


S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

— O r o s h á z á r a  : Gy. V.-nak. A múlt század utolsó s a je
len század első tizedeiben két Kovács József szerepelt, mint 
iró : az egyik Csokonai tanára Debrecenben, az „Aeneis“ 
forditója; a másik Kovács József pedig felsöpátkai iskola
mester volt, ki Toldy Ferenc szerint a veszprémi börtönben 
éhhalállal végezte ki magát, s ennek verseit, mik rím és 
mérték dolgában ép oly kitűnők, mint k ö lt t íie t le n s é g b e n , Fer- 
dős Dávid adta ki, először Pesten 1817-ben s másodszor 
Kolozsvártt, 1835-ben. Vájjon a kérdéses versek nem-e ez 
utóbbi Kovács Józseftől valók ?

— O jfe r ib á n y á ra  : F. B.-nak. Az illető lapról tudakozód
tunk, de nem akadhattunk nyomába. Szíveskedjék az arra 
szánt pénzről rendelkezni.

— B u d á n  : V. Fl-nak. Az életkép rajza igen jó ; közlen
dőink közé soroztuk.

— N . - K á tá r a  : E neműek közlésében olyakat választunk, 
melyek \agy eredetiségük által tűnnek ki, vagy pedig a nem 
magyar népek szellemét tükröztetik vissza.

— „ G o n d o la to k  a  l e n g y e l  e m lé k  e lő t t *  ki fogjuk adni.
— K e n d i - L ó n á r a  : L. Kl-nak. Eg—r szerkesztőségünkhöz 

nem Imidé be ; ez oka a hallgatásnak.

—  N.-Károlyba : F . M-iiak. Ismeretlen kézből eredő bér- 
mentotlen leveleket vissza szoktunk utasítani, mert ellen eset
ben csupán ezekre százakat kellene költenünk. Alkalmasint 
ezért nem jutott kezeink közé első küldeménye, s hogy má
sodik leveleért fizettünk, pedig biüitetéspéuzt is, őszintén saj
náljuk ; bármily más célra szívesebben adtuk volna.

— Szinérváraljára : B. L-nalc. A helyismertetést annak 
idejében közlendjük ; a többit nem.

—  Makón : S. K-nak. Az igyekezetét elismerjük. Ajánljuk 
Gregusenak „A balladáról“ cimü nagybecsű könyvét; kap
ható minden könyvkereskedésben.

— N. Körösre : T. J-nak. Nem jutott kezeink közé s igy 
nem is szólhattunk róla.

— H. Pályiba: D. M. nak. Válaszunk lapunk 38-dik szá
ma szerkesztői üzenetei közt van.

—  Hatvanba : D. S-nak. Elintéztük. Affélékkel el vagyunk 
halmozva.

— Eperjesre : Sz. C-nak. Innen elkésett s azért testvér
lapunk, a „Heti Posta“ legközelebbi számában jön.

— Pesten : R. B-nak. A kiadóhivatalban átvehető. A má
sik még jönni fog.

___A rendkívül díszes kiállítású „lí ON VÉD ALBUM“ előfizetői már kielégittet-
vén, az most már Pfeiffer Nándor pesti könyvkereskedésénél, v a l a m i n t  s z e r k e s z 
t ő s é g ü n k  u t j á n  is m e g r e n d e l h e t ő .  A 27. honvédtábornok arcképével s hét 
darab 17 hüvelyk hosszú és 12 hüvelyk magas, színes alapnyomásu képpel, valamint 
a szövegbe nyomott 88 pompás illusztrátióval diszesitett s szövegét illetőleg legkitűnőbb 
költőink s prózaistáink (Petőfi, Tompa, Tóth Kálmán, Szász Károly, Jókai, Vadnai 
Abonyi, Vértesi, Asbóth tábornok stb. stb.) által kiállított emlékmű e g y - e g y  p é l d á ,  
n y á n a k  á r a  6 f r t ;  ugyanily példány pompás diszkötésben, aranymetszéssel, gaz
dag aranynyomással és tokba helyezve 10 fr t .

Ú j d o n s á g o k .
* (Beniczky Lajos temetése) vasárnap történt meg. 

A koporsó a ferenciek pesti templomában volt 
ravatalra helyezve, s innen történt a temetés d. u. 
2 órakor. A ferenciek előtti tér, a hatvani utca, az 
országút egy része, melyen a hallottas m enetnek 
Uj-Pestfelé kellett haladnia,egészen tömve volt,úgy 
hogy a vonalokon közlekedni nem lehetett. E te
metésen egyesült a tisztelet és részvét. Beniczky 
érckoporsóját egy babér koszorú, ezredesi csákó, 
vállszalag és kard disziték, s a szemfedélre a 
családi cimer volt fölaggatva. Megtörténvén a be- 
szentelés, a hallotti menet csendesen kezdett «vo
nulni a nagy tömeg közt, mely az utcákon sorfa
lat képezett. Elől egy nagy gyászlobogót vittek, 
aztán a betegsegélyző egylet jött zászlójával, me
lyet a munkásegylet követett szintén zászlóval. 
A koporsó előtt mentek a pesti és budai honvéd- 
egyletek, s előttük a 46. zászlóalj lobogóját vitték. 
A koporsó menyezetes halotti szekérén nyugodott,

s ezt hat feketébe vont bogiáros ló vitte. A gyász
szekér lombfüzérekkel és virágokkal volt disze- 
sitve. Körülte 80—100 fáklyás ment, mindnyá
jan volt-honvédek, fekete fátyol vállszalagokkal, 
kardosán, diszbe öltözve. A koporsó után feketébe 
vont paripát vezettek, a vitézség ódon jeleképét. 
A holtat követték: az elhunyt testvérei, rokonai, 
barátai, baj társai. A temetésen megjelentek a kép
viselők közül is igen sokan. A gyászmenet ha
lotti indulók és énekek mellett haladt tovább, 
mindenütt nagy néptömeg közt. A pesti indóháznál 
másodszor is beszenteltetvén, Uj-Pest felé fordult 
a menet, mely tömegben még ekkor is nagy volt. 
Uj-Pesten újabb tömeg fogadta: az egész község. 
Az ottani lelkész átvevén a holttestet, a menet a 
temetőbe ment, hol Várady Gábor képviselő és az 
elhunyt barátja és baj társa mondott meleg, szi
vekhez szóló búcsúbeszédet az elhúnyt fölött.

* (Beniczky föltalálásáról) Beniczky holttestét
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ságra a világ minden tűzvészét, nem jutván ! 
eszembe, hogy azzal megint csak az én Sándo- j 
romnak (meg a többinek) lett volna több dolga!

De mikor aztán haza jött : egyszerre feledve 
lett minden. Oda ültünk a pamlagra, és éreztük 
és beszéltük, hogy milyen boldogok vagyunk !

Két hónap múlt el, s alig hogy tudtam : milyen 
ez a Pest. Elfoglalt egészen az, hogy édes ottho
nom van benne, s hogy Sándor mindig elégülten 
mondá : milyen kedves, gondos, ügyes haziasz- 
szony lett belőlem! De zörgettem is ám a kulcso
kat, mint valami diadalj eleket, s pöröltem a ha
nyag cseléddel, mert az valamennyi ronda és 
gondatlan, ha nem vagyunk a sarkában.

