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Irodalom.
miniszterelnök bálja“) című vígjáték, mely közelébb cadrétü kötetben, igen szép acélmctszettel iíiustrálva, nrnerte- 

a ne nzeti színpadon előadásakor mind a kritika, mind a kö* ti a világipar, művészet és tudományos érté kft találmányok- 
zöneóg részéről tetszést aratott, nyomtatásban is megjelent nak Páriában kiállító4 tárgyait. E nagybecs ü könyv szerzö- 
sf20 krért minden könyvárusnál kapható. E jó kis vígjáték je De Gerandoné asszony, hazánk kitiinö műveltségű leánya, 

ч eẑ r̂ őjA  dr. Balogh Thihamér, arádi homeopata-orvos és ré- k i miut irénö is régóta ismeretes. A T  ovastnál Párisban 
gibb novellista. nyomott könyv ára 2 frt s megrendelhető Pfeiffer Ferdinánd

~  {n Az 1867- diki világtárlat“) cimtt magyar könyv jelent pesti könyvkereskedőnél, 
meg közelébb Párisban, mely 6 U lapra terjedő nagy nyol-

Újdonságok.
* (Magyar László,) q hires utazó hazánkfia, ki utóbbi esetben nem maradt-e utána valami írott

4 huszonöt évig utazott majd Amerikában, majd hagyomány, mely is a magyar akadémiának át-
Afrika legismeretlenebb belsejében, utóbbi na- küldendő lenne ? Erre az akadémia több hó múl-
pokban ismét közérdekeltséget költött azon kö- vá azon egyszerű jelentést vette a portugál kor-

• rülmény által, hogy a portugál kormány hivata- many tói, hogy Magyar már 1864-ben elhalt Cu-
lóó jelentést tett a magyar akadémiánál Magyar juban (Bunguela). Ebben azonban a közelebbi
László elhunytáról. Érdekesnek tartjuk tehátföl- körülményekről s a netaláni hagyatékról semmi
említeni, hogy ,hires utazó hazánkfia Szabadkán említés nem tétetett. Az akadémia erre tüstént el
e s ik  aka- határozta, még egy Ízben felszólítania portugál
démiában nyérté kiképeztetését, majd osztr. ha- kormányt: tenne további nyomozásokat, s főleg
jókon kiüönböző utazásokat tett ; Így jutott mentené meg s juttatná át az akadémiának a ne
Dél-Amerikába is, hol mint; tengerészhadnagy, taláni hagyatékot. Magyar fia, kit apja Mossame-
az argentini köztársaság szolgálatába állott. Az desben járatott iskolába, hihetőleg meg szintén
argentini hajóhad megsemmisítése után Brazíliá- életben van, s ez talán tud valamit atyja iróniá
ban élt égy évig, majd két esztendeig Afrika nyairól. E tudakozódásra az akadémia azonbau
nyugati partjait vitorlázta be, azgnban az égbaj- ,még ez ideig nem nyert feleletet. Magyar halála
lat ártalmas befolyása leszorította öt e térről; igy épen nem lmietett váratlan, minthogy már 1853-
vette aztán magát 1848. dec. 9. Afrika belsejébe, ban irta, hogy ereje megtört s úgy néz ki, mint
legelőbb Vihébe, hol a király egyik leányát nőül egy aggastyán. Tizonnyole év alatt a legorősobb
vette s számos rabszolgával vadászat-és utazga- ember is elsatnyult volna az afrikai forró égalj
tással foglalkozott, miközben 1855-ig a legérde- alatt.

<4-*. kesebb fölfedezéseket tette. 1857-ben ipa, család- * {Az arany bulla eredeti szövege.) Mirc»o János,
jával élÜzetvén, Magyar 60 rabszolgával Benguela ki a kormány inogbi zásából az olasz könyv- és
de Mossamedes között települt le, honnan ismét levéltárák magyar történelemre vonatkozó ok-
nagyobb utazásokat tett. Utazásairól szóló mun- mányait buvárolja, Velencében a velencei Codox-

. kájának első kötetéhez már 1858-ban küldötte ben rátalált а Й. Endre aranybullájának eredeti
meg a kéziratét, mely ö4«?zes utazásait és észleleteit szövegére, miből kitűnik, hogy annak sok része
tartalmazta. Ezen első kötet Hunfajvy J. közben- ferdítvo vagy kihagyva jutott el hozzánk és Ver-
jár^átftl magyar és német nyelven 1850-ben je- bőczy, Raynold, Endlicher, Pray nem hi von közöl-
lent meg ; i  más két kötet azonban, fájdalom, ték,som törvénykönyveink nem vették át egész tor- 
még mindez ideig nem látott napvilágot. Akadé- jodelmébeu. Különösen Verböczy — írja Mircso — 
miánk sokáig mitsem tudott Magyarról s körül- csupán két osztálynak szoropeltoté jogait az oddig- 
bélől már el is feledte — a mi épen nem ritkaság. ; elé ismert aranybulla nyomán, holott pedig a volen- 
Hunfalvy János 1861. dec. 25-ikéről keltezett cei Codoxbon előforduló szabadságlovolok sem a 
levelét kapott tőle utójára, és sem Magyar atyja, 1 nemességet, se,m a papságot a nép, a nemzet fölé 
sem Hunfalvy leveleire ív a érkeztek többé vá- j nem emelik. Érdekes hogy mig történelmünk szé
lmezők. Hunfalvy ekkor főlelevenité az akade- rint! Ш  András 1222-ben adja ki a hires arany
b a  emlékében, mely el is határozta, miszerint a í bullát egy más, az egyház számára tett szabadság 
közös külügyminisztérium utján, a portugali és : levelével együtt, addig a velencei Codex, dacára 
angol kormányokat fel fogja szólítani: puhatol- annak, hogy II. András törvényhozási viszonyait 
tassák ki; Afrikában: életben van-e még Magyar, ! és okmányait ismeri, ezou 1222-beli aranybullá- 
és hol ? ha pedig nincs, hol és mikor halt el ? oz ról mit som tud, csakis az emlitett egyház szá-



A szökés.
(Jelenet a mexikói háborúból.)

