénytelen helységeivel, melyek nagyobb rincze a „Kecskés", mely másik végével átnyúlik
része azonban a múlt idők viharos napjaiban igen Gyorok felső határába.
A Kecskésről többféle népmonda kering, mejelentékeny szerepet játszott, — szeszélyesen beszegve a szelid borulattal lohajló hegy oldalát és lyeket a babonás nép, rémletes dolgokkal garnilábait. Czikkünk térképe- kezdődik as aranyszínű rozva különböző variatiókban, szájról szájra hátra
asztali bort termő Magyarádnál s keresztül a szo- hagy. Én többet hallottam; — ogy közülök némi
morú jelenü Világos, vörösboráról hires Gyorok és költői refrainnal csattan.
Ménesen, — végződik liadnával, hol a háttérben
Egy pásztor - legény megszerette egy gazda
egy kiülő bérez-csúcson igénytelen falu feje fölött ember loányát. A gazda ember felesége pedig bosötétlik Sólymos rom vára, megbámult falaival. szorkány volt, és jobban szerette volna a legényt
A vidék kiváló nemzetgazdasági foglalkozása magának, mint leányának. Férjét tehát reá bírta,
a bortermelés s legkifejlettebb és kiterjedtebb hogy a leányt, a kit ez fölötte nagyon szeretett, —•
ipar-üzésea hordó-készités; makkos erdeibon nom eltotte a háztól valami hogyhasadékba, a hol jó
jelentéktelen gazdasági foglalkozás a sertéste- levegővel a jó isten, kenyérrel és vízzel pedig a
jószivü apa táplálta nagy titokban.
nyésztés.
A boszorkány pedig ezt mind nagyon jól
Lakosai a nemzetiségek keveréke s nyelvüket
Bábeltől hozták. Ez áll átaljában az egész me- tudta; do nem volt veszedelmes a dolog, mivel
gyéről, melyből, ha Mileties kérdése érvényre i ho<íy a legény semmit se sejtett. E közben pedig
emelkednék, legalább hat kisebb fejedolemség a legény egyre eljárt a házhoz, mert az örogaszszony jó szóval tartotta, hogy a leány majd csak
kerülne ki.
A ma már épen semmi jelentőséggel nem biró előkerül. — S minél többször látta a legényt,
kis helységeknek története vissza vezet bennünket annál inkább éledett a hamu az öregasszonyban s
századokkal s multjokat a jelennel összehasonlítva, napról napra jobban bolondult.
Egyszer az apja megint kenyeret vitt a leányfogalmunk lehet a földforradulrnakról, melyek
hogyeket elnyelő tengereket produkálnak, elpusz- nak s lehajolt a patakba, hogy korsaját friss vízzel
títva, elseperve a mi nagy volt s uj hatalmakat, megmentse.... Abban a pillanatban reá szakadt
a hegyhasadék egyik oldala. Többet nem is látta
uj erőket teremtve a semmiből.
Arad-hegyaljának középpontja Gyorok, sze- a napvilágot; az Örogasszony haragja elérte. A
rény kis mezőváros, az erdélyi vasút első állomása, s-siklát ő boritotta rá vihar képében.
A sziklafal leomlott, és a leány kifutott rejhonnét a városi kirándulókat oldalas „bérkocsi1-."
valóságos városi árs/abálytalanság szerint hordják tekéből s elkezdett egész erejéből fölfelé futni a
hegyen; föl arra felé , a hol a legény kecskéit
a szomszéd helységekbe.
A kis város sorsa Ménesével volt hajdanta szokta őrizni. Bozzeg a gonosz asszony se vette
összekötve, a mennyiben — Bél Mátyás szerint — tréfára a dolgot, utána a leánynak.
Hogyoldalában apró bokrok, bozótok növeGyorok b'-4e tartozott a ménesi promontoriumba.
Még az 1741-iki borárlimitálásnál is mint Ménes kednek, — bokroknak tüskés ágai vannak, — a
„tartozéka'' szerepel s bora Ménesével egy árba tüskék meg-mogakasztották futtában a leányt; a
szabályoztatott. Egy nem sokkal későbbi okmány- vihar pedig szépen elröpült fölöttük s nyomról
ban már Gyorok ,,oppidumnak" van nevezve s feje nyomra inkább beérte már a menekülőt.
fölé került Ménesnek, a mennyiben ez mai napig
Akkor már a legény a hegy tetejéről észre
is csak ,,falu."
vette a bajt s tüskén-bokron keresztül rohant a
Jelen történetéből annyi a nevezetes, hogy a leány elébe 8 már csak az hiányzott, hogy a karközel múltban urat cserélt. Edelspachorek helyett jaiba ölelje,— mikor a vénasszony egyszerre megjelenleg Nádasdi a kegyúr, s a kis város novozetes hasitotta a hegyet közöttük s a leány hanyattnapjai közé tartozik, mikor a „gróf" megszeren- honilok a mélységbe bukott. A pásztor fiu utána
ugrott s egymásé lettek a — másvilágon.
csélteti látogatásával.
A gonosz indulatu anya, hogy nyoma se maA kis városban, melynek szép fekvésű piaczán és fő-utezáján esős időben sebes rohamu patak radjon a szerelmesek emlékének, a hogy tetején
zúg keresztül — három templom van; katholikus, legelő kecskéket mind kövekké változtatta s ezzel
református és egy oláh, melyok a lakosok dicsé- épen maga ellen cselokodott, mert a sziklahasadék
rendő tolerantiájából még az esteli harangozást is és a kecskékből lett kődarabokról — mikkel a hegyteteje egész tele van, — máig is beszélik a törtéegymás közt beosztva teljesítik.
Az urasági kastélv múlt századi épület, ku- netet pásztor legények, kik a „Kecskés" tetején
polyás boltozíitu nagy teremmel; falain alig kive- legeltetik nyájukat, vagy oda följárnak a kamarális
hető kopott freskók, s a freskók alatt ódivatú bútor erdőkbe — urasági fát lopni.
darabokkal. Művészeti vagy régészeti kincseket
A Kecskés tetejéről megfizethetlon kilátás
nem gyűjtöttek bele; legalább nyoma sincs effé- nyilik befelé az alantabbi hegytotőkre, a tölgyek
lének.
közé bujt kladovai völgybe; lefolé a hegylábánál
A nagy kapu melletti portás tornyot jelenleg szeliden fekvő Gyorok s a távol ködéből kikandicseréptál-raktárul használják a fazekasok, — káló Aradra, s tulnan a széles sikra, melynek
a nagyot fordult uj világ élelmessége a régi haszon- ölében szeszélyes hajlásokkal kanyarog a szilaj
Maros.
talanságot eképen hasznosítván.
Idegenek rendesen megmászszák a „KecsJeles épület a Markovics-féle kastély, ritka
szép vadgosztenye fáival s kertté alakitott udva- kés"-t s bevésik nevöket az elhagyott s féligmeddig föltüzelt pásztor kunyhó ajtajába éa
rával.
Jolonleg a nemrég elhunyt Markovics szep- oldalába, mely a hegy legmagasabb pontját fogtemvir özvegye lakik benno egyedül, s a nemes- lalja ol. Logalább száz kezdő betűt olvastam
szivü nőnek jótevő kezeit a környék szegényei ál- meg rajta s közben-közben két betűt egy primitív
faragásu sziv-várral bekerítve.
dólag emlegetik.
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Kuvin után, Világoson innen terül el Kovaszincz ; oláh falu, lépten-nyomon tele mesés, csodás
pontokkal, melyekről a babonás lakosok rémletes,
de többnyire szerelmi történettel beszőtt dolgokat
tudnak beszélni.
Itt van egy kut, a „funtina fata", melybe egy
monyasszony esküvője napján ölte magát, mert
nem akart az „ördög"-höz feleségül monni, a ki
őt urfi képében elcsábitotta. Beszélnek egy tündér
várról is, mely a hegytetőn állott s ma már csak a
sáncz van körülötte.
Okmányaink — Katona említi, — beszélnek
egy kovaszinczi várról; do épülése, pusztulása és
története egyaránt homályban van.
A hegyek aljában, a falu északkeleti oldalán
egy „török mecset" romja van, mely álló, do már
meglyukgatott, pyramidalaku kőtornyával, egy
nyoma az 1600-as években itt nagyon elhatalmasodott török uralomnak.
A rom egy magyar regényben is szerepel, —
szerzőjére nem emléke/.em, do a történetet ugy csinálta hozzá az író, a
mi ép ugy nem lehet hiteles, mint
az a különféle borzalmas história, a
miket kíváncsiaknak, a boszorkányok, tündérek és ördögökről még
máig is sokat tartó lakosok egy-egy
hatosért elmesélnek.
A rom mellett van a hegyoldalban
egy régi temető s hajdan a lakosok
halottaikat a romnak egy épen álló
ajtaján keresztül vitték a temotőbe,
hogy a halott — vissza ne járjon.
E praktikus gondolatnak, mondják haszna volt.
(Folyt, köv.)

A szélnek vizemelésre
használása.
(A „Gazdászati Köziöuy"-böi.)