Csak igen lassankint kezdtem megismerkedni 
a külvilággal. Az első évben voltunk néhányszor 
a városligetben, a színházban, egyszer egy nép
ünnepen, a miből egyébre sem emlékszem már, 
mint hogy a legszebb ruhámat szörnyen letapos
ták, néha esténkint a Dunaparton — ebből állott 
minden szórakozásunk. Kom is vágytam többre. 
Oda haza voltak könyveim, (mert most még jobb 
szeretek olvasni, mint lánykoromban , bár felé- 
nyire sem érek rá,) s a mi mindennél többet ér : 
itt volt az én kis gyönyörűségem, a ki napról 
napra több örömet s több költséget okozott.

Nagyon kevés is volt az, a mi tőlünk a mulat
ságra telt. Szegény Sándor néha úgy elkomolyo
dott, midőn a pamlagon ült, arra gondolva, hogy 
mint lehetne többet keresnie!

Egy nap egész örömmel jött haza. Elmondta, 
hogy ezután két annyi jövedelme lesz, mert egy 
ügyvéd számára is fog dolgozni.

Én — elszomorodtam.
— Mit, hát te nem örülsz? — kérdd tőlem.
— Minek örüljek? — viszonzám halkan. — 

Annak talán, hogy ezután még kevesebbet lehe
tünk együtt.

És aztán csakugyan egyre-másra hordogatá 
haza a nyaláb irományokat, melyekkel néha éjfé
lig is elvoszödött, mialatt én szobámban ültem és 
arra gondolék : mennyivel jobb volna most együtt 
beszélgetni, vagy mindkettőnknek a kis Piroská
val játszani!

Haragudni kezdtem tollaira is, s néha, midőn 
reggelen kint íróasztalát rondezgotém, kedvem 
jött : valamennyit kidobni az ablakon.

E közben megismerkedtem egy pár íiata). asz-

a „holmik,“ e nyílást aztán egy hozzávant zsinór szo
rítja össze. Így vállra véve: egy moll-vál 1 tarizsnyat 
mutat, H . 13.

szonynyal, kik csakhamar „barátnőim“ lettek, 
abban az értelemben, a mint о szót a nagyvilág
ban veszik. Ok gyakran jártak színházba, hang
versenyekbe, bálokba, s a mennyire tehetek, — 
divat szerint öltöztek. Sokat tudtak csevegni min
denről, s bár elintén úgy találtam, hogy igen ke
veset élnek belviláguknak, a mi különben is ná
luk igen szükkörü lehet, később megszoktam, sőt 
egy kissé meg is kedveltem őket. Pedig gyakran 
meg is ríhattak. Hajviseletemet sohasem találták 
arcomhoz illőnek, ruháimat jószabásúaknak s 
karszékeimet elég kényelmeseknek. De mikor 
őszintén megmondám nekik, hogy a szegénység 
kétszeres teher, mikor mások mindig emlékezte
tik rá az embert, akkor fölhagytak észrevételeik
kel, sőt egyik másik olyan csipős részvéttel mon
dá : „szegény kis asszonyka, bizony te is megér
demelnéd, hogy vidámabban éld át ifjú éveidet!“

Mikor ezt először haliam, neheztelve mondtam .
— Az élet üdve — azt hiszem — nem a vig- 

ságban, hanem a boldogságban áll, s nekem az 
van elég : jó férjem és kedves kis gyermekem!

Ok mosolyogva jegyzék meg: az élet nem arra 
való, hogy négy fal közt töltsük!

S a miért először megharagudtam : azon ké
sőbb magam is tépelödni kezdtem. Egy év előtt 
még a szinlapok betűit közönyösen olvastam, a 
kirakatok cifraságait nyugodtan néztem , s 
nem jutott eszembe soha, hogy ha az a szövet 
vagy karperec az enyém volna! Most már egy
másután csúsztak szivembe a vágyak, s néha oly 
nagy zaklatást miveitek benne, hogy föl-fölso- 
hajték : csakugyan, mennyit kell nélkülöznöm ! 
Ilyenkor aztán csakugyan magam is „fészeknek“ 
kezdém tekinteni kis lakásunkat; de mikor az én 
kis gyönyörűségem hozzám szaladt s édes hangon 
kiabálta nevemet : akkor fölkaptam ölembe, meg- 
csókolám százszor is, s arra gondolék, hogy e kis 
gyermek mégis egész paradicsommá teszi e kis 
fészket!

Sándor nem tudott többé igy kibékíteni, sőt 
nem is iparkodott többbé!

Dolgozott az irodában, s dolgozott otthon, s ha
ragudott, ha néha bemontem hozzá. Azt mondta : 
zavarom; pedig épen föl akartam deríteni vala
mivel ! Gyakran elkeseredtem о miatt, 8 apró szó
váltások következtek. О kiment, betette ajtaját és 
tovább dolgozott, mialatt én kezembe rejtém ar
comat és — sírtam.

Azt hivém, nem szeret többé, mert hiszen mi, 
nők, nem is tartjuk szerelemnek azt, a mit nem 
mutatnak, nem mondanak nekünk sokszor, foly
vást, miudig !

.41
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Néha panaszkodtam is e miatt,
— Bohó! — mondá ilyenkor, — nem látod, 

hogy éjét napot egygyé teszek miattatok ! Te a 
szóban keresed a szerelmet, s nem találod föl az 
áldozatban! Nem látod, hogy éretted küzdők 
folyvást. Azt akarom, hogy e mellék-keresetből 
legalább is félretehessek annyit, hogy ne kelljen 
kétségbeesnünk, ha egyikünk vagy másikunk 
megbetegül ! Nézd, már ötszáz forintunk van fél
retéve !

S elővett egy takarékpénztári könyvet, mialatt 
én keblére hajoltam és vádolni kezdtem ma
gamat.

Másnap azonban megint csak érezém, hogy 
valami ür van körültem. О ott volt ugyan a má
sik szobában, és mégis hiányzott nekem. Örökös 
dolga, mint egy válaszfal, emelkedett közénk. 
Tépelődtem, töprengtem, és semmi munka sem 
tudá elűzni szomorú gondolatomat. Hiába, a mi 
női munkáink is mind csak a kezet foglalják el 
s nem az elmét is. Mellettük tenger időnk van 
mindenre gondolni. De végre is meg kellett szok
nom a megmásithatlant, s az ily megszokás annyi, 
mint az elfásulás.

— Hadd hanyagoljon el! — mondám utójára,— 
én keresni fogok valami szórakozást.

S azóta egy barátnőmmel gyakrabban jártam 
a színházba. Férjem nem bánta: azalatt háborit- 
lanabbúl dolgozhatott.

Egy este barátnőm igy szólt hozzám:
— Te, nézz csak a második páholyba, az a fia

tal ember mindig látcsővez.
Eípirűltam e gondolatra, s azt mondám, hogy 

az lehetetlen. A világért oda nem néztem volna.
— Nagyon szép fiú! — mondá ismét. — Én 

egy csöppet sem bántam, sohasem volt gondom a 
szép fiúkra. Mindamellett később valami — azt 
hiszem, a kíváncsiság — mozgolódni kezdett ben
nem. Félve pillanték oda — látcsöve akkor is fe
lénk volt szögezve. Annyit észre kellett vennem, 
hogy csakugyan érdekes ember, nagy fekete 
hajjal, szabályos vonásakkal és széles vállal. Le
hetetlen volt meg nem látnom mindezt, mert azóta 
gyakran megpillantám őt az előcsarnokban, az 
utcán s egyszer az ablakon át, a mint kitekintők. 
Ép arra lovagolt s ablakunkra nézett.