„A leány ajkára lelte ujját s eltűnt.“

H adnagy voltam a texasi (irhádnál s három Artlmrral elfogattam, midőn Vera-Cruzból о 
társam m al: lton Enrique, John Young (äs Mal csapat őrhadat vezettünk Jalapa felé.
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Már útban voltunk, hogy ezredünkhöz csatla
kozzunk, midőn a vera-cruzi kórodában letartóz- 
tatánk. A csapat , mint rendesen , nem volt 
kellőleg fedezve s igy mi, kik az előőrsi csapatot 
képeztük, ellenséges lovas, és gyalogok túlnyo- 
móbb erejének következtében, heves küzdelem 
után, melyben három társunk el is esett — mi 
négyen s ugyanannyian a fedezettől — foglyokká 
lettünk, s a főváros lándzsás lovasainak őrizete 
alá jutottunk.

Az éj mindnyájunkat nehéz bilincsekben talált 
Castel Perote bástyája alatt, egy pincében. Miha
mar észrevettük, hogy a négy gyalog, kik a fede
zethez tartoztak, kényelmes szálláson vannak, s 
bilincsekbe sincsenek verve ; mi, kikkel, mivel ei- 
lentállottunk, nem is bántak úgy, mint hadi fog
lyokkal szokás, hanem mint gonosztevőkkel s 
azon eshetőségnek nézhettünk elébe, hogy három 
nap múlva kivonszolnak s egyszerűen agyonlő
nek. — Ez a mexikóiak kedvenc eljárása, a mint 
tudják önök, ha elég szerencsétlenek vagyunk 
gyilkos kezükbe esni. A mi az agyonlövést illeti, 
komolyan nem is aggódtunk, mert hát igy a leg
jobb utón tértünk volna le világi pályánkról, ha
nem erősen bilincsekbe verve, s bekötött szemek
kel kivonszoltatni, s mint e kutyák, összevissza 
lövetni: ez soknak látszott a mi gyönge elménk
nek, azért elhatároztuk, hogy megszökünk, hacsak 
lehetséges, mielőtt a kitűzött nap a gyilkosokra 
virradna. Hogy e tervet kivihessük, a fogházon kí
vül levő barátokra volt szükségünk, s a határidő 
oly rövid, hogy már-már kétkedni kezdtünk, váj
jon ] kiszámitott biztos terv szerint fogunk- 
e működhetni. Don Enrique, ki már negyvenhá
romban volt egy ízben e helynek lakója, (azon 
foglyok egyike, kik Salado tizedeltetésétjkikerül- 
ték) azt indítványozó, hogy a falon keresztül lyu
kat ássunk egy ágyurésbe, a mint ő ezt tette ti
zenöt társával, s a megszökést ez által eszközlé. 
Ehhez eszközökre volt szükségünk, melyekhez 
idegen segedelem nélkül nem juthattunk, s egy 
kötélre, melyen a mélységbe bocsátkozhassunk. 
Gyapjú ágytakaróinkat e célra nem akartuk 
használni, mert siker esetében nagy szükségét 
láttuk, hogy magunkat a hegyek csípős hidege 
ellen védhessük.

— Csak egy női lényt látnék, — mondá a Don, 
— akkor biztosan hinném, hogy dolgunkat rend
be állítjuk.

Midőn a mexikói nőke barátja, szívj óságuk ban 
bizva igy szólana, az ajtó mellett állott; egyszerre 
egy előtte fekvő fa-tuskóra ugrott, s a kulcslyukon

kikandikált; azon egyetlen rés volt ez, melyen 
levegőt s egy pár napsugarat kaptunk.

— Hála istennek! — kiálta, — találtam egy 
védszellemet. Nézzetek, ott túl a téren az álltá- 
nyon, a kormányzó lakában — ez az öreg leánya. 
Szép arcát már ezelőtt láttam, az sennorita Pab- 
lina. En ismerem a leányt, akkor is segítségünkre 
volt, midőn negyvenháromban itt voltam. No fél
jetek semmit, ő segíteni fog rajtunk minden bi
zonynyal, mihelyest észreveszi, hogy én is itt va
gyok ; jelt adok, — s a Don, kinek a spanyol szo
kások és jellemről oly kimerítő ismerete volt, mint 
akár egy bonszülöttnek, s ezenfelül ozredünkben 
ismeretes volt, mint legjobb dalos, elkezdett egy 
mélabús spanyol dalt.

Midőn a kedves férfihang a téren áthatva, a fi
atal leányka füleibe érkezett, meghökkent, mert 
e hangot erkélye szögletéből már egyszer kileste, 
figyelmesen dőlt azért az ablakra s hallgatott, 
mig az utolsó hang is elhalt, s ekkor eltűnt.