Hazánk éghajlatát, nagyon gyér
kivétellel olyannak jellemezhetjük,
mely minél szegényebb az égi áldások nedvadó nemeiben, annál gazdagabb az ugyanazon áldást fogyasztó szelekben, minthogy a természetben mindenütt azon törvénynyel találkozunk, hogy a baj közelében az orvosság is jelon van, csakhogy annak alkalmazási föltételeit
nem ismerjük mindig. Ezen törvényt
tárgyunkra alkalmazva magamagától ötlik fel azon kérdés, vájjon éghajlatunk száraz természetét nem
enyhithetnők-e legalább részben azáltal, ha a szelet a vizemolésre felhasználnék?
A szélkerekek alkalmazása hazánkban különben sem lévén ritkaság, az azok elé- és fölállításához
szükséges szakkezekben hiányt aligha
szenvednénk, minthogy a Schulhofféle kútfúrásban a kutak előállítása
roppant lendületet nyert: ugy hisze í,
hogy e két segédeszköz okszei ü
'
alkalmazása mollett, a különben som
túlságos költséget igénylő beruházások mindenesetre kifizetnék magukat; mogkisértésük pedig annál
kevesebb koczkázattal jár,mert az
eredmény megítélésén nagyon keveset változtat,
ha a kísérletet kicsibon kezdjük és nagyobb mérvben alkalmazására csak akkor megyünk át, midőn
a kedvező sikerről többé nem kételkedhetünk.
Do minthogy ezen eszme külföldön már tettleg is gyakorlatban van, de sőt a szélkerekeknek
e czélra alkalmazása a gazdászati gépészet figyelmét is felébresztette, közlöm itt rajzban Eckert
berlini gépgyárosnak szélkerekét, mely vasból kéazifve, könnyüsége, tartóssága éa önkormányzó
szerkezeténél fogva, az eddigi e nemű kerekek
közt mindenesetre első helyen áll, munkaerejét
illetőleg pedig két ember-erővel dolgozván, jó szél
mellett óránként 1000 1500 icze, tehát egy nap
alatt mintegy 400 akó vizet emel; s daczára annak,
hogy a kereket magát 250 tallérral adják,ugyanaz
a 200 tallérra tett egyéb beruházásokkal együtt,
naponként csak 30 krba kerül — de meg vagyok
győződve, hogy hazai gépészeink azt fele áron is
kiállíthatnák.
Ezen kerék oly szerkezettel birván, hogy mihelyt a szél ereje bizonyos mértéket meghaladott,

A lelkészek száma habár látszólag soknak is
tetszik, nem oly nagy hazánkban, mint ignn sok
külföldi államban, különösen.pedig, m-g a katholikusok közt hazánkban csak minden 1000 emberre
e3Ík egy lelkész, addig például Ausztriában már
minden 780 emberre esik egy. A protestánsoknál
nálunk átlag 855 leiekre ősik egy pap.
Az összes magyar tartományokban van 3612
kath. plébánia és 821 káplánság, a lelkészek száma
6580 ra megy, ide értve a papnövendékekot is.
Göröc keleti plébánia és káplánság van 3413, és
ebben 3933 lelkész. Evangélikus és református
egyház van 3052, és ebben lelkész 3G71 — Ide
szokták még számitani a szerzeteseket és apáczákat is. E^ész Magyarországban férfi szerzettelepvény van 271, és óbbon 2500 szerzetes, női szerzet
van 38, — 767 apáczával.
Ha most e. számokat összeadjuk és hozzá
veszszük még az unitárius és mózesvtillásu egyházakat és papokat is: következő eredményre jutunk.
Van az egész magyar birodalomban 11,468 egyház
és plébánia, és 17,937 pap, szerzetes és apácza.
Jut tehát minden 1308 magyarországi lakóra egy egyház, illetőleg
egy plébánia és minden 836 lakóra
egy papi személv. — Ha tehát az
összes e rovat alá eső személyek
mind papi teendŐkkol foglalkoznának és igen sokan nem élnének
zárdákban, ugy lelkészek dolgában
a legtöbb külföldi állammal versenyezhetnénk, do miután a szerzetes
rendek legtöbbjének a nép közvetlen hasznát nom veszi, következőleg
lelkészeknek sem nevezhetni, ebben
is hátrább állunk a külföldnél.
Áttérve a tanodákra, főbb iskoláinkon kezdjük a sorozatot. Van
egyetlen egyetemünk, a pesti; ezen
egyetem négy facultásán u. in. a
theologiai, jogi, orvosi és philosophiai facultásoknál van, forrásunk
szerint, összesen 92 tanár és 1726
tanuló. Van ezenkívül hazánkban 63
főbb tanoda, melyek közül 47 papnövelde, 13 jogakadémia. E 63 főiskolában 588 tanár van alkalmazva
és az ezekben tanulók száma4241-ro
rug. Felsőbb tanintézeteinkben van
tehát 680 tanár és 5967 tanuló, s
minden 2514 e hazában lévő lakosra
jut egy felsőbb egyetemi tanuló.
Gymnáziumaink száma aránylag
elég sok, de annál kevesebb reáltanodáink és kereskedelmi iskoláinké. Van ugyan is az egész magyar birodalomban 138 fő- és algymnázium, 1453 tanárral és 31,289
tanulóval, ebből magyar gymnáziális tanuló 21,020, a többi idegen
ajkú. E számból következtetve azonnal látható, mennyivel nagyobb a
magyar gymnáziális tanulók száma,
mint a többi idegen nemzetiségeké,
mert mig minden 262 rnagyarajku
lakóra jut egy gymnáziális tanuló,
addig 489 németre, 734 tótra, 1006
oláhra és 1296 ruthenre jut egy-egy.
De ha gymnáziumokkal dicsekszünk, annál kovésbbé dicsekedhetünk reál-tanodákkal s kereskedelmi
tanintézetekkel. Reál-tanodánk van
összesen 26, — 251 tanárral és 3220
tanulóval.
A mi népiskoláinkat illeti, ezek száma, ide
véve, mint eddig is tettük, Erdélyt, Horvátországot és a katonai határőrvidéket, összesen 14,711-re
megy. Ezon népiskolákban, hozzá számitva. a női
alsóbb iskolákat' is, tanítással foglalkozik 28,416
fitanitó és 607 nőtanitónő, azaz: összesen 29,023
tanitó. — Az oktatást nyert gyermekek száma volt
1865-ben 754,491 fiu és 654,446 leány; ezen számhoz hozzáadva még azokét, kik az úgynevezett
vasárnapi iskolába járnak, azaz 1.087,683 finöven
déket, az összes népiskolákba járó gyermekok
száma lesz 2.496,620. — Összehasonlítva a népesség számával csaknem minden 7 emberre e^v népiskolai tanuló jut, de midőn e kedvező eredményt
látjuk szemeink előtt, no feledjük, hogy e számnak
mijd nem fele vasárnapi iskolai tanuló E szám
különben igy is elég nagy; vajha, az uj összoirás
alkalmával még nagyobb lenne, és e nagy számnak hasonló miveltség is felelne meo-.

szélfogó lapátjai örsmaguktól megnyilnak és a szél
növekedtével mindig tovább tágulnak, csillapodtával pedig közelebb záródnak, ugy hogy az a
legnagyobb zivatarban is működhetik, más oldalról pedig a legcsekélyebb szelőt is felfogja, —
véleményem szerint a mezei gazdaság minden igényeinek megfelel, bár a kertészet és háziszükség
let ellátására alkalmazva azért hagy még kivánni
valót, mertbe nem állítható; következőleg, ha szél
van, akkor is dolgozik, midőn a vízszükséglet már
födözve van: — úgyhogy nem marad egyéb hátra,
mint a fölösleges vizet elvezetni, mi eltekintve
attól, hogy ilyenkor a gép fölösleges munkát végez, következőleg akkor is kopik, mikor nem szükséges — síkon még azért is kellemetlen, mert ha
Schulhof-félé kutunk van, a fölösleges vizet még
a kútba sem vezethetjük vissza. Azonban a mezei
gazdászatnál azt ilyenkor szocskavágásra vagy
darálásra lehetne alkalmazni — idővel pedig valószínűleg még e hiányán is lesz segitve.
Egyébiránt a kisérlet ez utón semmiesetre
sem oly költséges, hogy azt minél számosabban

Eckert-féle vizemelő szélkerék.
ne koczkáztathatnák — ennél sokkal csekélyebb
horderejű kísérletekre lettek százezerek kidobva
már, holott itt, ha minden ezeredik gazda méltatja
figyelmére azt, és tesz kísérleteket a viz emelésével,
abból idővel az értékes tapasztalatoknak oly tárháza nőheti ki magát, moly egyrészről az országos
csatornázás élotboléptotésének kitűnő szolgálatokat ésnagybecsü támpontokat nyújthat, másrészről
pociig a közvagyonnak a termelés emelése általi
öregbítéséhez nem megvetendő arányban járulhat.
Villási Pál.

Egy kis statisztika.
(Vége.)