Azon a reggel egy kis kellemetlenség fordúlt elő 
házunkban valami kiadás miatt, s Sándor úgy 
ment el hazulról, hogy meg sem csókolt. Talán, 
mert ez a viselet nagyon fájt nekem, vagy talán 
mert nagyon is haragudtam rá, s magamban ön
zőnek, zsarnoknak, szeszélyesnek neveztem — 
rögtön eszembe jutott, a mint о fiatal embert meg

pillantám. Olyan volt, mintha ő is mellette lett 
volna, s nem kerülhettem ki az összehason
lítást.

S ez volt az első gondolat, melyre szemre
hányással emlékezem vissza. Arra gondolék, 
hogy egyik barátnőimnek csakugyan igaza lehe
tett, midőn — pedig mily roszúl esett akkor nekem 
— azt mondá: hogy Sándor nem szép, s van 
benne valami polgárias, kivált mióta hízni kezd 
s öltözötére sem fordít elég gondot! E fiatal em
ber ellenben olyan urias vonásokkal, deli, nyúlánk 
termettel bírt, s öltözéke csupa Ízlés és csinosság.

Ez összehasonlítás annyira hatott rám, hogy 
hetekig nem mentem a színházba, csak hogy ne 
lássam azt az embert, ki férjemet csak egy pilla
natra is háttérbe szorithatá előttem. Sőt az ab
lakon sem tekinték ki, mert hisz ép abban a perc
ben lovagolhatott volna arra ! Szinte örültem, 
hogy nevét sem tudom !

Emlékezem jól, hogy azon a napon, melyen 
az összehasonlítást tevém, mily türelmetlenül vár
tam haza Sándoromat, — ép úgy, mint az első 
hónapokban. Eléje mentem az utcára, karjába 
fűztem magamat, s mihelyt kapu alá értünk, 
összevissza csókolám.

Nem is sejté, hogy mindez bocsánatkérés volt 
azért, mert vétkeztem ellene. Azután odabenn) 
midőn kis gyögyörüségünk is mellettünk szalad
gált, megnéztem őt jól, s úgy találtam, hogy ba
rátnőmnek még sincs igaza, mert az én Sándo
romnak oly kedves, megnyerő jó arca van, és 
semmi úgynevezett polgárias sincs benne, nem 
is hízik, csak férfiasodik, s öltözéke — ha nem is 
egészen divatos — de teljes rendben van és kifo- 
gástalanúl tiszta.

Az nap jó kedvem volt nagyon. Leültem a föld
re, s házakat épiték az én kis kedvesemmel, mia
latt Sándor édesen mosolygott, s „kedves kis gyer
mekeinek“ nevezett mind a kettőnket.

Valami három héttel ezután, a mint Sándor ha
za jött, igy szólt hozzám :

— Kedves Annám! e napokban egy vendé
günk lesz — Csohányi Géza.

— Ki ez a Csohányi Géza!
— Egy derék és gazdag fiatal ember, kit há

rom évig neveltem falun és Pesten, még mielőtt 
téged megismertelek volna. Sohase hittem róla, 
hogy ily hálás, jó szive van. Ma fölkeresett az 
irodában, megölelt, s igy szólt: —„A könnyűd 
élet eltávolítja az embert azoktól, kiknek hálával 
tartozik, de a gondolkodás ismét visszavezeti hoz- 
zájok. Eljöttem én is, hogy kezet szorítsak önnel, 
s megköszönjem egykori fáradságait és jóságát.“
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— Egészen meg voltam hatva, hisz a hála nap
jainkban oly nagy ritkaság, s uraink szemében 
a nevelök csak egy fokkal állanak folebb, mint 
a szolgák ! Szeretettel fogtam meg о derék ifjú

kezét cs kértem, hogy látogasson meg, hogy meg
mutassam neki családomat. S megigérte, hogy 
eljön.

(Folytatása köveik.)

A p á r i s i  J a r d in  d e s  P la n t e s  t i g r i s e i .

Xántus János lelkes kezdeményezése s néhányj 
a közművelődés iránt buzgó egyén fáradozása ha
zánk fővárosában is létrehozott már egy állat
kertet, mely iránt — fájdalommal kell megje
gyeznünk — a közönség nem viseltetik oly mérvű 
részvéttel, mit a hogy azt jogosan lehetett vo! a 
várni.

Ily állatkertekkel, melyek részben egyszers
mind állathonositó intézetek i E u r ó p a  nagyobb 
városai már régen bírnak, s közülök itt csak a 
hamburgit, londonit, de különösen a párisit, az 
úgynevezett Jardin des Plantes t (növénykertet) 
említjük, melynek eredeti rendeltetését nevében 
viseli.

Hogy ily állatkerteknek a mulatva gyönyör
ködtetésen kívül mennyit köszönhet a tudomány 
is, s igy közvetve az emberi művelődés, azonnal 
szembeszökik, ha megemlítjük, miként a halhat- 
lan Cuvier és Buffon rendszeres állattanaik kidol
gozásában egyes állatokat leginkább a Jardin des 
Plantes gyűjteményében figyeltek meg s onnan 
Írtak le. E gyűjtemény közelebb ismét egy pár 
gyönyörű állattal, két király tigrissel szaporodott, 
milyeket az állatseregletek (menageriák) olcsene- 
vészett példányai között hiába keresünk. Rajzu
kat lapunk 5-dik oldalán közöljük.

Miként az oroszlán képezi a macskák nagy 
családjának első, élesen körvonalozott csoportját, 
úgy a tigris is, mint a második csoportozat kép
viselője, csaknem egyedül áll ezen csoportozatban. 
Hogy némely kisebb fajtól, az úgynevezett tigris
macskáktól meg legyen különböztetve, rendsze
rint király-tigrisnek nevezik. Nagyságban közelit 
az oroszlánhoz, csakhogy hosszukáaabb, karcsúbb 
termetű, rövidobb s gömbölyűbb fejti, felül sár- 
gásvörös, oldala rézsútos fekete sávos, farkán 
fekete gyűrűs szőrű ; farka negyedfél láb 
hosszú, pofaszakála szembetűnő s alsó álkap
cája s ajkai fehérek. Testének hossza, orrá
tól kezdve, mintegy hat láb. Hazája kizárólag 
Ázsia, s Kelet-Indiának, Szumatrának s ezen vi
lágrész egyéb nagy szigetének legnagyobb rém e; 
előfordult Khina déli részén is, sőt ílumbolt kuta
tásai szerint déli Szibériában sem idegen. Л ré
giek a káspi tengerre dűlő Hirkánia tartományt 
tekintették a tigris eredeti bölcsőjének, я általán

úgy látszik, hogy a rómaiak és görögök ezen fe* 
nevadat tökéletesen ismerték, s irataikban legna
gyobb bámulatuk a tigris rendkívüli gyorsaságit, 
valamint ügyes mozdulatait illeti. A tigris elejénte 
azon ritka állatok közé tartozott, melyekkel a rá
mái hadvezérek a látni vágyó tömeget a cirk i- 
szokban mulattatták, midőn azonban Indiával 
jobban megismerkedtek, a tigris is nagyobb szám 
mai jelent meg,azonban sohasem oly iszonyú meny- 
nyiségben, mint az oroszlán, melyből Pompéjus 
egyszerre G00 darabot vezettetett elő, midőn az 
általa épitett szinházat megnyitotta. III. Gordián 
császárnak tiz tigrise volt,Hebogabaldus pedig két 
szelídített tigrist fogatott azon szekér elé, melyből 
ő — Bacchus jelvényeivel ellátva — a nagyságá
ból aláhanyatlott római nép á tál csodáitatta magát.