Alig egy óra múlva tömlücünk ajtajánál egy 
markotányosné jelent meg, kis, hófehér asztalken
dővel takart kosárkát hozva, s az őrt kérve, hogy 
bocsátaná be, mivel a szegény foglyoknak egy 
kis élelmi szereket akarna adni. Az őr ezt szíve
sen tévé, s kinyitá számára a nehéz ajtót. A nő 
„buneas dias“ köszöntéssel lépett be, a kosárkát 
szobánk egyik szögletébe tette le, ujját jót jellom- 
ző kifejezéssel ajkára tette s eltűnt. Mihelyt az 
ajtó becsapódott utána, azonnal a kosár tartalmá
nak megvizsgálására siettünk. Először is egy pás
tétomot találtunk a kormányzó konyhájáról, még 
egészen melegen, alatta pedig a kosár alján egy 
reszelőt és egy papirszeletet, molyon gyöngéd kéz
írásban e két rövid, a Donra nézve azonban igen 
sokat jellentő szó állott: Quo queries— (mit kí
ván ?)

— Barátim! épen úgy van, a mint előre gondol
tam, a szép Pablina mogismerto öreg dalosát, в 
most már munkához foghatunk. A szükséges esz
közök és a kötél okvetlenül követni fogják e 
küldeményt.

Dalos barátunk papirt s irónt kivánt s ezt irta 
rá: „escoplosy una cuerda“ (véső és kötél,) és mi
után a kosár fenekére erősité, az asztalkendőt rá- 
terité épen úgy, mint az előtt volt, midőn a mar- 
kotányos leány feltűnő sietséggel az ajtó előtt ter
mett, s az őrnek azt mondá, hogy a kosarat elfeled
te. A Don „muehos gracias“ (nagy köszönet) sza
vak kíséretében adta át neki a kosarat, s ismét 
hozzánk csatlakozott, hogy megszabadulásunk 
tervéről tanakodjunk, hogy kikerüljük a halált, 
mely két nap múlva fejünkre volt nehezülendő.



Л leány meg az nap este másodszor ismoglátoga- rátjának ismort. Jelszóm, a vezető három ‘"éles 
tott; 8 a kívánt eszközöket hozta meg. — A kötői füttye leend. A viszontlátásig! Adios! 
összogombolyitva egy nagy szőnyegbe volt helyez- Minden helyén volt. Az ég a kormányzó le
ve. A vésővel azonnal mogkozdtük munkálatunkat, ányában egy angyalát küldé számunkra. Midőn 

Hogy az elbeszélést mogröviditsem, el kell az őrt tizenkét órakor felváltották, szökés-készen 
mondanom, hogy a lőréshoz mihamar sikerült állottunk. A következő óra fogházunkon kívül ta- 
hozzájutnunk, mivel a nogyvenharmadiki foglyok Iáit; a sáncon át a külső falon leosontunk az útra, 
által kivágott iir igen lágy anyaggal volt betömve mely a merész Pablina által megjelzett rejtekhez 
s egyedül ezen kellett áthatolnunk. Monodé- vezetett. Alig értünk le azonban a vár lábánál el
itünket azon födél alatt készitők, mely alatt alud- terülő sikra, midőn a bástyára állított uj őr, lé
tünk. A jó  Pablina munkánk folyamata alatt a nézve a falakról, megpillantotta a levegőben ki- 
markotányos leány kiserétében többször meglátó- gyódzó s a falhoz vergődő kötelet. E szokatlan 
gatott bennünket, azon ürügy alatt, hogy jobb été- valami felébresztette kíváncsiságát s a kapitányt 
leket hoz számunkra, mint a fogházi rendszabályok hívta elő, hogy neki is megmutassa. A vár-őrség 
megengedik. Ez alkalommal, ha lehotott, mindig rögtön összedoboltatott, a kürt harsogott, a felvo- 
kérdezősködött munkánk haladása után. Pablina nó hidat lebocsáták s a félálmos katonák siettek 
félt, hogy a már kiszabott idő előtt készek nem a síkon minden irányba. Mi azonban egy fél
leszünk munkánkkal, mi azonban biztosítók öt, mértföldnyiro voltunk távol s miután nagy vigyá- 
liogy a lőrést a lehető legnagyobb könnyűséggel zattal a valódi utón maradtunk, a kitűzött rejt
őijük el. Második nap minden készen volt, s csak bolyét is elértük. Itt a sziklatömegeken lehetetlen 
a szürkületot vártuk, mely bonniinket szökésünk- volt tovább menni, azért be kellett várnunk a 
ben sötét szárnyai alá vala rejtendő. — Más nap reggelt, hogy a barlangba vezető utat megtalál- 
délután három órakor kollott volna a vársáncba juk. A lovasok ügetését és a különböző csapatok 
vezettetnünk s ott vadállatokként összolövotnünk, jolszavát igen jól hallottuk, ha egymáshoz értek, 
hanem a sárga-bőrüek о rég óhajtott kéjérzet vagy az űrállomásokon vonultak keresztül. A kö- 
utáni várakozásukban most az egyszer csalatkoz- vetkőző napot Pablina tanácsára a sziklák között 
tak. töltöttük s olykor-olykor felmentünk azokra, hogy