A hazai népesedési mozgalom rövid vázlata
után vessünk egy pillantást az úgynevezett mivelődési statisztikára, mely az egyházak, iskolák,
tanulók és tanítók számával ismertet meg. Czikkünk
ereszében is, valamint az eddigiekben az 1868-ban
megjelent statisztikai évkönyvet használjuk vezérfonalul.
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Egyveleg.
** M gyulafehérvári fejedelmi sírboltról) a
„Hon"-ban szomorú dolgokat olvasunk. Midőn a
múlt században b. Sztojka püspök a templomot
javittatá, kiyéteté a Hunyadiak, a Zápolyák, a
Rákócziak síremlékeit onnan, hova eredetileg
temettettek, s egykorú emlékek mondják, hogy
ez a munka sokkal nagyobb kárt, és barbár megcsonkítást okozott ama történelmi tárgyakon, —
mint török, tatár és német. A Zápolyák s a Hunyadiak síremlékei most ott fekszenek a templom
egy piszkos sötét fülkéjében; Eákóczi György
darabokba tört siremlékénck pedig nem is jutott a
székesegyházban hely, hanem az előcsarnokban,
a hol a szép márványlapokba belevési nevét boldog
boldogtalan, a hol gyermekek karczolják ki az
aranybetükot, — s idegonek összevisszatörik, hogy
elvigyék kegyelete3 emléknek.
** (Erdély közmivelödési statisztikájára) vonatkozólag egy erdélyi hazánkfia a következő
hiteles adatokat jegyezte föl. Erdélyben 20 hirlap
jelen meg, és pedig Szebenben 7 német, 2 román
lap, Brassóban 2 rémet, i román, Beszterczén 1
német, Segesváron 1 német, Kolozsvárit 4 magyar,
Gyulafehérvárott 1 magyar, Marosvásárhelyt 1
magyar lap. — Képzőintézetok Erdélyben : 2 jogakadémia, 1 orvos-sebészeti iskola, 1 bányászati
iskola Nagy-Ágon, 1 kereskedelmi iskola Szobonbon. 2 evang. lelkészi seminarium Segesvárott és
Brassóban, állam- és más gymnasium 11, felsőbb
nép, leány és reáliskola 21, ref. főiskola 8, kath.
thoolog. sominarium 2, csillagvizsgáló 1, Gyulafehérvárt, unitárius collegium és lycoum 4, tornaiskola 5.
** (Komikus és tragikomikus jelenet Cattaróból.) Egy Dalmácziában vezetett napló a következő érdekes történetekről emlékezik:
„Tiz óra körüljárt az idő október 31. 1869,
midőn ágyba feküdtem. Puskalövéseket hallottam,
először egyeseket, azután többekot egyszerre, majd
egész 8ortüzekot. Cattaró utczái megélénkültek.
Szablya csattog, dob poreg, katonaság futkos ide s
tova. Azt hittem, hogy a vakmerő zuppaiak akarják megostromolni Cattaró várát, miután október
23-án Trinita és Gorazda erődöket meg merték
támadni. Felugrottam ágyamból és siettem a főőrhelyre. Későbben megtudtam, hogy négy kincstári
ökör — melyeknek táborhelyük a Cattaró és
Scagliári közt levő pusztán a szabadban volt, elhagyta helyét, megfélemlett s tova akart futni.
Midőn ezon négy darab ökör — két őrző által ül-
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Mondják, hogy mikor ezeket a furcsa jószágokat közforgalomba hozták, az első nap Pesten
10,000, Bécsben 500,000 darab kelt el belőlök.
Egy nap több mint félmillió izenet! ez már aztán
elég. No természetesen orré a nagyszerű korrespondencziára leginkább az újdonság varázsa csábitá
az emberekot; ez okozta, hogy olyan helyre is
izenni kívántak, mely máskor talán eszökbe sem
jutott volna. Például megírtuk valamelyik vidéki
barátunknak, hogy: „Látod barátom, ezentúl ilyen
levelekre irunk !" A másiktól meg azt kérdeztük:
„Hogy vagy? Hogy aludtál?" Ha pedig a vidéken
ez is kaphatott elő hirtelenében egy levelezési
lapot, a mi azonban az első nap alig hihető, természetesen ő sem késett sokáig a szellemdus felelettel: „Köszönöm, igy is csak megjárja, ha nem
lehet jobban! Es te? — "
De a rövid közlemények az uj levelezési lapokon korántsem voltak mind ily ártatlanok. Wiesinger atyus például, miként ezt akkortájban a
bécsi lapokból olvastuk, méltó haragra gerjedhotott azokért a czimokért, melyekkel őt egy ily
levelezési lapon*valaki mogtisztelte, s egyszer
ugyancsak ráriasztott a jámbor levélhordóra, hogy
miként adhat át noki oly levelet, melyen a következő diszes czimzet áll: ,,Páter Wiesingernek, az
ökörnek!« A szegény levélhordó természetesen
azzal^ mentegotto magát, hogy ő nem ismer más
Wiosinger nevű pátert.
A kormány hihetőleg nem gondolta meg,
hogy a z UJ intézménynek mily következményoi
lehetnek. De kár volna ezt bűnül róni fel. A sok
jóért egy kevés roszat csak eltűrhet a közönség is.
A dologban az a legfurcsább, hogy mennyi mindont össze-visszabeszéltek oddig a levéltitok szentségéről, s mennyi mindent elkövettek annak
megőrzése végett, s ime, most kapja magát a levél-

döztotve — |tovább-tovább futna, s a vadászmajor
lakosztálya előtt rohanna keresztül, az ott őrt álló
katonától zuppaiaknak nézetett és megszólittatott;
minthogy pedig ezek nem akartak megállani, sőt
feleletet sem adva, tova futottak a nélkül, hogy a
bajonettől és lövéstől féltok volna, a vélt ellenség
lelövetett; Cattaró várának egész őrsége Mula,
Persagno, Trinita, Vermasz és Grovovacz erődök
fellármáztattak. Csak későbben tün'„ ki — miután
egy főhadnagy az 52-ik gyalogezredből egy csapat
legénységgel kiküldetett — ho'gy az egész csak
vak lárma volt, és hogy csak a négy csendzavaró
ökörre történtek a lövések. A lelőtt ellenségből
másnap jóizüen falatozott a legénység.
„Ugyanazon éjjel egy másik szerencsétlenség
is fordult elő. Vermaz erődben áll a maga helyén
egy őr a22-ik gyalogezrodből—néz és leskelődik,
vájjon nem szándékozik-e valamelyik bocchose közelébe jőni a várhoz; vagy épen annak falára felmászni. Egy másik ide s tova vándorló őr jő vele
szemközt az orőd másik részéről, — de a kit az a
szerencsétlenség ért, hogy ide s tova járdogálása
közben egy az erőd erősítésére készült mészgödörbe
esett. Sikerült ugyan neki a gödörből kivánszorogni, hanem azt nem tudta megakadályozni, hogy
nadrága fehér ne legyen, pedig kéknek kellett
volna lenni. Az előlnevezett őr a fehér nadrágban
ogy a kőfalon keresztül jutott bocchest gyanított,
— és társát lelőtte." — (D—n.)
** (A malom-ipar hazánkban.) A malom-ipar
fejlődésére nézve a közelebb tartott országgyűlési
beszédek alkalmából a kövotkoző adatokat jegyez
hetjük fel: A hazai összos gőzmalmok évenként
29—30 millió mérő gabonát képesek mogőrleni.
Csak 1840-ben állíttatott Pest városában az első
gőzmalom, t. i. a hengermalom: 1850—51-ben a
2-ik, 3-ik 1857-ben. Ez évben kivitetett az összes
Ausztria és Magyarországból 50,000 mázsa liszt.
A múlt évbenPestmaga 2.800,000 mázsát vitt ki.
1867-ben húsz, 1868-ban 25 millió frtot képviselt
a malom ipar termelése a fővárosban, 1857-ben a
fővárosi gőzmalmok, száz tiz dunai malom és 9
száraz malommal együtt 1.150,000 mázsa gabonát
őröltek, sime 1869-ben csak a fővárosi 650 garatu
gőzmalmok őrlési képességű 13.000,000 mázsára
megy; tehát több mint 10-szores mennyiséget őrölhetnek. Be van fektetve 11 millió forint tőke, t. i.
mennyi a részvényesek névértékére be van fizetve.
A fővárosi gőzmalmok 5000 embert foglalkoztatnak, évenként 750,000 mázsa kőszenet fogyasztanak el, s teljes működésbon ötvon millió frtot tartanak forgalomban.
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hordó, és mosolyogva hoz egy egészen nyilt,
lepecsétclen titkot, s nem győzzük eléggé áldani a
gondviselést, hogy a fatális nyilt levél nom a
gouvernante, szobaleány, inas vagy épen féltékeny
foleségünk kezébe jutott.
Vegyük csak ezt az esetet: Egy ur, ki barátai
előtt folytonosan azzal dicsekszik, hogy ő ilyen
meg amolyan házi zsarnok és önálló férj, otthon
pedig csak amúgy görnyedoz kedves életepárjának
brüncr topánkái alatt, — porsze, csakis a házi jó
békeség érdekében, — ez az ur, mondjuk, egyik
barátjától ogyszor csak ilyetén tartalmú levelezési
lapot kap : „Én, Dákósi és Borissza ma esto várni
fogunk Frohnernél. Akis Olga ég a vágytól, hogy
vacsora után találkozhassak veled. Mindnyájan ott
leszünk. Lesz ám lében!" Ah de szerencsétlenségre
a veszedelmes lap legelőbb is a féltékeny feloség
kezébe körül, s a családi háború minden iszonyatával és borzalmaival nyakára szabadul a mitsem
sejtő férjnek abban a pillanatban, a mint eddigelő
békés otthonába hazaérkezik.
Az üzleti világ perszo nem győzi eléggé magasztalni a levelezési lapok behozatalának czélszerüségét. Ök előre megállapított, mások előtt érthotetlon jegyekkel vagy kifejezésekkel irnak azokra,
s igy nyerik meg a gseftelésbon egyaránt megbecsülhetetlenül drága időt és pénzt. Erre egy német
lap tárcza-irója következő példát hozott fel a
minap: „A múltkor egy bankház igazgatója, ki
nekem jó barátom, egy Bécsből érkezett levelezési
lapot mutatott, melyen kövotkező szavak álltak:
„A kicsi szőke a Panigt-utczából 1200-szor üdvözöl; f. hó 10-dikén születésnapja lösz. — A kicsit,
óhajtásod szerint, kosztba adtuk s ma már jobban
van." Ki az ördög sejtette volna, hogy oz az
üzenet üzloti nyelvre fordítva, igy hangzik: „Igl
ur 1200 frtos váltója f. hó 10-én letelik; a bécsi
bank-részvényoket kivánatodra kosztba adtuk; a
börze ma jobban áll."