A tigris a ragadozó vadak eszményképe; az 
oroszlánnál nyughatlanabb, vállalkozóbb, torko
sabb s kegyetlenebb, igy hát félolmotesb is, kivált 
mert alattomossága az oroszlán erejével párosúl. 
Hiányozván belőle a bátorság, a nálánál gyön
gébb állatokhoz is csak kigyószerü csúszással kö
zeledik, minden veszélyt óvatosan kikerül, őriz
kedik a küzdéstől s csak akkor válik igazán rét 
tontő ellenféllé, ha éhség, kétségbeesés vagy kín
zó seb bántja, mikor aztán meggondoltsága esze
vesztett merészséggé válik. Vadságát és veszé
lyességét, az általa okozott rémületet, az emberek 
és állatok közt végbevinni szokott pusztítását 
nem lehet eléggé élénk szinekkel festeni ; de a 
mit régi idő óta vérszomjáról, kiszámított kegyet- 
lonségéröl, jó bánásmód iránti fogékonytalansága 
és mogszelidithetlenségéről beszélnek, az azon re
gék közé tartozik, melyektől a természettörténet 
maiglan is nyüzsög. Ellenkozőleg, a tigrist nem 
nehezebb megszelídíteni, mint az oroszlánt, ápoló 
ja  irányában jó hajlamot tanúsít, s ha jól lakott, 
akkor csendesen viseli magát, sőt még viszonozza 
is az ismerős személyek cirógatásait.

Hazájában az egyes falvaknak annál nagyobb 
réme, mert nemcsak nőm kiméli az embert, do 
sőt, — mint beszélik — azt különös előszeretet
tel választja zsákmányúl. India növénytenyészeto 
nagyon kedvez elszaporodásának vagy legalább 
fönnmaradásának, mert folylonos üldöztetése da 
cára sem igen látszik fogyni. Sykcs szerint csu.
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pán az egy Kandeith-tartományban négy év alatt: 
1032 ezer darab tigrist ejtettek el s Marsden szerint 
Szumatrában a tigrisek egész falvakat pusztítanak 
ki. Ez állat oly gyors és erős, hogy a lovast leg- 
sebeeb vág tatása közben képes könnyű móddal 
paripájáról lerántani, kivel aztán fogai közt fut a 
sűrűségekbe. Indiában a tigris-vadászat igen ked 
veit, de nagyon veszedelmes mulatság, mert ke
vés lovat lehot oly fokig betanítani, hogy a va- 
dászszal a tigris közelében megálljon, ki ezért ott 
elefánton szokott kiindulni, igy zaklatva föl azt 
rejtekéből s aztán futtában lő rá ; hanem sokszor 
a vadász is nagy veszélybe jut, ha a tigris végső 
elszántságában az elefánt lapockájára ugrik, mely

erre minden engedelmességet feledve, vadászával 
együtt oldalt a földhöz vágja magát. :— A tigris 
ordítása alig gyöngébb, mint az oroszláné s ron 
desen akkor harsan meg, ha az állat jólIaKott. 
Rövid, éles kiáltása fenyegető jel, ha pedig jól 
érzi magát s barátságos érzelmeit akarja tolmá
csolni — ez fogságában figyeltetett meg — do- 
rombolásszerü hangokat hallat. A londoni állat
kertben egy király-tigris pár tovább is szaporo
dott ; a nőstény száz és néhány napig volt fias 
állapotban s újszülött kölyke feleakkora volt, mint 
a felnőtt macska, színe azonban szüleiénél világo
sabb, de fekete sávjai egészen azokéhoz hasonlók.

F e t ö f l  „ K u t y a k a p a r t f j a “ s  m é g  v a la m i .

Újabb időben több nevesebb festészünk tett 
kísérletet kitünőbb költőink egyes müveit illusz
trálni, vagy azok nyomán nagyobb kompositió- 
kat is készíteni. így jött létre Thán Mór az „isten? 
ember és Luciferből“ álló szép csoportozata Ma- 
dács „Ember tragédiájából“ — s igy „Délibábja“ 
Arany költeményo után ; igy Székely Bertalan há
rom nagy képe Arany egyik balladája s Marasz- 
tóni rézkarcai Petőfi „János vitéze“ nyomán, Orlai 
tusrajzai Vörösmarty és Aranyhoz s b. Eötvös 
József költeményeinek illustrátiói, — melyek e 
napokban fognak Ráth Mór kiadásában megje
lenni —■ Székely és Keletytől.

Mogvalljuk, hogy őszintén örvendünk hazai 
művészeinknek e téren való igyekezete fölött is, 
s ha a mükritikusok nem is igen szoktak lelke
sülni az illustrátiók fölött, mi már csak azért sem 
vonjuk meg e nembeli jobb müvektől őszinte 
tiszteletűnket, mert azok hivatvák a költő eszméit 
megtestesíteni, művészien érzékiteni, miből az kö
vetkezik , hogy cgy-egy kitűnő illustrátor a maga 
nemében ép oly nagy, oly örökemlékü lehet, mint 
például Roscius, Kean, Kemble, Garrick, Rachel, 
Ristori, Ira-Aldridgo, a mi Egressynk, id. Lend- 
vaynk, Lászlónk, Jókaiuénk, Tóth Józsefünk, kik 
a. képzőművészet más ágában, a színészet utján 
érzékitek meg — és sokszor mily dicsőén! — a 
nagy költők nagy müveit, miközbon a művészi 
teremtésnek ők is részeseivé lövőnek.

Külföldi kitűnő művészek már régibb idő óta 
nőm tárták rangjukon alólinak nagy költők mü
veit illustrálni, s hogy a sok közül csak a legú
jabban nagy hírre jutottakat említsük, Dorée, 
Gusztávban Cervantes „dón Quixotteu-ja, Sha
kespeare, Dante „Isteni szinjátéka“, a Biblia stb*

és Kaulbachban Göthe „Faust“-jának illustrá- 
torát említjük meg.

A mi festészeink legtöbb hajlamot látszanak 
mutatni Petőfi költeményeinek illustrálásához, s 
ilyet Munkácsy tói már mi is mutattunk be. Most 
a müncheni akadémia egy másik festészét, Gyu'ai 
László hazánkfiát mutatjuk '6 lapunkban Petőfi 
„Kutyakaparó“ cimü költeményéhez sikeres fel
fogással s kedves humorral készült illusztrátiójá- 
ban, mely téren haladva, jövőt jósolhatunk neki.

Mint tudjuk, Petőfi költeményeinek illustrált 
kiadására már Emich Gusztáv — e költemények 
tulajdonosa — is gondolt s nehány rajzot már ké
szíttetett is Lotz és Székely Bertalan által. Emich 
nyomdáját minden kiadótulajdonosi joggal együtt 
azonban az „Athenaeum“ cimü társulat szerezvén 
meg, hiszszük, hogy ez az Emich által fölkarolt 
eszmét ki is fogja vinni s létrehozandja az illusz
trált Petőfit, a mi ugyan igen költséges vállalat 
leend, de azzal képzőművészetünk egy uj ágának 
s a nagy közönség Ízlése fejlesztésének nagy 
szolgálatot fog tenni.