A szökésre kitűzött idő előtt utolszor látogatott széttekintsük az alattunk elterülő síkságon. Igen 
meg bennünket a jó  leányka fogságunkban, jól kivehottük, hogy a tér mindenütt csapatokkal 
Arthur kezébo egy papirkát csúsztatott, minden van ellepve, melyek a szökevényeket hajhász- 
szentet segítségünkre hivott és azután ismét el- szák; rojthelyünk kijáratát egész sereg katona őr- 
hagyott. — Egy becsempészett gyertya világá- zé. — Utólagosan hallottuk, hogy sejditették, mi- 
nál megvizsgáltuk a papirt, ? azt találtuk, hogy szerint menedéket a vár sziklái között kerestünk, 
az a fogháznak egyszerű, do igon értelmos rajza, azért a hegy környékén erős őrizetet állítottak 
összokötvo a tájék térképével. A Castel de Perote fel. Időközönként igen tisztán hallottuk az őr ki- 
labánál egy különös pont vastag tollvonással úgy áltásait, a mint a vonalon átment, 
alá volt huzva, hogy figyelmünket ki nem kerül- Végre éj borított mindent s árnyával borzasztó 
hété. E térkép mellé következő irat volt mellékel- vihart hozott. — Jótevőnénktől élelmi szerekkel 
ve : Vitéz texasiak ! Ha elég szerencsések lesztek gazdagon el voltunk látva, s kényelmesen költöt- 
a fogházból az őrökön át kijutni, a miért én meg tűk el estebédünket a fedelet képező sziklafal 
nem szűnöm imádkozni, no igyekezzetek nagyon alatt. Éjfélhez még két óra hiányzott. A vihar, 
messze menni, mert a tartomány mindenütt töm- bár iszonyúan dühöngött, mint a hegyek között 
ve van őrcsapatokkal, melyeknek parancsuk van, mindenkor, nem sokáig tartott, s mihamar lecsil- 
elfogni mindenkit kivétel nélkül, kik nem kü- lapult, úgy hogy egy óra múlva a hold ragyogó 
lönös engedmény és szabadalommal járnak, ha- fényben úszott a kék égboltozaton, mintha közte 
nem rejtőzzetek az éjen át az „Antro del Diablo«- s a föld között soha egyetlen felhőcske som léte
im (az ördög barlangja) a hegy tövénél, a mit zett volna. Minden tombolás nyugalomra szállt, s 
megjegyeztem nektek. Én a nevezett ponton éjjel csak a viz gyönge csörgedézését a sziklák között 
tizenkét órakor találkozni fogok veletek, egy biztos в az éber katonák szavát lehetett hallani. Tréfá- 
vezetőt hozva magammal, ki titeket a jó útra veze- lóztunk s nevettünk a gyilkosok csalatkozásán, 
tend, hogy elmehessetek barátaitokhoz Jalapába. midőn a fütty, 'a jó Pablina által megígért jelszó, 
Bízzatok erősen bennem. Hiszem, hogy barátotok, hangzott füleinkbe, s figyelmeztetett, hogy adott 
Sonnor Enrique már egyszer engem a foglyok ba- szaváról el nem feledkezett. Don Enrique ked-

7*
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véne dalának egy szakával válaszolt s pár pilla
nat múlva együtt voltunk a jó loánynyal s ogy 
szálas raneheróval, ki köpenye alatt jókora cso- 
magot hozott.

— Sennores — mondá a hölgy — önöknek egy 
pillanatot sem
szabad ‘elvesz
teniük. Készül
jenek ; mert 
midőn az őrö
kön keresztül 
osontunk, pa
rancsot hallot
tam osztogatni, 
hogy az „An- 
tro del Diab
lo“ -t fáklyák
kal kutassák 
ki, s ha elindul
tak, a mi való
színű , rögtön 
itt lesznek. —
Juan Gutierez 
átvezeti önö
ket az örökön 
és úgy tovább 
egész Jalapáig.
Oly férfi ö, ki
ben önök biz
hatnak. Segít
se önöket az 
ég — adios!
— s mielőtt e 
nemes nagvlel- 
küsége ért neki 
köszönetünket 
kifejezhettük 

volna, eltűnt.
— Uraim — 

mondá a veze
tő — először 
is fel kell öl
tözniük, s e he
lyet késedelem 
nélkül elhagy- 
niok.
Csomagját ki- 

göngyölité s 4 
teljes ranchero 
öltözéket adott át nekünk. Texasi vadászokból 
egy pillanat múlva tökéletes rondörkémokké ala
kultunk. így к ivott ük vezetőnket a barlang kijá
rásának egyedüli utján. Ez ut egyenesen az örök

hoz vezetett, kik az őrtiíz körül tanyáztak a égő 
fáklyáikkal épen a maleditos Tejanos-ok (gonosz 
texasiak) ellen akartak menni, hogy ti barlangban 
kikutassák. Л ranch erő-vezér hátrafordult a tud
tunkra adá. hogy szeneikül kövessük, inig ogy

bizonyos jelre 
ogy árnyas 
szikla alatt 
meg nem álla
podunk, a uj 
utasítást nem 
kapunk. Ren
deletéinek en
gedelmesked
ve, követtük öt 
akkor is, mi
dőn egész bá
torsággal a ka
tonák csoport
jához lopott. 
Sajátságos vi
seleté gyanús 
volt s én koz- 
ddm hinni , 
hogy mi meg- 
esalatva, .az el- 
lensdg kezeibe 
fogunk szol
gáltatni. Mi
dőn megálla
podnunk pa- 

ranesolá, ds 
hogy a kato
nák figyelmét 
felénk fordítsa, 
köhögött; kö
zel voltam hoz- 
zA, hogy egyik 
kezemet kö

vekkel fegy
verezzem " föl, 
melyeket majd 
közibök dob
hassak, el lé
vén határozva, 
életemet , ha 
c s а к u g у a n 
meg kell len
ni, vér és élet

Velocipéde- verseny Uordeaux-haii.
(Szövege a 10° (üdülőn.)

árán adni el. E pillanatban tévé Don Enrique ke
zét vállamra s mondá:

— Csöndesen, ifjú! még egy kissé tovább is 
kell benne bíznunk. Ha ö áruló, lesz még időnk
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volo elbánni, begy még egy pillanatig nyu 
godtan.