** (Az afrikai fekote hangyák.) A forró
földövi utazók nem győznek panaszkodni az élesf'ogu hangyákra, a mik semmit nem kiméinek meg;
éldmi szerek, takarók és ruhanemüek, sőt még a
gyűjtemények sincsenek előttök biztosságban. Egy
hires utazó, Barth Henrik alól egyszer a párnát
ették meg, melyen ült. Báró v. d. Decken keletafrikai utazó nem egy álmatlan éjét töltött e
csapatok garázdálkodásai miatt. Egy ily hangyaroham alatt kiállott gyötrelmeit igy irja le:
„Oroszlánok és párduezok félnek az embertől,
vagy legalább nom támadják meg, mivel éhöket a
számtalan vadcsordából csillapíthatják; elefántok,
orrszarvnak és vízilovak nem egyhamar ejtik kétségbe azt, a ki özeket ismeri; más állatokat is el
lehet zavarni, de a dühödt hangyák, méhek és szúnyogok ellen nincs oltalom. Ha valamely hangyacsa'pat, egy éji tanyának vette útját, onnét minden
élő távozni kénytelen, hacsak a veszélyt jókor
észre nem vette s köröskörül izzóparázs sánezot
nem vont a közeledő állatok folporzselésére. Jaj
annak, a ki valamely éji hangyajárat irányában
vetett magának ágyat; a fekoto, kemény pánczéllal fedett '/,, sőt '/„ hüvelyk nagyságú hangyák
egész testét ellepik; bolomásznak ruháiba és hajába, orrába, füleibe, a nélkül hogy észro venné.
Ha azonban kissé oldalt fordul s azalatt — az
addig ártatlan állatkák közül néhányat oda talál
szorítani, dühösen neki esnek, s mintha csak kommandóra tennék, egyszerre ezerén harapnak testébe.
Az alvó elborzadva pattan fel fekhelyéről, szemügyre veszi magát, 8 a hova kezét teszi, mindenütt
kömény, sima pontokat érez bőréhoz tapadva.
Közvetlen a megérintés után azonban egy fogó-pár
nyomul a húsba, mely tágabbra nyílik, mint az
állat testénok egész szélessége és hihetetlen erővel
záródik, úgyhogy a mit megfogott, egyhamar nem
bocsátja el. Itt csak a türelem segit, nem szabad
nyugalmat veszteni s a noki dühödt állatkákat
ugy, a hogy épon lehot, szilárd kézzel egyenként
kell eltávolítani, a nélkül hogy heves mozdulatok
által még a többi békésen sétálókat szintén hasonló ádáz támadásokra ingereinők." (Term. t.
Közi.)
— (A Bárczaság statisztikája.) A Bárczaság községcinek mindössze 55,910 hold és 249
négyszögölnyi szántója, 29,905 hold s 1023 négyszögöl rétje és 15,543 hold 8 1268 négyszögölnyi logelője, összesen 17,359 hold és 940 négyszögölnyi területe van.

Hát mikor egy nő kap levelezési lapot következő tartalommal: „Nagyságos asszony! Azt a
bizonyom dolgot, melyről férje urának mit sem
szabad sejtenie, még mindig nem küldötte hozzám.
Kérem tehát sürgetve, hogy azt a bizonyos dolgot
ma okvetlenül küldje el. Cziczoma, diszműkoreskedő s. k." — Jusson már most véletlenül oz az
ártatlan levélke a férj kezei közé, ha gyöngéd
ember, nem vétet észro semmit, hanem rósz kedvű
és morog szüntelenül, s igy gondolkozik magában:
„Ejnye,hogy a! . . . No lám csak lám! En azt hittem, hogy az én kodves kis foloségem soha sem
törődött a piperével, s ime most egy galanteriekereskodővel trafikál! Ez már mégÍ3 csak sok!"
Mig aztán 14 nap múlva, saját novenapján, a
talány magától feloldódik s az a „bizonyos, melyről neki nem volt szabad tudnia", egycsinos himzés
volt, melyet a kereskedő azért sürgetett, hogy a
neki névnapi ajándékul szánt puha kerevotvánkosra
fölvarrhassa. Ennek dagadozó keblében aztán újra
fÖllelto azt a nyugalmat, melyet az a gonosz levelezési lap tőle 14 napra elragadott.
Avagy képzeljük csak ogy jámbor pénzügyminiszteri hivatalnok zavarát, a ki titkon kossuthiáner, s a neki czimzett levelezési lap, melylyel
ogy szélsőbaloldali gyülekozotro hívják meg, logelőbb is osztályfőnöke kezébe kerül. Milyen arezot
fognak ezek egymásra csinálni!
Annyi szent igaz, hogy a lovélhordó ez uj intézkedés ált:il oly felsőséget nyort felettünk, a minőt
oddig képzelni sem mórt volna magának. Titkainkba ezontul ő is bo lesz avatva, 8 olyszorü szerepet fog viselni előttünk, mint a gondviselés egy
neme, mely megjelenésekor szent borzalommal
tölt ol bennünket.
De mindegy! Mi azért komolyan üdvözöljük
a levelezési lapok uj intézményét, mint a forgalom
és közlekedés torén tett hatalmas lépést. S. L.