Végre, midőn felhívnék olvasóink figyelmét 
Gyulai László egyszerű, de épen azért kedves és 
művészies felfogású rajzára, egyszersmind ide 
igtatjuk Petőfi „Kutyakaparó“ cimü költeményé
nek a képro vonatkozó vorsszakait is :

Kívül belül szomorá csárda ez 
A Kutyakaparó.
Éhen szomjan szokott itt maradni 
A jámbor utazó,
Mert eledelt nem kap, és hogyha csak 
Rápillant borára,
Megátkozza Nőét, hogy szőlőt is 
Vett be a bárkába.
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Pózna végén abroncs a cégére ;
Ha véle összevesz
A szellő, mint az akasztott ember 
Oly biban lengedez.
Jószágból a csapiárnak nem jutott 
Egyéb egy kuvasznál,
A ház végén szundikál naphosszat, 
Nem árt, nem is használ.

És a milyen maga ez a csárda, 
Olyan a vidéke.
Körülötte a homokbuckáknak 
Se hossza, se vége.
A meztelen homokban alig teng 
Egykét gyalogbodza,
Mely fekete gyümölcsét nyaranként 
Kedvetlenül hozza.

Meghalni jár a távol falukból 
A harangszó ide,
S az eltévedt madár körülnéz csak,
S odább megy izibe.
Még a nap sem süt itt úgy, mint máshol 
Bágyadtabb sugára,
Mintha szánakozva tekintene 
Ez árva csárdára.

A csárdától vagy száz lépésnyire,
Kopár dombtetőn fent,
Senki által meg nem látogatva,
AU egy régi kőszent ;
Ennek is valaki egy kopott tarisznyát 
Akasztott nyakába,
Mintha mondta volna : menj isten hírével, 
Mit állsz itt hiába !
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Mert már legrégibb történetírónk, Béla király 
névtelen jegyzője is említi, hogy honfoglaló őse
ink, miután о vidéket birtokukba vették, s to
vábbi foglalásaik is szerencsésen sikerültek, egy 
hétig tartó ünnepet ültek itt, s örömükben majd 
mindennap lorészegedtek.

De nem is lehet hinni, hogy a természetnek 
minden kellemeivol s áldásaival ily bőven ellátott 
vidéket a világhódító rómaiak lakatlanul hagy
tak volna, s igy igen valószínű, hogy a Probus 
római császár által Pannóniába hozatott szőlő" 
vcszszőkből már e vidék akkor részesült. Azonban 
sokkal biztosabb adatokból tudjuk, hogy Hegy
alja világhírű bortenyészotének tulaj dón képen 
legnagyobb tényezője országunk uj alkotója, IV. 
Béla király volt, ki о tatár-pusztitotta vidékeket 
olaszokkal népesítette be, s ezek a bortormesztést 
annyira virágzásba hozták, hogy már 1380-ban a 
zempléni bordézma 10,000 aranyat jövedelmezett 
az egri püspöknek, s valóban királyi ajándék 
volt az már V. Istvántól is 1271-ben, midőn azt 
ama főpapnak ily szavakkal adá át: „decimas 
vini, ubi vineae modo sunt plantatae.“

Azonban a hegyaljai bor még ismertebb lett 
világszerte az asszúbor készítésének behozatala 
által, mely Szirmay szerint a XVII-ik század má
sodik felében történt, s virágzásának legfelsőbb 
fokát a XVIII ik században, Lengyelország első 
felosztásáig elérvén, ez időtől fogva mindinkább 
haDyatlani látszik.

De bizton lehet roményloni, hogy az újabb idő
ben a gyors és olcsó közlekedési eszközöknek 
szaporodtával, újabb lendületet nyerend a hegy
aljai borkereskedés általában is; de különösen ha, 
mint hinni lehet, a szép reményekre jogositó to- 
kaj-hegyaljai borlcrmesztő társulat erélyes törek
vései által mindinkább ismertebbé és kedveltebbé 
teszi о vidék főtermesztményét a nagy világ pia
cain, akkor a szőlőművelés és borkezelés elodáz- 
hatlan tökéletesbitésévol, rövid időn ismét oly ke
resett cikké váland az okvetlenül, mint volt a 
régi jó időkben, midőn ez volt az itteni birtoko
sok aranybányája.

Hogy a hogyaljai bortermesztés és kereskedés 
fejlesztésére honatyáink már régibb idő óta is 
nagy gondot fordítottak, és hogy ez úgyszólván 
országos érdekkel bírt, mutatja az, hogy ország- 
gyülésileg alkotott több rendbeli törvénycikket 
találunk törvénykönyveinkben, melyok mindany- 
nyian о vidék bortermesztésének és kereskedel
mének minél nagyobb fejlesztésére, és tökélctes- 
bitésére vannak iráuyozva.

így például az 1827-ik évi 31 ik törvénycikk

azt mondja: „A szőlőművelés és borkereskedés 
az országnak tokaji hegy közönséges nevezete 
alatt foglalt hegyaljai részeken érezhetően csök
kenvén, hogy a szorgalomnak s kereskedésnek 
ezen ága a régi virágzásba visszaállittassék, egy 
bizottmány neveztetik ki, mely minden helybeli 
körülményeket, az eddig tettekkel és rendeletek
kel egybevetőleg, a helyszínén megvizsgáljon. —* 
(Itt a bizottmány 18 tagja elősoroltatik). Mely bi
zottmány azokra nézve is, melyek az 1807-ik évi 
22-ik törv. c. következtében rendeltettek, az illető 
törvényhatóságokat kihallgatván, s a helyszínén 
tudomást szerezvén, ezen tárgyat, annak mind a 
vele való kereskedésnek előmozdítását illető ágai
ra nézve, teljesen kimerítse, s egyszersmind az 
1723. 118. — 1729: 12, és 1741: 29. törv. cik
kek megtartására zsinórmérték gyanánt szolgáló 
rendszabályt kidolgozza, s a jövő országgyűlés elé 
terjeszsze.“

De nem időzhetünk tovább e vidék gazdásza- 
tának eme jelentékeny ágánál, miután különben 
sem ennek részletes előadását tűztük ki feladatun
k u l; hanem inkább csak a hegyaljai nevezetesebb 
helységek és festői vidékek megismertetése, és az 
azokra vonatkozó történeti adatok rövid elősoro- 
lása képezheti tárgyát e szerény soroknak.

A Hegyalján fekvő lakhelyek közül kétség kí
vül azt illeti az elsőség, mely kitünőleg nevezetes 
terménye által nemcsak az egész világon lett is
meretessé, hanem ezenfelül az e vidékből kereske
désbe bocsátott összes bormennyiségnek is di
cséretes nevet adott. Es ez a jövő számunkban 
bemutatandó igénytelen kinézésű

Tokaj
mezőváros, melynek szűk és rendetlen utcái, a 
bevezetésünkben érintett süvegalakú hegy tra- 
chyt és rhyolith-alkotta vulkáni sziklafalai alatt, a 
Tisza és Bodrog összefolyása á! ! \  \o  у
helyre szőritva terülnek el.