Л vozér csöndesen ment tovább s ismét hango
sabban köhögött, a mi az ör figyelmét valóban fel- 
költötto s a sziklák viszhangozák kérdő szavát:

— Q,uien vivő? — (ki az!)
Mely szavaknál az őr felvonta fegyvere sárká

nyát s azon irányba tartá, honnan a hangot jönni 
hallotta.

A mexikói felelt :
— Soy amigo! (jó barát.) En Juan Outioroz va-

K.y,)k-
Но! Juan mehet! — kiáltának a katonák s 

fegyvereiket visszahelyezték vállukra.
— Mit tud a

szö k ev é n y ek rő l V

— Sommit! — 
volt a tranchoro 
fololoto ; — any- 
nyi b i z o n y  O 8, 
hogy a hegysza
kadékban monho- 
lyet nem koros
tok. A helyiséget 
négy társammal 
igen jól átkutat 
tam. Egész dél
után hajhásztuk 
őket, midőn pedig 
a vihar ránk csa
pott, a barlangba 
húzódtunk s mos
tanáig ott alud
tunk.

Hol vannak 
önnek tá r s a i ,
Juan? — kérdé 
a százados, a tiíz- 
töl hozzá lépve.

— Amott nem 
messze. Azt hiszem, hogy a rost legények nem 
igen vannak ébren. — Но! társak! s midőn 
jelt adott, a társaság felé közeledtünk, mog lévén 
most már győződve, hogy vezetőnk a katonákat 
rá akarja szedni.

Előttük sétálgatva, tréfák által is igyekezott 
őket megcsalni.

— Az már bizonyos, édes barátim, hogy a sző 
kovényok nincsenek többé о vidéken ; hanem kí
vánok jó éjt, mi éhesek vagyunk s szállásunkra 
akarunk térni; — vámos eampanneros (jertek tár
sak), ha nem sietünk, a nap is feljön, mielőtt a 
várost elérnek. A kapitánynak pedig mondjátok

meg, hogy Juan Outierez az „antro del Diablot“ 
megvizsgálta, s hogy a szökevények nincsenek ott, 
— adios!

Ezeket mondva vezetőnk, egész biztonsággal 
haladtunk át az örökön.

Alig voltunk azonban pár lépésnyire, midőn az 
örcsapat hadnagya visszahivatott.

Nem tehettünk jobbat, visszamentünk.
— Igen jól tudjuk, Juan, hogy önt főhadnagya 

kiküldte az olszököttok üldözésére, — mondá a 
százados, — hanem nekünk parancsunk van, min
den embernél utlovelet keresni, és igy ön mog 
fog bocsátani, ha én ezt embereitől kérni fogom.

— Minden bizonynyal, itt van, — és egy irato  ̂
adott át neki.

A százados ogy 
fáklyához állott s 
olvasott : Juan 
Outi erez s négy 
társának parancs 
adatik a múlt éj
jel a várból meg
szökött foglyokat 
keresni , minde
nütt, a hol taná
csosnak látja. — 
Aláírva : Pedro 
La V a c a , kor

mányzó főhad
nagy s Castell Pe- 
rote várnagya.

— Minden ren
dén van, Juan! 
mondá a százados, 
midőn az iratot 
visszaadd. — Ha
nem о férfiak, 
idegeneknek lát
szanak; — s elvé-

(Szövege a 103. oldalon.) v0 egy katonától
a fáklyát, olóbo állt s kördölog »ózott szomóbo. — 
Kik az ön társai Juan?

— Ah, sonnor Cabo, — viszonzá az okos 
ranchero a magzavarodás logcsokélyebb látszata 
nélkül, - ezek rokonaim Jalapából, kik a várost, 
mely most az amerikaiak kezében van, elhagyták. 
I )orék legények ezek Cabo, s ha századában négy 
jeles újoncra volna szükség, bovohotné őket, — fe- 
jezé bo derék vezetőnk.

— Jól van, — mondá a százados, - majd hol
mi}) megnézem ökot, addig is jó ejt, társak !

A harcli a tűzhöz tért vissza s mi követhettük

Emberévé ausztráliai néger.



biztos vezetőnket a határszelekig, hol öt megnyer- törni, hogy a sztíp Pablinának ily nemes cseloke- 
gelt öszvért láttunk ránk várakozni. detéért köszönetét mondjon. Nagy kár, hogy nőm

Hogy rövid legyek, a regg ezredünkben, Jalapa sokáig maradt az őrségnél; mint. a győzők ogy ikét, 
falu előtt talált. a várba hivták. ^

Arthurnak igon nagy kedve lett volna vissza-

Camoens.
Büszkén morajlik Tájó torkolatja, S csodáin a nagy, a titáni korszak

Büszkén ragyog királyi Lissabon : Lelkében ihlet szent világa gyűl,
Forrongva —  népét ifjúság ragadja, Magas önérzet lángeszméi foirnak ■

Szent lelkesülés délceg-szabadon ; S nagysAg, dicsőség dallá alakúi ;
Maroknyi nép, de hődkor lelke rajta, Zugásitól a hab s a harcviharnak

S csodák varázsa a nagy századon. Harsogva kobzán megrendül a húr.
S mig e csodákon csüggök, —  megjelensz —  A riadó lant minden zendülése
S leborulok előtted Camoens ! Egy örömittas nemzet szívverése.