Melleklet a Vasárnapi üjsag 47-ik számahoz 1869. nov. 21.
kereskedésében megjelentek: „Második magya
Mi njság?
rapsodia" Telbisz Jenőtől báró Lipthay Bélának
** (Táviratok a király útjáról:) Jaffa, nov. 16.
— (Ráth Mór,) derék kiadónk, ki nemes ajánlva; ára 1 ft 50 kr.; ,,Ez az éltem" zongorára,
becsvágyául tüzto ki irodalmunk igazán kitűnő Hölzl Lőrincztól; ára 60 kr.; s „Vereins-Quadrille' A magyar király ő Felsége — a Jordán vizén és
müveit díszes kiadásokban bocsátani közre, köze- szorzó s a bánáti tanító-egylet tagjainak ajánlja a holt tengerre tett kirándulás után — elutazott
Jeruzsálemből. A király a jeruzsálemi és bethlelebbről ismét három becses műre hirdet előfizetést. szintén Hölzl Lőrincz; ára 60 kr.
hemi tomplomoknak — saját magánpénztárából —
Első ezok közül: Tompa Mihály összegyűjtött kölkülön-külön
60,000 frankot adományozott. —
teményei, életrajzzal és jegyzetekkel, szerkesztik
Közintézetek, egyletek.
Port-Said, nov. 16. Magyar király ő Felsége a
az elhunyt költő végakarata szerint barátai Arany
** (Magyar tud. akadémia.) A nov. 15-dik Jaffában való vészteljes — azonban a tenger háJános, Gyulai Pál, Lévay József és Szász Károly,
kik e kiadásban a költőnek a legszebb szellemi rondos heti ülésben Rómer Flóris volt az első fel- borgása daczára is szorencsés — hajóra-szállás
emléket akarják állítani s kegyeletes fölhivásuk- olvasó, ki ogy Corvincodexet ismertetett, beszélve után tegnap jó egészségben ide érkezett; megérban gyöngéden utalnak arra is, hogy e gyűjtemény a mellett számtalan egyéb codexről is. Olaszor kezése után a szokásos látogatások viszonzása
egyszersmind a költő egyetlen hagyománya hátra- szagban közelebb tett utazásainak összes eredmé- történt meg. Ó Felsége kísérete csak ma érkehagyott özvegyének. Az Arany J. összos kiadása nyét adá elő. Ő ott is a Mátyás könyvtárának zett meg. Holnap kezdődik meg a csatornán való
alakjában megjelenendő s hat kötetre terjedő maradványait keresé, s jövőre — ugyan e czélból utazás.
gyűjtemény előfizetési ára 7 forint. — A második, — Konstantinápoly ba fog menni. — Utána Thaly
= (A Suez-csatorna megnyitása) Eugénia
jeles műbirálónk s novolla és versköltőnk Gyulai Kálmán folytatá Forgách Simon kuruez tábornol- franczia császárné, a magyar király 8 minden
Pál összes költeményei, melyek egy terjedelmes kö- ismertetését. Ezúttal fogságáról és bujdosásáró nomzetbeli kiséret jelenlétében nov. 17-én történt
tetben, halványsárgás papíron, a költő arczképérel szólt, ö t Rákóczi fejedelem azért fogatta el, mer mog. Roppant néptömeg volt jelen a mognyitási
valódi diszkisidásban jelennek meg. E gyűjteményt nem engedett azon rendeletének, mely Pozsony ünnepélyen. A csatorna kath. rítus szerint szenrég várja a közönség, mert Gyulai szép költemé- ostrom alá vételét tüzto ki számára, s e miatt Esz- teltetett föl, következett az egyházi beszéd, a
nyei mindeddig csak elszórva jelentek meg s ösz- tergomot bevette az ellonség. Sokan jártak közb azután megindultak a hajók a csatornán. — Az
szegyüjtve most vannak először. Az előfizetési ár (főkép neje: Eszterházi Ágnes,) kiszabadításáért; „Aigle" franczia yacht, 40 más hajótól kisérve, a
2 forint. — A harmadik mű, molyről szólunk, b. do hiába. Elointén a fogságban is mogőrzé humorát, suezi csatorna első részén való áthaladás után,
Eötvös világhírű müvének: A XIX. század ural- de aztán elszomorodott, sőt Szepesvárból el is még az nap, nov. 17-én már Ismailánál vetett horkodó eszméinek második kiadása, mely két kötet- akart szökni. A kötél azonban leszakadt, lába ki- gonyt. Cairóból távirják , hogy a magyar király
ben, 4 forint előfizotési árral, fog megjelenni. E ficzamodott s egész életére sánta maradt. Azontúl látogatása emlékére Port-Said rakpartja és Ismaila
mű, melyet a külföld legelső tudósai is ritka elis- ha levelet irt: „Rab Simon"-nak irá alá magát főutezája ő Felsége nevét kapta.
meréssel fogadtak a emlogetnok, a kevés számban Négy évig ült fogva, s csak 1710-ben, a békealku= (József föherczeg erdélyi útjáról.) Gyulanyomtatott olső kiadás rég elfogyván, már évek dozások alkalmával bocsátá a fejedelem szabadon
Fehérvártt a polgárság nevében Elekes Károly ev.
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óta nom kapható. Irodalmi szükség tohát a másoref. esperes fogadta a főberczeget, ékes szavakkal
dik kiadás, melyen a kitűnő szerző némi bővítéseket követé bujdosásában. Később ugyan haza akart
köszöntvén mint örökösét azon orényeknek, molyekjőni,
s
kérte
vissza
lefoglalt
javait,
do
sikertelenül
és javításokat is tett. — Ráth Mór e kiadványokkol atyja József nádor félszázadon kerosztül fénykal is uj érdemeket szerez magának irodalmunk ForgáchRodostóbament,majd vissza Szmolenázkbe
lett,
s melyeket nemzetünk törvénykönyvében Í3
körül, mely — önérzettol mondhatjuk — nem hol 1730 végén, vagy 1731 elején meghalt.
megörökített stb. Ez üdvözlet láthatóan mély beszegény a valódilag becses termékekbon sem s
** (Dr. Krenner József,) nemzeti múzeumi nyomást tett a főherczegre. „Oly húrokat pendített
legalább o legmagasb csúcspontjaival a világiro- őrsegedet a közoktatásügyi miniszter őri czimmel
meg, feleié, a t. szónok ur, melyek mint fiúnak a
dalom színvonalán áll.
ruházta föl.
legkegyeletesebb emlékeket keltették föl lelkem— (A városi muzeumok) eszméje Magyaror- ben. A dicső atya nyomdokain haladva munkása
** (Csengery Antal) „Budapesti Szemlé"-jéből
megjolent az idei 6-ikés 7-ik kettős fűz., következő szág nagyobb városaiban terjedni kezd. Pozsony- leszek a szép magyar haza békés felvirultának, ha
tartalommal: „Japán és népe" (folytatás), Hun- ban a mint az eszme megpendittotott, 1200 darab azonban kelloni fog, a harezok zajába is kész honfal vy Jánostól; „A municipális rendszer Európá- régiséget küldtek a városházához; Sopronban ha- védeim élén berohanni, s Isten segitségével reméban", Concha Győzőtől; „A középoktatás ügye sonlólag a város által van több terem berendezve, lem, a felséges királynak és a kedves honnak
Francziaországban", Boissier után; „Confucius részint az ottani vidéken felfödözött római, részint oltalmat és a nagy ősök nevére méltó dicsőséget
élete és főbb tanai" az „Edinburgh Rewiew" után, pedig hazai történeti becsü régiségekkel. Ugyan- szerezendek."
Jónás Jánostól; „Adatok azirói tulajdonjog hazai ott a múzeummal kapcsolatban városi közkönyvtár
** (Karácsonyi Guidó alapítványéból,) mely
történőiméhez", Kelemen Mórtól. Az „Irodalmi is nyittatott, a melyben máris több százra menő 105,000 frtra megy, ezúttal 5250 frt kamatot oszszemlé"-ben következő művek vannak ismertetve: kötet könyv áll az olvasó közönség rendelkezésére. tottak ki: a pesti nőegylotnok ezer frtot, a budai• Most Szombathelyen terveznek ilyen városi
„Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti
nak ezerét, a pozsonyinak szintén ozerot; a pesti
maradványai", Garádytól; dr. Lazarus munkája: muzeumot.
ref. iskolának 900-at, az evangélikusnak szintén
„Az erkölcs erodetéről", gr. Kuun Gézától, s „Ko900-at, a buda-krisztinavárosi szegényeknek 300-at,
Egyház és iskola,
lozsvár történoto" czimü pályamű keletkezése és
a pesti szolga-segélyző egyletnek 150-ot.
ismertetése.
** (A királyné) a kaposvári gymnasiumi épü— (Gyurmán Adolf) síremlékét közelebb
= (Az apácza,) Diderotnak a múlt századi let tervbe vett nagyobbitására 500 forintot ado- állították föl a kerepesi-uti temetőben. Felirata
szabad szellemű franczia irodalom egyik kitűnő mányozott.
következő : „Gyurmán Adolf, az 1848—49-iki
írójának e méltán nagy hirü, de nálunk eddig is** (A dévai tanitó-képezde) s reáliskola ügyé- „Közlöny" szerkesztője, született Szászsebesen
meretlen müve, mely Szépfaludi csinos fordításá- bon a „P. N." ugy értesült, hogy b. Nopcsa, a 1813-ban, meghalt 1869. szopt. 15-kén." — Az
ban először az „Ellenőr" tárczájában jött ki, most helyiségül szükséges épülőtöket a bérletből azon- elhunyt özvegyo köszönotót nyilvánítja mindazokkülön kiadásban is megjelent, s 1 fton kapható. nal vissza fóiíja a kincstár birtokába ereszteni, és nak, kikfeledhetlen férje síremlékére adományokat
Kiket a zárda-kérdés érdekel, (s kit ne érdekelne a pénzügyminiszter azután át fogja őket a kívánt tettek, s Gerenday Antal szobrásznak, ki a síremkorunk ez égető kérdése?) szivesén veondik o mű tanodái czélra engedni, úgyhogy a tanitóképezdé- léket feleáron készítette s állította fel.
magyar fordítását.
nok 1870-ik év őszén megnyitása, bizonyosnak
** (Honvédemlék.) A szepesi honvédegylet
** (Ráth Mórnál) hivatalos kiadásban jelent tekinthető.
elhatározta,
hogya Branyiszkón emlékeseinél aaott
meg a Népiskolai közoktatás tárgyában hozott
** (Nötanitó-képezde.) Budán, a fitanitó kéelesett
honvédeknek,
s a munkával Faragó, Lőcsén
1868. XXXVIII. t. ez. és az ennek végrehajtására pezdén kivül f. évi deczombor hóban még egy
akó
szobrászt
már
meg
is bizta.
vonatkozó miniszteri rendelőtök és utasitások gyűj- nőtanitó-képezdét állít fel az oktatásügyi minisz** (Adományozás.) Király ő Felsége az
teménye. Magában foglalja e gyűjtemény a tör- ter, s ennek számára már illő szállás lett kibérelve,
Albrecht föherczeg által alapított katonai bankhoz
vényezikk teljes szövegén kivül a megyei tanfel- melynek felszoroléséhoz hozzá is fogtak.
ügyelők, a tankerületi iskolatanácsok, s a budapesti
** (A hajózási téli iskola) oz év docz. 13-kán 100,000 frtnyi adományuyal járult. — Festetics
iskolatanács, a községek és a községi iskolaszékek ismét megnyílik. A boiratások decz. 11. és 12-kén Thassilo gr. altábornagy ugyanazon czélra 5 ezer
számára kiadott részletes utasításokat; továbbá a d. u. 3—4 óra közt az iskola igazgatójánál Ko- frtot ajándékozott.
** (Andrássy Gyula) gr. miniszterelnök ujolaonépiskolák és a polgári iskolák számára kiadott nessey Albertnél (Pesten, szép-uteza, 3-ik sz., 6-ik
tantervokot s végro a tar.itó-képezdo szervezetét; ajtó) történnek. A fölvétel föltételei: az I-ső osz- vett Budán két házat.Mindkettő a dunasoron fektehát mindent, a mire, mint hivatalos anyagra a tályuakra fél évi hajós szolgálat, 14 éves életkor, szik 3 vételáruk összesen 58,000 frtot tesz.
** {Jónás József pécsi kanonok) az ottani
közoktatási ügygyei bármely fokozaton hivatalosan folyvást és tisztán irás és olvasás; II-dik osztáfoglalkozóknak szükségök van. Hasznos segéd- lyuakra, —- két évi hajós szolgálat, 16 éves életkor egényegyletnok egy uj ház építése pénzalapjának
könyv a községi elöljárók, iskolaszéki és iskola- s az első osztályban tanitott ismeretek bírása. — növelésére 2000 ftot ajándékozott.
tanácsi tagok, tanfelügyelők, felekezeti ugy mint Tandíj semmi.
** (Emlékalbum.) Tomesányi főispán kezdeközségi iskolatanitók számára. A 300 lapon, csinos
••- (A debreczeni ref. főiskola építése) Gál ményezésére Magyarország s Erdély összes főiskiállításban megjelent gyűjtemény ára 1 fr. 20 kr. József építésznek és Szombati István ácsmester- pánjai diszalbumot fognak átnyújtani a visszalépett
** (Aigner Lajos kiadásában) megjelentek: nek adatott át a kihirdetett pályázat \itján 159,000 belügyminiszternek, nevük aláirásával, saját s
Führer Ignácz sátoralja-újhelyi minta-főtanitó- forintért, ugy azonban, hogy ha a kőfaragó mun- megyéjük pecsétjeivel.
tóla „Magyarok története rövid földrajzi vázlat- kák a költségkiszámitásban foglalt áraknál ol** (Krajovában) Lokusteanu József rendőr •
tal," népiskolai használatra, 48 lap, ára 24 kr.; csóbban készíttethetnek el, ezek árai a vállalati "önök egy gazdag, ifjú és szép leányt (Valimarescu
Budenz Józseftől az ,}Ungarische Sprachstudion" összegből levonathatnak a főiskolai épittető bizott- Efimiát) anyja és két nővére jelenlétében meglőtt,
első része, moly német nyelven azért íratott, mivel ság által, mi iránt 2 hó alatt kell nyilatkoznia. A nert az nem hallgatta meg ismételt házassági
a külföldi tudományos világ számára is készült, nagyszerű építés jövő tavaszszal kezdetik meg, az ijanlatát. A nyomorult meg akart szökni, de elára 1 ft; s a „Magyar könyvészét" 6-ik száma, az ócska épületok lerombolása azonban még az őszön fogták, s jelenleg börtönben varia méltó bünhöújonnan megjelent irodalmi termékek teljes jegy- munkába vétetik. Az épittető bizottság részéről a dését.
zékével.
folytonos ellenőrzést Gólonczey Pál tanár vállalta
** (Egy nő politikai néplap szerkesztője lesz.)
A Váczon fogva levő Mészáros Károly ugyanis
** (Uj zenemüvek) Táborszky és Parsch mű- magára, még pedig dijkikötés nélkül.

Irodalom és művészet.

.«#.•»#»

.

.

.