De a „borok királyának“ e székhelye hajdani 
hires váráról is nevezetes minden magyar előtt, 
mely nemzeti történetünkben gyakran nőm cse
kély szerepet játszott.

E nevezetes vár a mai Tokaj várossal szemben, 
a Bodrogköz azon hegyes földnyelvén állott, mely 
a Bodrog vizének a Tiszával összefolyása által 
képződik; tehát nyugat felől a Bodrog, kelet felöl 
a Tisza folyta körül, s úgyszólván falait mosta, 
és épen azért nehezebben lehető hozzá férni, 
mint ha bármily magas sziklahegyen állott volna- 
Jelenleg már csak nehány elszórt nagyobb kőda
rab emlékeztet e várra; s hol azelőtt a hatalmas
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szürke mackó. Ezért csak lassan s vigyázva 
csúsztam előre s igy a központig a félutat meg- 
téve, onnan az egész tért beláthattam magam 
körül.

Epén alattam térdelt Kvelp egy lapos sziklán, 
fegyverének agya vállához támasztva s csöve egy 
sötét, mélységszorü nyitásnak irányozva, mig mö
götte, valamelyik lyukból elébujva, egy hatalmas 
szürke medve guggolt. Láttam, hogy a medvének 
csak egyetlen szökésre volt szüksége, mikép 
Kvelpct elérje s a medve egész kifejezése mély 
haragot árult el.

Kvelp fegyverének villámlása s egy fekete tö
megnek a meredélyen alágördíilése ugyanegy 
pillanatban történt. Mialatt ő fegyverét elsüté, 
háta mögül a medve reá ugrott s pedig oly 
dühvei, hogy a sziklalialomról együtt kellett alá- 
gördülniök a füves meredélyen. Fegyveremet lö
vésre készen tartva, számitás nélkül siettem utá
nuk s egyúttal kiabáltam a másik indus után. 
Még mindig láttam magam előtt az indust s a 
medvét gyorsan alágördülni. Az indus kétségbe
esett kiáltása s a medve vad morgása világosan 
hatott fülembe. Tüzelni nem mertem, mert golyóm 
ép úgy érhette volna az indust, miként a medvét.

A két gördülő test végre egy fatörzshöz é r t; a 
medve keresztül bukott rajta, Kvelp azonban 
mellette maradt fekve. A fen évad csakhamar fel- 
tápászkodott s ̂ 'megint dühösen fordult vissza.

Ekkor alig voltam tőle húsz lépésnyire; hogy 
azonnal megtámad, a mint megpillant, jól tudtam ; 
azonban szerencsémre, helyettem a segélyre siető 
másik indus ötlött a szemébe, ez ellen sietett s 
egész oldalát felém fordította. Most rá lőhettem 
s golyóm lapockája alatt fúródott belé, úgy hogy 
a vér orrán száján kezdett ömleni.

Valami ösztöne súghatta az állatnak, haliogy 
most összeroskad, tehát sohasem kel föl többé, 
azért hát szétterpesztette lábait és iszonyúan kez
dett ordítani. Megszántam s másik golyót röpítet 
tem belé, mire élettelenül rogyott össze.

Kvelp állapota szánalomra méltó látványt nyúj
tott. Hátát a medve hatalmas körmei egészen 
széttépték s teste a medvének rá ugrása s aztán 
együtt alágördülésük következtében egészen szét
zúzva. — Fagalyakból hordágyat készítettünk s 
azon vittük Kvelpet a kánoéba. Ezzel leeveztünk 
az indus faluba, hol a sebesültet az asszonyok 
vették gondjuk alá. Ezután négy kánoé indult 
vissza vadászatunk helyére az elejtett medvéért s 
hogy a Kvelp által megsebesittettet fölkeressék ; 
egy ügyes indus az erdő mélyén találta azt föl, 
épen a mint sebét nyalta. Megint nekem jutott 
osztályrészül a kcgyelemgolyót beléröpitoni.

Kvelp élete hosszú ideig csak fonalszálon füg
gött, végre azonban magához tért, az én tisztele
temre pedig a vad indusok nagy örömünuepet 
csaptak.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Október 3.)

(VK.) Mióta a tárcairásnak is megszületett a 
maga múzsája a szellemdús Girardin Emilneben, 
kit hires férje hamarább elfelejtett, mint a világ: 
azóta az októberi tárcák is illőnek tartják, hogy 
ép úgy teli legyenek hulló levelekkel s elégikus 
bús fuvalmakkal, mint maga a hervadozó termé
szet. De vájjon mi hangolja a nagy városok tárca
íróit a múlandóság költészetére, holott az ősz jelké
pei gyanánt egyebet sem látnak, mint teli ablako
kat és vastagodó kabátokat, s a költők által annyi
szor megénekclt „zokogó szellők** helyett nappal 
csupán a tűzifa fürészelését s estenkint a geszte- 
nyoárusok rikácsolását hallják.

Ebből áll itt, о falak közt, az ősz költészete.
A természetet tehát hadd dalolják a költők, mi 

forduljunk az élethez, ha nincs is benne nagyon 
sok öröm.

íme, most is egy fekete pontot látunk benne

legelőször — egy hullát, melyről ma már az egész 
ország beszél.

Kétségen küvüli, hogy az a Beniczky Lajosé. 
Ráismertek ruháira, alakjára, s el is temették Uj- 
Pesten, a derék férfit megillető tiszteséggel.

Az egyik kérdőjelre tehát meg van a felelet, 
de nyomban elénk lép a másik: a nehezebb , a 
megoidhatlanabb. Az már bizonyos , hogy 
meghalt, de hogy mint halt meg — ki tudja, váj
jon e komor rejtélyt megfejti-é valaha az idő V

A vizből fogták ki, két hónapig feküdt Csepel 
szigetén egy sírban, hová halászok temették, s 
ekképen olyan feloszlásban volt már, hogy az or
vosok minden bölcsesége sem volt képes megha
tározni : vájjon van-é rajta — vagy nincs — erő
szakos halál jele V

Barátai, a kik ismerték, nem tudják elképzelni, 
hogy c baleset önkéntes lehetett volna, Semmi 
oka sem volt igy válni meg az élettől. Körűimé-



664 H A Z Á N K  S A  K Ü L F Ö L D .

nyei — habár nem fényesek — nem is voltak 
csüggesztők. S nem is az az ember volt ő, ki egy
könnyen kétségbeesett volna. Harcok és nehéz 
fogságok nagy próbára tették több Ízben, a nélkül, 
hogy férfierejét megingathatták volna. Azok, a 
kik látták az utósó percekben, nem vettek rajta 
észre semmi jelt, a mi ily elhatározásra mutatott 
volna, holott pedig a legbátrabb szív sem kerül
heti ki a zavart, búskomolyságot, tépelödést ama 
titkos küszöbön, melyen a legvégsőre szánta el 
magát.

De másfelöl ép ily nyomasztólag támad a má
sik kérdés: hogy vájjon hát mi hívhatta volna 
ki ellene a vérboszút? Nem szerepelt annyira a 
nagy küzdtéren, hogy fanatikus ellenségei támad
hattak volna épen most. Magán-élete is olyan 
volt, hogy sem az irigységet, sem a boszút nem 
zúditá föl maga ellen. Tudták, hogy nem gazdag. 
Azt is tudták, hogy senkinek sem áll útjában.