Ott áll a költő harci gálya ormán, Tündérkeletnek szűz szigetmagánya
Bajnokhadakkal száll szél szárnyba ; A hős dalosnak ád szent rejtőket;

Ha harc viharzik, ha dühöng az orkán, Első tanúként pálmalombok arnya
Velők ví, fárad, békés lant fia ; Hallá magasztos, harsány éneked !

A diadalkedv hangos árja forrván, Mint tört meg Inez, s bajnok lelkű barna
Te láttad őt, meghódolt Ázsia! Mint szenvedett, vitt, bízott, remegett; —

Te láttad őt —  csaták babérival —  Újabb, dicsőebb létre virrada
Világhódító kisded Portugall! | A Lusiádák felséges hada!

Sok gálya hordja, gazdagon rakottan,
Dús Lissabonba Ázsia kincseit;

Lángész müvével a költő is ott van :
Tündéri kincset ez a gálya vitt! — —

—  De hajh ! szegény hős !— nincs már nép honodban,
Kit önnagysága, múltja még hevít, —

Lantod’ nem érti síilyedő hazád 
S éhenhalás az, mit jutalmul á d !

Lórinczi (Lehr) Zsigmond.

A velocipéd-ck.
A divatnak is sok találmányt köszönhetünk, kifárad, mintha ogy félóráig morodek hegyet má

A velocipéde ezek közé tartozik. Célszorütlon szott volna.
változata az eddig ismert jármüveknek, de a ki De a divat szeszélyének megtetszett о bizarr 
ráül, feltűnővé teheti magát. Ez a legfőbb előnye, találmány, s oly gyorsan terjedt Franciaország-
s ennek köszönheti, hogy Párisban azonnal föl- ban, hogy nehány város hatósága máris megtiltó,
kapták, s a domi-monde hölgyei igon pompás ta- mikép a népes utcákon volocipédokkol lehessen
lálmánynak találták arra nézve, hogy magukra járni. Veszélyes is mind a járókelőkre, mind a 
vonják általa a figyelmet. rajta ülőre; mert csöndeson és gyorsan fut, s a

Kis könnyű jármüvek ezek ; elöl is, hátul is rajta ülő nem uralkodhatván teljesen futása fö-
egy kerékkel, s a két kerék közt egy kis nyereg- lőtt, könnyen más irányba szaladhat, leütheti a
gél. Az első keréknek két oldalt forgattyúja van járókelőket, a rajtaülö pedig lezuhanhat.
egy 'egy kengyel-vassal; ezen nyugszik a láb, s Hir szerint, a khinaiakat illeti e találmány di- 
oz által lehet forgatni a kereket, mig a két kéz csösége, kiknél a gyalogposták és küldöncök már
ogy vizszintcs kis rudat ragad meg, s annak se- régen használják о futonyokat, я egyik helység-

- gélyével irányozhatja a könnyű jármüvet. Ha bői a másikba közlekednek rajta. Használják a
ügyes a rajta ülő és sírna a talaj, sebesen halad- rendőrök és tűzoltók is.
hat rajta, s egy nogyodórai iramlás után jobban A franciák azonban hazai találmánynak tart-
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ják, napról napra jobban használják, a gyárak versenyt rendeztek, moly oly nagy érdeket ger- 
többoket gyártanak, s már elterjedt a continens jesztctt, hogy mintegy 10,000 ember jelent meg. 
egy nagy részén. Pesten több kirakatban lehet A versenyzők közt sok nö is volt, kik kacéran 
látni, s feltűnt egy-kettő az utcákon is. Megbá- mutogatták kis lábaikat a kis kengyelvasról, 
múlták a ki rajta ült, s a kinek ugyancsak ke- Képünk e versenyből mutat egy jelenetet, s 
mény munkája volt, a döcögős kövezeten hajtani megismerteti az uj jármű alakját és használási 
futonyát, módját.

Bordeaux-ban nov. 1-söjén nagy volocipéde- —.—

Az emberevökröl.
(Bernard atya két évi tartózkodása az ausztráliai benszülöttek közt.)

Az ausztráliai szárazföld bonszülöttei — mint bizonyos vendéglősnél szolgált. Ennek kellett a 
tudva van— az emberevők, anthropophagok, közé tolmács szerepét vinni törzsrokonainál ; másik 
tartoztak és a legújabb időkig minden fáradság skót szolgámat pedig egyszersmind tanítóul akar- 
erodménytelen maradt, valamely törzsnek megté- tam használni.
ritéséro a polgárisodás vagy kereszténység szem- Ausztráliában a legkellemetlenebb utazási idő 
pontjából. a nyári és őszi hónapokra esik; azokban a nagy

hőség miatt csak reggel és este lehet utazni, ezek- 
El kell azonban ismerni, hogy az egyes kormá- bon (pedig az eső okoz különböző akadályt az 

nyok, egyesülve a téritötársulatokkal, mindent el- utasnak, miután a különben alig látható kivölgye- 
követtok ezen vademberekbe legalább a teremtés léseket és horpadásokat koronként rohanó árada- 
ura tiszteletének beszivárogtatására, hogy vadál- tokká változtatja.
latok módjára ne falják föl még saját fajukat is. Reggel napkelte előtt keltem útra. Az első jjár- 
Dc minden gyöngédség s keresztyéni szeretet ha- művön, melyen magam számára kényelmes tanyát 
tástalan vala, csak a kényszerűség által parancsolt készítettem, a skót volt a kocsis, a másikon — 
barbár szigor akadályozta később azon vérlázitó melyre a letelepedésre szükséges tárgyakat rak- 
kogyetlenségokot, melyeket a fehér lakosságnak tam — a bensziilött
tőlük szonvedniök kel lőtt. Fekete szolgám útközben több kellemes meg-