—

,

650

1

bejelenté a hatóságnak, hogy Bényei István
(volt szinéaz) visszalépvén a „Ludas Matyi" és
„Nép szava" szerkesztésétől, az elsőnek szerkesztője Mészáros neje: szül. Hevesi Antónia asszony
lesz, a másiké pedig „Karakán Marczi," Szepesi
Xav. Ferencz.
** (Szerencsétlen ifjak.) Debreczenben közelebb Szijján László gazd. int. tanuló Nyiregyházról
kötél által, Margitai Gyula kereskedő segéd Miskolczról pisztoly által kivégezte magát. — Bécsben
Somogyi Ede kaposvári születésű orvostanhallgató
megmérgezte magát. A 18 éves ifjú nem halt
ugyan bole, hanem még gyászosabb sorsra jutott:
megőrült.
** (Megható temetés) ment véghoz e napokban
Pécsett, S. Gyula joghallgató halála folytán. Az
elhunyt önkéntes lévén a „Ferencz-Károly" gyalogezredben, jogásztársain kivül az ezred zenekara
gyászhangjai — néhány tiszt vezetése mellett —
a többi önkéntesek szakasza kisérte örök nyugalomra, testvéri kozot szoritva a tudományos és hadi
pálya kezdetén korán elhunyt bajtárs sírja felett.
— (Erkel Ferenczet,) a nemzeti szinház derék
karnagyát, pótolhatlan veszteség érte; leányát
Ilkát, ifjan, 16 éves korában ragadta el a halál.
Hasonló veszteség érte a szinház titkárát Csepregit, kinek Irén novü 16 éves leánya szintén a
napokban hunyt el.
** (Farkas Balázs,) alias Szabados Dániel,
rectius Szloboda Ferencz, kinek népboldogitó
szereplésére a múlt évek alatt a hírhedt pseudo
Weselényi — alias Ballá Gergely védszárnyai
alatt még igen jól emlékezhetnek az olvasók, az
ellene indított sikkasztás és hamisitási kereset
folytán, már jó ideje, hogy elitéltetett, azonban
vádlott az Ítéletet egész a hétszemélyes tábláig
vitte, s az most leérkozott ítéletében a két évi
börtönbüntetést, a befogatás napjától számítva,
helyben is hagyta.
** (Veszélyes tréfa.) Két tanuló Budán mog
akarta tréfálni laktársát, ki a színházban volt s e
czélból zsinórt feszitettek ki a szobában, hogy társuk a sötétben megbotoljék. A tréfa szerencsétlenül ütött ki, mert a színházból hazatérő fiatal
embor, ki a zsinórban megbotlott és elesett, karját
törto és azonfölül még fején is súlyos sérüléseket
szenvedett.
>
** (A Sebestyén - tér) közepét Pesten egy
szent szobormű ékteleniti, még azon időből, midőn
a város atyáinak igen kevés fogalmuk volt a műigényokről. A gazdászati bizottság ennélfogva
elhatárzá. hogy indítványozni fogja e Sebestyénszobor eltávolítását, nemcsak azért, mert roskatag,
hanem azért is, mert még egy falunak sem válnék
díszére.
** (Polémia a kapun.) Pécsett valakinek kiadó
lakása volt. Czédulát ragasztott a kapura, szokás
szerint. Lotépték szokás szerint. A hirdető másik
ezódulát ragasztott ki, da ráírta hogy: „becsületes ember e czédulát érintetlenül hagyja." Azt is
letépték. Harmadszorra dühbe jött, a czédulát
megint kiragasztotta, de most hozzá tette, hogy:
„a ki az előbbi jelentést letépte egy faragatlan
rüpők, 25 botra érdemes gazember, valamint az is,
ki ezt ismét letépi, vagy bármiképen megsérti,
vagy bemocskolja, történjék az közvetve vagy közvetlenül." Ezt is letépték.
** (Hazárd játékos.) Egy péterváradi lakos a
budai kis lutriba közelebb 2310 frtot rakott föl
három sorra táviratilag, miután előbb az illető öszszeget hiteles helyre lefizette. 810 frtot azonban
visszakapott, mivel némely számok már tul voltak
terhelve. És nyert 810 forintot, azt t. i. a melyet
visszautasítottak. A megtett számok közül egyetlenegy sem jött ki.
** (Csalók.) Ismét néhány veszedelmes csalót
fogtak el közelebb. Ezek aranyok holyett az angol
guineákhoz hasonló értéktelen játékjegyekkol szedtek rá több olasz vasúti munkást. Kézrekeritésüket a budai kapitányság eszközlé.
*• (Két orgyilkost) itelt kötél általi halálra
Kolozsmegye törvényszéke f. hó 6-án. Nagyczégi

H
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21 Vasár
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csőt.
26 Pént.
27 Szóm.
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Lezeran Gligor 30 éves, nőtlen és Szermesan
Mária 22 éves, férjes nő, két évig éltek titkos
szerolmi viszonyban, melyet titkolni tovább
nem akarván, egy éjjel a csendesen alvó férjet
megrohanták, s mert a szerencsétlent bottal megölni a gazoknak nem sikerült, kötelet vetettek
nyakába, s megfojtották. Harmadnap akadtak a
hullára egy a tett helyétől 500 lépésnyire eső
kutban. A gyilkosok tettöket beismerték, s egymás iránti vonzalmuk a tárgyalás alatt jóformán
meglazult, mennyiben egyik a másikat állitá bünszerzőnek. A férfin némi bünbánat tűnt fel, s az
itélet kihirdetésekor a nő is elfogult, bár mint
állitá, a gyikosság elkövetése után mindjárt igen
nyugodtan tudott aludni.
** (Halálozások.) Nagy - Becskoroken Poroszkay Ignácz állami főmérnök e hó 9-kén, életének 54-ik évébon meghalt. — Nagy Istvánné
Huber Ida, egykor a nemzeti, most a dobroczeni
szinház kiváló tagja, nov. 11-én 32 éves korában
meghalt. — Jelentsik Ferencz köz- és váltóügyvéd
f. hó 7-én életének 33-ik évében, hosszas szenvedés után hagymázban elhunyt Nagy-Váradon.
= (Igazítás.) Lapunk múlt számában, tollhibából csúszott be azon tévedés , mintha a népiskolák segélyezésére rendezett államsorsjáték sorjegyeinek ára 50 kr. volna, holott egy sorsjegy
ára 2 fr. o. é. Mit ezennel kiigazitni sietünk.

Nemzeti szinház.

HIRDETÉSEK

Revolverét,

i'f

Szerkesztői mondanivaló.
— Zenta-Tornyos. K. A. Méltányoljuk a zentatornyosiak buzgólkodását, melylyel az anyavároshoz tanyai
iskolák állítása végett folyamodtak; óhajtjuk is, a törvényértelmében hiszsziik is, hogy folyamodásuknak kivánt sikere
lesz; de magának a folyamodványnak szövegét közölni
merőben feleslegesnek tartjuk.
Pétharaszt. B. K. A küldött czikk készen várja a
másik küldöttet, kinek azt kézbesitendjük.
— Bürkfts. Cs. B. F. Köszönjük a lapunk iránt tanúsított érdekeltséget; a jó tanácsot is mindig szivesen veszszük. A honvédséget illetőleg, mint eddig ugy ezután is
közölni fogunk minden fontosb mozzanatot, a kinevezéseket
stb. — A hozott s hozandó törvények egész terjedelmében
való közlése sokkal felül múlja egy heti lap terét, melynek
a hazai és külföldi politikai élettel folyvást lépést kell tartania. De a törvényhozási tárgyalásokat közöljük elég terjedelmesen, a fontosabb beszédeket külön mellékletben is.
— Pest. Rám hajol le . . . A kis dalban van egy kis
dalhang-forma, de még ez nem elég arra, hogy a közlésre
érdemesnek tartsuk.
— G. I. Don Gonzales és a többi. Ha igaz, hogy a
szerző még csak 16 éves, dolgozatai korán kifejlett tehetségre mutatnak. Mi csak buzditólag nyilatkozhatunk felölük.
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Tarczy Lajos (arczkép). — Változik itt minden . . . —
A hirkániai sivatag. — Képek Kaukázusból (két képpel.) —
A „Bocca di Cattaro" és lakói (képpel). — Régi mértékes
vers. — Arad-hegyalja- " A szélnek vizemelésre használása
(képpel). — Egy kis statisztika (vége). — Egyveleg. — Tárház: A levelezési lapok. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság ? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 SÍ.

T i t k o s

betegségeket

M

s tehetetlenséget,
elgyengült férfierőt,

minden eddig feltalált fegyverek közt legbiztosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.
R e v o l v e r 6 lövéssel 7 millimettemyi
»
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettemyi
•
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettornyi
kisebbszorü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésokkel is szolgálhatunk.

.

.

17 fttól 25 ftig
10 » -35
11 » 4 0 >
10 » 20 >•

HQr°~ Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

«0.-w)

Unschuld Ede,

fegyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek, j

Lótuiajdonosok s gazűászoknak.

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnUon fökórbázban kiszolgált osztály orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczéíokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675(1—12)

Biztos és j;yors megölése

a patkányok és egereknek,

Hangok af Rwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

egy cs. kir. kizárólagos szabadalm, patkány- és egér-irtószerrel
gyertya-alakban

Bebizonyításul, hogy a Kwizda-féle üditö-nedv lovak számára az egyedüli
szer, mely I. F e r e n c z J ó z s e f császár és király ó Felsége által egy kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki, álljon itt kivonatban a szabadalmi okirat:
|
Egy darab ára. 50 kr. o. éri.
Mi E l s ő F í T f l i e z J ó z s e f isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar- s
Valódilag kapható P e s t e n : TŰRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyCsehországok királya,Lombard és Velencze, Dalmát, Kroáczia, Slavonia, Gács, Lodo-j
uteza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
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mér s illiria királya,ausztriai föherczeg stb. — Miután Kwizda Ferenez János kor-l
neuburgi gyógyszerész a legalázatosabban elénk terjeszté, hogy ő, lovak számára I
mosdóvizet, úgynevezett űditö-nedvet találván fel, s mely találmányért ő, egy kizá- j
rólagos szabadalomért esedezik; s minthogy e tekintetben, minden az 1852-diki aug.
15-ki pátensben előirt formalitásoknak elégtétetvén, — inditatva éreztük magunkat,
Kwizda Ferencz Jánost, annak örököseit s cessionáriusait, fentebb érintett találmányért birodalmam összes országaira nézve egy kizárólagos szabadalommal felru-1
FRAY-BEJVTOS-ból (Dél-Amerika)
házni, melynek hiteléül jelen okiratot sajátkezünk aláírásával megerősítve s császári I
pecsétünkkel ellátatni parancsoltuk. Ugy történvén: császári fő- és székvárosunkban!
LlEBIG-féle HÜSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.
Bécsben, februárhó huszonharmadik napján az urnák ezer nyolezszáz hatvanharmadik, j
— s uralkodásunk tizenötödik évében.
megtakarítás a háztartásra nézve.
(L. S.)
Ferencz József.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely '4 részszel olcsóbba kerül mint a
Kwizda Ferencz János urnák Kornenbnrgban.
Minthogy a szarvasmarhák közt kiütött száj- és körömvész következtében a [ fris marhahúsból készitett. — Készítése s megjavítása mindennemű levesek, mártalék «
korneuburgi marhapor után (mely kitűnő eredménynyel használtatik), a keresettség isi főzelékeknek stb.
Erősítő szer gyengék s betegek számára.
igen nagy, kérem önt, küldjön számomru ujolag 200 nagy s 400 kis csomaggal.
Tisztelettel
Eder O.,
Aranyérem, l*áris 1867. — Aranyérem, Havre 1868.
D r e s d a , szept. 9. 1869.
gyógyszerész.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közönCs. kir. engedményezett
i séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báró LIEBIG j . tanár § d r .
i PÉTTEIVKOFER M. aláírásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

SAKKJÁTÉK.