Végre is a rejtély megmarad, a minő volt; de 
ma már ama reménykedés nélkül, hogy talán 
mégis élhet valahol e világ egy kis zugában. Is
merjük a szomorú zugot, a hol most van, csak a tit
kos ösvényt nem, melyen át odajutott, s végre is 
meg kell nyugodnunk abban, hogy az életnek van
nak borzalmas talányai, melyeknek megfejtése 
sohasem következik be.

Jól esik e képtől, mely oly sötét, oLy másik 
szélsőséghez menekülni, az emberi szív ama nagy 
vigasztaló kincséhez, melyben a végtelen égből 
bir egy csomót.

Ez a költészet.
Alkalmunk volt a múlt héten annak egy oly 

virányában gyönyörködni, mely eddigelé ismeret
len volt előttünk. Gy'óry Vilmos, a „Frithiof- 
monda“ fordítója, mutatott be a Kisfaludy-Társa- 
ság ülésében „három svéd költőt“ : Franzént, a 
nemzeti irány előharcosát, Tegnért, ki koszorújá
ból neki (magyar ismertetőjének) is juttatott, s a 
most is élő Runeberget, e kedves idillikus ke. 
délyt, ki oly egyszerűen és nemesen tud szólani 
a bölcsészet hangján. Mind a háromnak ismerteté 
életrajzi adatait; íölemlité költői természetük lé- 
nyegesb vonásait; s a mi legékesebben beszél 
mellettük : mindeniktől bemutatott néhány költe
ményt, még pedig oly sikerültén, a mint az a 
„Frithiof“ mííforditásához illett.

E költeményekben nincsenek megragadó új 
eszmék, lángoló szenvedélyek, sasröptü képzelem, 
S mégis van bennük valami vonzó és friss — a 
hány.

Ok valóban „nemzeti költők," kik a svéd nép
életet tükrözik, csendes, de mély érzelmében, böl

csészeire hajló gondolkozásában, vidor, elégült 
kedélyességében, s ép, egészséges észjárásában. 
Hallván ez egyszerű és friss hangokat, egyszerre 
kitárúl képzelmünk előtt a magas észak e szabad 
földje, a mélyvizü sötét tavakkal, a friss harmatos 
pázsitokkal, a hallgatag fennsíkokkal és nagyívíi 
öblökkel.

Megvalljuk, irigyei lettünk az orosházi lelkész
lak ifjú költőjének, ki távol a politika és időszaki 
sajtó sokszor szennyes küzdelmeitől, о kedves 
költők társaságában él, gyönyörködve s tán büsz
kén a tudatban, hogy oly bányát mivel, melyet 
íróink közt senkinek sem jutott még eszébe föl
fedezni. Kettős út vezetett ahhoz, a s z í v  fogékony
sága s az elme elhatározása: megtanulni egy oly 
nyelvet, melyről száz ember közül kilencvenki- 
len? bizonyára azt tartja, hogy nálunk semmi hasz
nát sem lehet vonni. De vehetjük mi annál többet 
annak, hogy ő megtanúlta, miután bár távol a 
nagyvilágtól, mégis annak él, hogy a nagyvilág 
embereit gyönyörködtesse.

Értekezése méltó figyelmet is ébresztett a tár
saság körében, s az a boldogtalanúl élt s csak 
kora halálában boldogult heti lapocska, (melynek 
ma már cime sem ju t eszünkbe) bizonyára röstel- 
hette volna magát, ha élni marad, hogy néhány 
hó előtt azt mondá: Győr у Vilmos taggá válasz 
tása korai dolog volt. E társaság azonban ér
vényre juttatá azt a nézetet, hogy nem az időkor 
képezi az irodalmi érdemet, s a tiszteletre méltó 
nagy fáknál, melyek sok helyet foglalnak el, de 
nem gyümölcsöznek, több hasznot Ígérnek a fiatal 
élőfák erőteljes hajtásai.

A Kisfaludy-Társaság terméről csak néhány 
lépés az akadémiai jegyző lakása, s ne hagyjuk 
el e pompás palotát addig, a mig egy pillantást 
nem vetünk ama műremekre, mely most ott 
látható.

Egy kis oltárkép ez a háromszáz év előtti kor
ból, midőn minden művészet arra szolgált, hogy 
a római áj tatot ékesítse. Maga a kép a szent szü
zet ábrázolja, a mint az arkangyal belép szobájába. 
Igen finoman van festve, s a színek oly üdék, 
mintha csak tegnap került volna ki az ecset alól. 
De a képnél még többet ér a pompás keret, igen 
szép rajzzal, tiszta renaissanco-stylben, ereklyék 
kel, gyöngyökkel, vert arany ábrákkal.

Iíaynald kalocsai érsek tulajdona ez, ki a végett 
küldte be, hogy az akadémia régészei véleményt 
mondjanak felőle. Es szinte látjuk, hogy Römer 
Flóris arca mint ragyog, Ilenszelmann Imre szeme 
mily boldog kéjjel pihen e régiségen, s Ipolyi Ar
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a katasztrófa kitörésekor mindenki menekülni 
óhajtott; de az asztal fölszerelése teljes. — Nyolc 
cserépedény volt az asztal szélein, hasonlók a tep
sikhez. Ezek szilárdak, s épek, Mindenik mellett 
két ágú villa feküdt, melyek hegyes szög ala
kúak, nyelük pedig a végénél kiszélesedik, be van 
horpasztva, s kétségen kivül kanálképen hasz
nálták. A nyolc teríték mellett csak egy kés van, 
s ez széles és nagy. Ezeken kivül ott volt még 
egy nagy vas kanna, melyet fedéllel lehet lezárni,

szereti. Nem régiben Northon ur 8 éves fia lép 
be atyja szobájába, hol „Mylord“ (ez a majom 
neve) egyedül volt. Mylord épen az asztalnál, 
Northon ur szokott helyén ült,kiszabdulván kalitká
jából. Minthogy a fiúcska látta, hogy „Mylordu 
atyja könyvét összetépto s bctiutázta, rá kiáltott. 
Erre a majom fölállt, oda ment a fiúhoz, s meg
rázta fülét. A gyermek sirni és sikoltani kez
dett. „Mylord“ az ajtóhoz ment, s borotoszolte, az
tán egy pipaszárat vett elő s a fiút kergetni kezdet -

s három vas pohár. Ezek egyszerű vasmunkák, 
minden cifraság vagy dombormű nélkül Az asz
tal-fölszereléshez tartoznak : egy nagy cserép 
mécs, egy mély vastál, melyben halcsontokat ta- 
láttak.