Л legerősebb hit táplált — mondja Bernard lepetést csinált; igy minden déli és esti pihenés
atya — hogy legalább egy törzsnek keresztény- kor tudott forrást találni, a mely ételünk mellé s 
ségro és polgári műveltségre térítése sikerül, mi- szomjunk csilapitására friss vizet szolgáltatott, 
dön buzgó ügyszeretettel és a mindenhatóba ve- A dél napsugarai és az éj harmata ellen védel- 
tett erős bizalommal hozzá fogtam a munkához, mül a kocsikat lehető legszorosabban egymás 

Adolaideba — Délausztrália fővárosa — ér- mellé helyeztük és rajtuk sátrainkat kifeszitve 
koztemkor azonnal mindent beszereztem, hogy tanyáztunk ; tanyaholyünket hanttal kerítettük be, 
a Burra-Burra rézbányák közelében mogtele- hogy a vadaktól és mezőégéstől védve legyünk 
podhossom. és ozután hozzáláttunk a főzéshez.

Nekem és két szolgámnak egy-cgy sátor volt E csöndes magányban elég alkalom nyílt: vizs- 
lakásúl szolgálandó; elviselt katonaruhákat és gálni és összehasonlítani Ausztrália természetét 
pokrócokat — mikhez könnyű szerrel jutottam egy azon országokéval, molyokot Európa és uAmori- 
adolaidei árverés alkalmával — szándékoztam kában ismerni tanultam. Az ausztráliai tcrmészc- 
ajándékképen kiosztani azok között, kik majd a tot szorintom egyhangúság jellemzi s az európai 
művelődés iránt fogékonyságot mutatnak. A be- csak azután méltányolhatja igazán hazája szép
vásárolt sz íntásvotési és kerti eszközök átenge- ségoit, ha az ausztráliai nap égető sugarai alatt 
désévol a bonszülöttokot birtok borendozésre szomjtól kínozva, a megsemmisülés pontján állott, 
akartam bírni. Kihalt és puszta volt körültünk minden a déli pi-

Honfitársaim eszközlésére — kikkel a főváros- kenéskor; a meddig a szem eltekinthetett, fony- 
ban ismerkedtem meg — egy bonszülöttet fogad- nyadtnak és lakatlannak látszott az egész táj, a 
tam szolgálatomba, ki valamennyire az angol nyel- kiállhatatlan, de nem egészségtelen hőség miatt, 
vet is beszélte. A Burra és Adelaide közt noma- Midőn délfelé nyugholyot. kerestünk, ugyanezt 
dizáló törzshöz tartozott s már nohány hónap óta tették az állatok is. A kénguru néha fáradtan

h a ;z á n k  s a k ü l f ö l d . юз
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ugrálva haladt ol mellétünk, hátán vagy zacskó
jában fiaival, hogy valami hüves helyre tégy on 
szert, a mi pedig itt oly ritka; mert a többnyire 
mdzgaordők nem nyújtanak árnyat. Az opos- 
sumok lassan másznak egyik fáról a má-

tokorőzvo s életteleneknek lőhetne őket tarta
ni, ha néha gyűrűs mozgásaikat nőm ismételnék.

A madarak fáradtan repültök ol felettünk, vi
dám csevegés nőm hangzott az ágakról. A vidék 
néma csendjét csak néha szakította meg a bagoly

A gecefahi cv. templom GOmOrheu. (Myskovszky V. rajza Szövege n 107. oldalon.)

síkra, mig végre egy odvas törzset fedeznek föl, | barátságtalan visítása, midőn árnyas helyet ko
hol a nyomasztó hőség alatt meghúzhatják magú- I rosott magának. E madár visításával gyakran a 
kát; a lajhár is fölkeresi a maga odúját, ha azt j  levegőn keresztül röpülő sasnak kéme, amely tá- 
más állat már ol nem foglalta; 3—4 láb hosszú ; madását tyúkok, madarak és gyenge bárányokra 
gyíkok függenek farkaikkal az agánfa ágaira föl- ; csak nappal intézi. Ha a bagoly hangját hallja,
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szerencsétlenséget jolezvo koring a madarak felett, 
majd lecsap, szép csöndoson mogfogja zsákmányát 
s fészkébo repül vissza kicsinyoihoz.

Л légkör mindig fojtóbb lesz, úgy annyira, hogy 
déltájban még a szorgalmas vadmchok som látha
tók ; do iniholyt az őst közolg, harmat száll erdők 
és mezőkre, az ogész tormészot újra élőd, a kor
tok és patakok partjainak virágai főj ökot felo- 
molvo, kitárják száraz kolyhoikot: azonnal itt van 
a munkás méh is, hogy a virágpor mézévol meg
töltse szivonyát.

Ausztráliának ozon úgy a növény-, mint ál
latországra nézve élottolon időszaka a nyári hó
napokban 10 órától 4-ig tart; okkor kezdődik

lést űző angol gyarmatosok alapiták, hozzájok 
csatlakoztak kereskedők, kézművesek s csakha
mar gőzmalom is épült; majd egy vendégfogadó 
borondozéséro is akadt vállalkozó, s midőn minden 
kellék együtt volt arra nézve, hogy a telep város
nak neveztessék, az akkori kormányzó Gawler- 
röl Gawlortown novot kapott.