TARTALOM.

Csak alapos gyógyítás biztosit ntöbajok ellen.

A t. cz. vidékiek és utazók szomély-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel e g y p e r e z alatt 6 erős és biztos lövés
t o h e t ő ; ugyanannyi idő alatt pedig újra megtölthetők. I l y revolverek a z Önvédelemre

Péntek, nov. 12. Először: „Fráter György." A Teleki
alapítványból 100 aranynyal jutalmazott történeti tragoedia
5 felv. Irta Szász Károly.
Szombat, nov. 13. „Zrínyi.11' Opera 5 felv. Szövegét és
zenéjét irta Ádelburg Ágoston.
Vasárnap, nov. 14. „Fráter György." Másodszor.
Hétfő, nov. 15. „Az ál jó emberek.1' Vígjáték 4 felv.
írták Barriére és Capendu. Ford. M.
M.
Kedd, nov. 16. „Teli Vilmos.1' Opera 4 felv. Zenéjét
irta Rossini.
Szerda, nov. 17. „Paul Jones a kalóz." Dráma 5 felv.
Irta Dumas S. Ford. Egressi B.
Csütörtök, nov. 18. „Lalla Soukh." Opera 2 felv. Zenéjét szerz. Feücien Dávid.
= Nov. 12-kén először Fráter György a m.
tud. akadémia által a Teleki-alapitványból 100
521-ik sz. f. - Clerck Károlytól
aranynyal jutalmazott történeti tragédia. A nemzoti szinház közönségéé darabot feltűnő hidegséggel
Sötét.
fogadta. Hogy ez így történjék, minden közreműködött a mű szerencsétlenségére, még szerencséje is.
Pálya nyertessége nagyobb reményeket költött
iránta, mintamelyeket valósithatott; érdekes tárgya
fokozta a várakozást; az előadás a lehető leghidegebb, vontatottabb volt, Szigetin kivül, ki a szultánt játszotta, senki nem emelkedett a köznapiság
színvonalán felül. Még a felvonás közök szokatlan
hosszúsága is elősegitotte az unalmat. — Mind
ez azonban nem volna képes egy jó tragédiát megölni, ha az drámai élettel s emótiókkal tele volna.
Fráter Györgyben azonban épen ez hiányzik. A
szerző történelmünk egyik legnagyobb, legérdekesebb s legtragikusabb tárgyát vette föl, — de nem
birt vole. A hős személyében meg van a tragikum
magva, de a szerző nem volt képes sem hősébe, sem
tárgyába drámaiságot önteni. Történet van a darabban, még igen sok is, de nincs valódi cselekvény, mely küzdésből, a jellemek összeütközéséből
8 a folytonos drámai fejlődésből venné elemeit. A
h
t
b
c
d
e
f
darab csak a történelem járszalugán halad, drámai
S
Világos.
rugók nem viszik előre. Fráter György alig küzdhet, mert ellenfelei törpék és gyöngék, kik csak
Világos indul s a 2-dik lépésre mattot mond.
panaszkodnak, de tenni nom tudnak. Török Bálinttal indulna egy kis érdokesb cselekvény, de őt
Az 516-ik számú feladvány megfejtése.
épen Fráter György teszi el mindjárt láb alól. A
történelmi alakok: a gyönge, panaszkodó, önálló
(Brauné Róberttól, Gráczban.]
cselekvényre nem képes, de anyai ^szeretete által
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
női fénybe vont Izabella királyné, — a heves, 1. Hdl—b2
f4-f3
Ha6-c7 1
szenvedélyes, de halni is kész Török Bálint, — 2. Be4—eöt
Kd5-e5 2. Hb2-c4
f3-g2:f
az agg korára elgyöngült s csak frázisokon évődő 3. Hb2—d8 f
tetsz. sz. 3. Kfl— g2
tetsz. sz.
4. Hc4—e3 v. b6 matt.
Verbőczy, — a cselszövő Eszéky püspök, — mint 4. Hd3 - f 4 v. cő matt.
alakok, elég érdekesen vannak föltüntetve; de a
Helyesen fejtették meg : Veszprémben Fülöp József.
drámában nem a typikus alak, hanem a tevő és — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Gaváltozó élet a mit kivánunk, s ez nincs bennök. — lambos István. — Csákváron: Kling Iván. — A pesti
sukk-kör.

E T 1 - N A P T Á R,
Görög-oroHi
naptar

Az előadókat is nyűgözte a drámai élet e hiánya,
ők sem teremtettek semmit, nom alakítottak és
nem segítettek a szerzőn. Dicséretes kivétel volt
Szigeti József; egyébiránt a szultán a darabban ia
dicséretes kivétel, egyetlen jelenete van, de az
jellem- és élotteljes. — A mű nyelve költői és
szabatos, s néhány hosszadalmas helyet kivéve,
drámai is; mint olvasmány, mindenesetre érdekesb
volna, s azon drámai költemények közé tartoznék
(minőkben a külföldi irodalmak oly gazdagok),
melyek nem a színpad, hanem a könyves asztal
számára írattak, — drámai alakban elbeszélések
vagy történelmi tanulmányok. — Fráter György
talán ogyszer-kétszer adatik még, aztán örökre
lemarad a színpadról. Azon darabok számát szaporította, melyek homlokukon 100 aranynyal,
végig lépdeltek a szinpadon, hogy tisztességgel
haljanak meg. Nincs jó idő a tragédiára.
N. >

LlEBIG-féle HOSK1V0HAT

korneuburgi marhaporj
lovak, szarvasmarkák és juhok számára.
1 na

Sy csomag ára 84 kr., 1 kis csomagé 42 kr.

UditÖíiedV lOVak SZáíílára Kwizda Ferencz J.-tól Hornén-!
bargban. Az egyetlen szer, mely a magas cs. kir. egészségügyi hatóság által megvizsgáltatván, 1. Ferencz József császár s király ő Felsége által egy kizárólagos
szabadalommal tüntettetett ki. — Egy üveg ára 1 ft 4o kr

LÓpata-keílŐCS, kérges, törékeny
tására. 1 szelencze ára 1 ft. 85 kr.

8

fireffes paták
gyógyír

su?árrothadás ellen, lovaknál.
1 üveg ára 70 krajezár.

kutyabetegséff, görcs,vidatáncz, csúzok s a

kutyák közönséges betegségei ellen. — Biztos óvszer az ebdüh ellen.
1 skatulya ára 8 0 kr.

J

Gyógypor házi szániyasállatok számára, a szárnyasok

hullása s ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok, pávák stb.közönséges betegségei
ellen. — Egy csomag ára 5 0 kr.

A Kwlzda-fe'le állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók :
I
PESTEK Tőrök József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7 szám; ThalI mayer A. s társa; Halbaoer testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A. gyógy| szerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem
I minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb
| lapokban időnként közzététetnek.
659 (1)
ITPlnipytptPí ^ *• Cz- mezeigazdák s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt
jrGtlUQAbVhua. czikkeket valódi s hamisitlan minőségben megrendelni
óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogy minden csomag s üveg
pecséttel és „Franz Joh. Kwizda in Kornenbnrg" czéggel el van-e látva.

0

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.

1 angol font tart. tégely
'/s angol font
»•,' angol font
Ve angol font
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 10 kr.,
92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani raktár: ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
• levelezo'taqjainál'.
TIIALLMAYER A. és társ. Pesten.
556(9-16)
VO1GT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

TURSCH F.
Pest, vaczi-uteza 19. SÍ.

Keresztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szinben, következőkből, u- ni.: vánkos,
zubonyka és főkötőcske, 12, 15, 20, 25,
30, 40 forintosfölebb; paplannal együtt
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.
Moll vagy tüll zubonykák és főkötócskék, szalaggal ízletesen diszitve
együtt 3, 4, 5 forintig.
635 (4—6)
Zubonykák cs főkötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 8 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint.

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek

és súlyos utóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után siker
biztosítása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-nteza 15 ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint. 11 órdtói l-ig.
Megkereshető levél által is.

652

TUKSCH F.

Tizenhatodik évfolyam.

48-ik szám.

Post, váczi-utcza 19. sz.

Vadász- es védő-fegyverek.
Nevezetesen:

Enycsövü percuwsió» fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
Ketcsövü percussiós va«l;>*z-fe«yverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel
ft. 20.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.
Kétcsővü Lefaucheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.
Ketcsövü Lancaster (hátultöltő) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
Lelaucheux marok- (zseb ) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerű simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,
ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30 — 50. — 10 és 12 lövetüek, különnemU kiállításban ft. 39—45.
Eiivszerü zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövfl
»
»
»
ft. 4 . 8 0 - 2 0 . Flobert-féle szoba-czélpisitoljok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19 — 25.
Papirtöltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16— 32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7m/m ft. 3.20, 9"% ft- 3.80,
12'Vm 4.20.
Mindennemű lökopacsok, fojtások, tőltfl-k észületek Lefaucheux-fegyverek számára,
vadásztáskák. Lelancheux padontartók és övek. lőportülkök, 1 — 5 fontnak való tűzmentes
lőportárak. söret-z*acskok, lökupacs-Répek, vadászkürtök és jelsípok, fegyverszijjak, fe^yvertokok s minden egyéb legújabb vadászó-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, u „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.