* (A majom utánzási tehetségéről) újabb osotet j 
közölnek a lapok. Northon manchesteri kereske- | 
dönek van egy majma, melyet ö szobájában i 
szokott tartani, hol irt s kereskedelmi ügyeit j 
végezte. Értelmes és jó kedvű állat, s mindenki I

Pest, 1808. Nyomatott az „Atliei

te. A gyermek kiáltására berohantak a mellékszo 
bából, lefegyverezték „Mylordot“, ki legkovésbbé 
som volt dühös.Az egész magyarázata az,hogy „My 
lord“ előtte való nap hasonló jelenetnek volt ta
núja, Northon ur megfenyítvén fiacskáját. Kp 
az asztalnál ült, midőn fia egy rósz dalt énekelve 
belépett, mire Northon ur megrázta a fiú fülét, 
ki erre makacsul felelt, s atyja ép úgy berote- 
szelte az ajtót, nehogy idegenek háborítsák, s az 
atyai intést a pipaszárral folytatta.
iaeumw r. társulat nyomdájában.





hoev az intézet nem bir saját gyógy tárral, s min- a kautióvesztést illeti, két nagy lap összes kautióját 
den gyógyszert a távol városból kell hozni. elvesztette, a többiekre rótt bírságok pedig mint-

* (Karagyorgyovics exherceget) már a közelebbi egy 30,000 frtot tesznek.
nap leszállítják Zimonyba külön gőzhajóval. A * (Д p e8t( állatkertnek) Marechal yendéglös há- 
küldöttség elnöke Pajor Titusz lesz, s vele leend ■ rom szép kam îe0nt ajándékozott, 
a szerb kormány pesti megbízottja, Lazarevics •
Marko is. A belgrádi merényletben vádlott ma- : * {Jótékonyságok.) Haynald érsek kővetkező ada-
gyar alattvalókat mind ez alkalommal viszik Zi- kozáso-kat tett: A Baján felállítandó leányneveldin* 
monyba, hogy a belgrádi tanúkkal szembesítsék, tézetnek 3000 ftot, a bécsi hála-templom építésére

* (Régiségek.) Akadémiánk régészei közelébb 500 ftot, a dunapcntelei templom javítására 100 
egy nagybecsű oltárt vesznek tudományos vizs- ftot, a n.-szebeni barátkolostornak 1480 ftot, Miksa 
gálát alá. Ez Haynald kalocsai érsek tulajdona, ki császárnak emelendő szoborra 200 ftot, a nyiregyhá- 
azte célból Rónay Jácint akadémiai jegyzőhöz zi iskolának 100 ttot, a nagykanizsai reálgymna- 
küldte be. Az egésznek széle és magassága leg- siumnak 100 ftot.
fölebb három-négy láb lehet, mindamellett igen Nagy-Váradon a köze-
sokat er, nemcsak a vert arany ábrák ds gyón- £ országo8 vl 0ár ala(t egy vidékbeli vásárlót 
gyök miatt, melyek fényes fekete fakeretét ékesi- * bamig ezer fo/ intost akart felvál.
tik, hanem régiségé és művész, becse folytán. ^  Már be is vallotta, hogy ö kiszitette; neve

аьл т  7 1 2ад Ve! í n’ I  6J- l  , l  trf  Karacs Márton, a  csalódásig tökéletes bankje- elején készülhetet. A szélesés d.sz-homlokzatos szabad kézzel készítette egy másik bank-
fekeret rajza kitűnő, t.szta renaissance stylben. hogy szert tehessen, külünbö-
Folul ereklyék vannak befoglalva a homlokzaton. ^ Ш к elfogadása után 100-100  forintonkint 
A kép maga finoman rajzolt és színezett mu. R7Pr__te rssze°
Tárgya a boldogságos szűz, a mint az arkangyal
meglátogatja. A szoba bútorzata a renaissance * (A spanyol forradalom) fényes győzelemre 
korból való. Egy szék alsó részén két kis fehér jutott. Madridban következőleg alakult meg az 
galamb látszik, mint az ártatlan béke jelvénye. E ideiglenes kormány: Serra miniszterelnök, tárca 
«okát érő művészeti régiség becsét hivatott régé- nélkül; Castilla kereskedelmi, Topete tengeré
szeink s mübirálóink fogják közelébb megállapi- szeti, Aguire igazságügyi, Olozaga külügy- és 
tani. — Vas megyében a szőlőéi téglaszinnéí Magoz pénzügyminiszter. — Ezalatt Izabella ki- 
egy római temető alapfalára akadtak. Egy urna rálynő futva hagyta el országát. Szeptember 30. 
már fölszinre került; s egy római korsót is ta- lépte át a spanyol határt az alabárdosok fedezete 
láltak. E tárgyak: egy hosszúkás zöld üveg, ap- alatt. Vele egy kocsin futott a sokszor em- 
ró cőomrészek, Tulok Lajos szőlősi kasznár urnái litett Marfori, és megbukott kormányának első 
megszemlélbetök. — Nem régiben pedig а кozári minisztere: Gonzalez Bravo. Megérkeztéről távi
legelőn egy arany pénzt találrak, melynek egyik rat utján ludositá Biarritzban Napoleon császárt, 
lapján szent László király látható, a másik lapon ol- ki a határra házának három tisztjét küldé. A ha
vasható köriratból pedig kitűnik, hogy a pénzt tárig még több spanyol tiszt kisérte San-Sebas- 
Hunyady János kormányzó verette. Ez érdekes és tianból, kik aztán megváltak tőle, s elhagyták, 
értékes találmány Garr Frigyes ur birtokában mint a patkányok a sülyedő hajót. A tróntalan 
van. Atalában e vidéken — hír szerint — annyi királynőt hozó vonat október 1-sőjén délelőtt 11 
becses régiség jön napfényre, hogy érdemes órakor érkezett Hendaybe, s magával hozta a ki- 
voijpa régészeinknek oda utazást tenni. rálynőt, a királyt, a királyi gyermekeket, a ki-

* („Európa“,) a Duna-gŐzhajótársaság legna- rálynő nagybátyját, Don Sebastián infanst, az 
gyobb hajója, szombat éjjel Zimonyban kigyultés államminisztert és a királynő környezetéből több 
porig égett.Roppant anyagi kár mellet egy fütő éle- embert. A francia császár, a császárné s a csá- 
tét is fájlalják. A hajó 200,000 ftig volt biztosítva, szári herceg az udvari személyzettől körülvéve, a

* ÍJJjfe9yver0 Farkas József lakatos a Szepes- regressei pályafőnél várták őket. Egy, a szeren-
ségről idejött, hogy ő felségének egy uj fegyver- csétlenség által sugaltrészvé teljes találkozás után 
találmányt mutasson be. a vonat Pauba ment, hol a királynő, a császár

*( A cseh hírlapok.) Egy kis Statistikai át- által rendelkezése alá bocsátott kastélyban egy 
nézetet nyújt a „Zktt? azon lefoglalások, bírságok pár napig kinyugossza magát. E kastély Basse- 
és büntetések felől, melyek Herbst igazságügy- Pyrenäen kerületben fekszik, s ebben született 
miniszter alatt a lefolyt izgatások alkalmából tör- IV. Henrik király. Spanyolországban a forrada- 
téntek. Csaknem az összes cseh journalistika ka- lom sikere mind nagyobb lesz. A politikai világra 
pott sajtópert, pedig szép számmal vannak (19) s fölötte fontos, hogy az uj kormánynak a madridi 
ezek között a „Nár. Listy" 60 sajtópert, a „Nár. angol követ szerencsét kívánt, Párisban pedig a 
Nov.“ ugyanannyit kapott; a perek száma össze- hivatalos lapok rendeletet kaptak, hogy ne fogják 
sen 300-ra megy, melyek csak részben vannak a királynő pártját. Táviratok szerint Novaliches, 
még elintézve, a többi folyamatban van, mint a királynő hive, meghalt azon seb következtében, 
képzelhető, az államügyésznek nem csekély gond- melyet a Serrano által vezényelt csatábsn múlt hó 
jára. Laplefoglalás közel 100 történt, a mi pedig 28-kán kapott.

(F o ly ta tá sa  a m ellék leten .)