JP0P" Különösen kiemeljük, miszerint Írásbeli megbízásoknak gyorsan és legnagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegyvert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
lentve küldetik vissza, inassal cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.
bérmentve
K i m e r í t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
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váczi-utcza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mollett

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek]
raktárából.
Női-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi
vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli-ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 — 18 forintig.
Nyári éjjeli ingek,
»'
6, 7, 9 — 12 forintig.
Vánkoshéjak,
»
2.75, 3.75, 5, 6 - 1 0 forintig.
Paplanlepedők,
»
5, 7, 9, 12—16 forintig.
Alsólepedök varrás nélkül — "/i széles, 3'/6 rőf hosszú, — darabja 4, 5.25,
6 forint.
Hálófökötók hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 8, 4 forint.
Recefökötök szalaggal díszítve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75. 4.75, 5 forint 75 krajezár.
»
perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
»
parketbol
ö./o, 4 forint 50
OU Kr.
parketból ó,
3, 3.75,
kr.
Éjjeli köntösük (Corset) perkíílból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6 — 10 forintig.
£i.Fl
Éjjeli köntöseik parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fé
Fésülő-küpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 3.50, 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.
»
parketból vagy piquéböl 4.25, 5.40, 6 forintig.
>;
fésülő-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (Toillete) kendők rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.
» nehéz batiszt
»
"
5.30, 6.50, 8, 12. 18 „
v könnyű »
»
• »
16,20, 30, 36, 42
„
18
Szegett
»
»
»
> 24, 30, 86, 42 forintig.
Hímzett
»
»
darabja 2.50, 3.75,5, 7, 10
»
Szines nyomott »
»
»
1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalterítők, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 írttól 60 forintig.
Törülközők
»
»
6 forinttól 20 forintig tuczatja. .
' Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fölebb.
*
Fii d'Ecosso harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumbnriti vasion, legjobb minőségű, 1 vég, 53 rőf, 30, 35, 40, 50,
60, 80-120 forintig.
Hollandi vászon, *'« széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30 -40 forintig.
Hollandi vászon, */« széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, 7* széles, 1 vég 38 röf. 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitűnő fajta, 6 / 4 széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12, 14
forintig.
Perkál kitűnő fajta. 8/« széles, 1 vég 14 röf, 9, 10, 12.75, 14 — 16 frtig.
Schirting, kitűnő, fajta, röfc 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40, 1.75, 2 forint.
637 ( 4 - 6 )

FÜGGÖNYÖK
és

bátor véd-kendök.

Angol csipke-függöny, két
szárnyos, egy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, 14 forint és fölebb.
Angol csipke butor-védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb.
636 (4—6)

A rom titkai.

Második kiadás. — Két kötet (az olcsó
kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve
Török József gyógyszerésznél, király
utcza 7-dik szám alatt.
648 (5—10)

Számos eredeti képpel.

Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent:

Országgyűlési Naptár
ÍSlO-re.

Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkel,

Első évfolyam. — szerkeszti Szemes Pál.

Az országgyűlési képeket — mintegy 50 arczképpel — rajzolta Jankó.

Az „Országgyűlési Naptár"" tartalma:
EIsö rész.
A magyar képviselőház 1860-ben. Elnöki szék. A pártok csoportosulása. Deák
Fercncz és környezete. Jobboldal. A miniszterek padja; államtitkárok. Balközép. Ghyczy
és Tisza. A baloldal más kitűnőségei. Szélső-baloldal. Nemzetiségek. (Hét képpel.) — A
képviselőház tagjainak várasok, megyék, kerületek és székek szerinti névsora,
pártállásuk megjelölésével. — A képviselőház tisztviselői es állandó bizottságai. —
Az 1847/s-ki törvények szentesítése és az 1848-ki nemzetgyűlés. (Két képpel.) —
Alkotmányos eletünk ujabb korszakai. I. Az 1848-ki politikai átalakulás. II. Az
1848-ki törvények által eszközölt társadalmi átalakulás. I I I . Az alkotmányosság felfüg5
gesztése. Az absolut és az átmeneti korszak. IV. Az 186 /s-ki országgyűlés. Az alkotmány
helyreállítása. V. Az uj törvények.
A közoktatási törvény s annak végrehajtása,
A mavyar honvédelem. (József főherezeg és 6 honvéd főtiszt arczképével.) —
Az igazságszolgáltatás jelen állapota hazánkban. — A horvát-magyar kiegyezés. — Az 1869-ki országgyűlés első ülésszaka.

Második rész(Vegyes, mulattató olvasmányok, több képpel.)
Elbeszélések 1848/9-böl. A tizenenytdik zászlóalj kerskéje. A betyár. •A gavallér-politikusuk. — Idegen országokból. Egy alkotmányos fejedelem
Afrikában. — Slaini ikrek. — Chinai óriás. — Nürnbergi vass-züz. — Veloczipéd
(Kengyelfutó-gép.) — Amerikai gözember. — Egy csizmadia követjelölt. — Apróságok. — Óriási bizalom. — Az öreg vitéz. — Országgyűlési botrány.
Végül: Országos vásárok a magyar szent korona birtokain.
Díszes borítékkal és a „Balközép a képviselőházban" ez. nagyobb czimképpel.

i hat tömőit ivre terjedő naptár ára 60 kr. " ^ H

Négy vagy több egyszerre megrendelt példány bérméntesen küldetik szét.
Gyűjtőknek 10 példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Ezen naptár 6 0 krért minden könyvárus és könyvkötőnél kapható.
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Pest, november 28-án 1869.

Regény.

irta b. Jósika Miklós.

Uj naptár 1870-dik évre.

Pest, 1869. november.

tsm

Heckeoatt finsztav könyvkiado-bivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.),megjelent és minden hazai könyvkereskedésbeD
kaphatók:

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala
(egyetem-utcza 4-ik szám.)

Kiadó-Tulajdonos Hrxkeniut Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
C s a p a n V a s á r n a p i U j s a g : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — €e*npan Politikai Ujdonsnicok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatahmk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haaaenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külöo
minden igtatás után 30 krajezár.

Ismail basa, egyiptomi alkirály.
A suezi csatorna megnyitásának ténye
ma már a történelemé, s mint világesemény,
nevezetes lapot fog abban képezni örök
időkre. A kereskedelem érdekein kivül, melyek kétségkivül igen sokat fognak nyerni
ez új út által, mi a fösulyt arra fektetjük,
hogy nagy emeltyűje lehet az a czivilizáczió
terjedésének is keleten, s a kereskedelmi
kapcsot követni fogja a műveltség még szorosabb kapcsa, mely egyesitendi a felvilágosodás, jóllét és szabadság felé való törekvésben kelet és
nyugat egymástól
eddig oly távol állott
népeit.
A csatorna, mint
a megnyitásról érkezett tudósitások jelentették, tökélete'
sen sikerült, s a megnyitási ünnepélyben
•
'
résztvett több mint
40 különféle nagyságú hajó minden
..
fennakadás nélkül
érkezett a Vörös-tengerre. A csatornaterv kivitelének érdemében annak tulajdonképi létrehozójával Lesseps Ferdinánddal, azon két
egyén is elismerést
érdemlöleg osztozik,
kik beleegyezésükkel és támogatásukkal a kivitelt lehetségessé tették, s ezek
Said és Ismail basák.
Said basa, ki a jelenleg uralkodó Ismailt
megelőzőleg volt
egyiptomi alkirály,
felfogva a csatorna- .
terv jelentőségét,
nemcsak engedélyt
adott Lessepsnek és
az általa alakított
társulatnak a terv
kivitelére, hanem
maga sem kimélte a
pénzbeli áldozatokat

és diplomacziai küzdelmeket, hogy a Porta
és angol kormány által a terv elé görd*itett
akadályokat elháritsa. A nagy mű befejezését azonban meg nem érhette, mert Egyiptom anyagi és szellemi jóllétének emelésére
irányzott törekvései közepette a halál 1863.
jan. 18-kán elragadta 41 éves korában; az
alkirályságban utódja unokaöcscse Ismail
basa lett.
Ismail 1830-ban született Kairóban. Fia

I SM A IL

BASA.

Ibrahim basának, ki ismét Mehemed Ali
egyiptomi alkirály fogadott fia és kitünd
hadvezére volt, s ki a harminczas években
annyi gondot adott az európai diplomacziának, mert nemcsak Egyiptomot akarta függetlenné tenni a török fensöbbség alól, hanem — ha a diplomaczia közbe nem lép —
a török birodalmat legértékesebb ázsiai
tartományaitól is megfosztotta volna. Nem
tartottuk fölöslegesnek ezeket megemliteni,
mert az apa e törekvéseiben némileg in. dokolva találjuk Ismail függetlenségi
hajlamát is. Midőn
Mehemed Ali elmebetegsége miatt az
uralkodásra képtelenné lett, Ibrahim
nyerte el az alkirályságot 1848-ban, de a
Porta által lett megerösittetése után már
csak néhány hónapig
élt, s fiai mellőzésével az alkirályságban Mehemed unokája Abbas basa követte öt.
Ismail ez idő alatt
Parisban nevekedett
bátyjával Ahmeddel,
s csak atyjok halála
után 1849-ben tért
vissza Egyiptomba,
s ellenzékbe lépett
Abbas basa kormánya val.Természetesnek találhatjuk ezt
az európai neveltetésben részesült ifjútól, miután Abbas az
európai művelődés
és újítások iránti
gyűlöletéből, minden az európaiak által teremtett intézményt elpusztított, s
az európaiakat, gyakran a szerződések
megsértésével is,
szolgálatából és minden nyilvános hiva-