Estefelé tovább folytattuk utunkat s két óra 
múlva a gawlertowni honfiaink által ajánlt Jung- 
félo vendégfogadóhoz értünk s másnap Tamnida 
német gyarmatba, s itt töltöttük a karácsony-ün
nepeket. Az uj évben tovább mentünk a Burra- 
Burra rézbányák felé német gyarmatos utitársa- 
inkkal, kik készitményeikot oda eladás végett

Л gecelfalvi régiségek. (Szövege a 107. oldalon.)

rendesen я li,-trinat 8 minden friss életerőt nyer. 1 szállítók s harmad na], rendeltetésünk bolyén 
Л madarak közül a kaluik szólal inog olöször, s valónk.
mihelyt a többiek ormok jelzését meghallották, Legelső teendőm volt letelepedésre alkalmas 
egyik lábbal, a másik szárnynyal utra-készon ál- helyet körömi, s hogy ilyet egy vizgazdag forrás 
lőtt az erdők felé vagy a mozőségro; mellé lián- közeidben találtam, benszülött szolgám helyisme- 
gol csakhamar az egész madársorog, -  de most rőtének köszönhettem; másnap reggel egész pod- 
a bagoly hallgat és éjjeli csöndet koros. A kén- gyászunkat idő szállítottuk. A bányafelugyolo 
guru, az opossum, a gyik s végre a lajhár, mind bányászt -  2 skótot és 2 németet -  bocsátott 
elhagyják rojtokeikot s ujult erővel mászva, ug- rendelkezésem alá egy napra, hogy a sátorkészi- 
rálva egyik tárói a másikra, egyik fűszálról a raá- lésben segítségül legyenek ; hasonló készséggel 
«ikra vándorolnak. <^°tt mellém a rendőrfőnök 2 törvényszolgát. Min

jj dón óhajtás szorint mont; ostofole a sátrakat d o

Sok akadály után nogyodnapra reggel 1» óra- is rendeztük s egy darab árokkal körülvett föl
kor Gawlortown városkába értünk. Ezt fóldmivo- dot tűzhelynek szeroltunk tol. Vidáman pattogot
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atííz theavizünk alatt és csakhamar elég bő vacso- j 
ra mellé ülhettünk. Könnyebb közlekedési szem- i 
pontból egy lovat s gazdasági tekintetből pedig j 
egy tehenet és kecskét vettem, hogy friss tej- és 
vajban ne szenvedjünk hiányt. Még most is öröm
mel emlékezem vissza, mily gyorsan készité el 
skót szolgám egyszerű, de Ízléses ételeinket.

Már egész hetet töltöttem el szellemi tétlen
ségben, de azért nem munkátlanúl; mert mihelyt 
magunkat rendbehoztuk egy darab földet fogván 
föl, azt virág- és főzelékmaggal vetettük be. Ben- 
szülöttek azonban még nem mutatkoztak. Né
hányszor e tárgyra nézve embereimmel is beszél
tem s a benszülött alkalmilag engodelmet kért, 
hogy egy törzset fölkereshessen és hozzám vezet
hesse. Másnap élelemmel fölszerelve azon utasítás
sal bocsátám el: ha három nap nem akad rájok, 
térjen vissza.

A benszülöttek nomád-élete mellett lehetetlen 
volt — mint más vad népeknél történni szokott — 
valamely törzset felkeresni s annak közelében 
telepedni le ; ezért folyamodtam az említett mód
hoz. Szolgám már másnap visszatért egy főnök 
kíséretében. Csakhamar megegyeztem vele, hogy 
mindjárt másnap jöjjön ide törzsével s mellettem 
üssön tanyát, s valóban el is jött 65-öd magával.

Első munkájok volt nehány mézgafát meggyuj- 
tani; miután kidőltek, galyakat szedtek a tűz táp
lálására s úgy telepedtek le, hogy a füst nekik 
ne árthasson. Másnap embereim gúny hókat segí
tettek építeni s azon voltam, hogy a főnöké kü
lönösen fel legyen diszitve, fölébe egy rúdra még 
az angol lobogót is feltüzettem, mit a szél idesto
va lengetett.

Az ausztráliai szárazföld négerei a Papuas- 
törzshöz tartoznak; nők és férfiak középtermetű- 
ck, arcuk átalán véve rút; hajuk nem egészen 
bodor, hanem simán csüng le a főről s alant kon- 
dorúl egy kissé; bőrük színe is nem az úgyneve
zett ébenfekete, hanem sötétszürke.

Nyáron minden öltözet nélkül járnak, a téli 
és őszi hónapokban — j unius, julius, augusztus 
és September — többnyire opossum bőröket hor
danak, melyek vékony bőrhártyával vannak ösz- 
szefüzvo, a főnökük pedig rendesen két összefű
zött kengurubört. A közelebb eső törzsek éven
ként egyszer, ha a fővárosba jőnek, feleségeik és 
gyermekeik számára gyapot-pokrócokat kapnak 
ajándékba, a férfiak pedig elviselt katonaruhákat, 
hozzá még mégis vendégoltetnek s ezután újra 
visszatérnek vándoréletmódjukhoz. Állandó tar
tózkodási helye egy törzsnek sincs, mert azt min
den új holddal változtatják.

Nyelvűket — mondja utazónk -  a legnagyobb 
szorgalommal akartam tanulmányozni s ez siko- 

I rült volna is, ha valamely törzs hosszabb ideig 
tanyáz körűltom; többszörösen azon tapasztalatra 
jutottam, hogy mindegyik törzs más-más szava
kat használ ugyazon tárgy jelölésére.

Eledelük gyökerek, rovarok, mézga és aká- 
cafáról szedett gyanta; kedves falat előttük a kén
guru; s a lajhár-fogás valamely törzsnél mindig 
örömnap, ennek zsírját eltoszik s vole ünnepoik 
alkalmával egész testüket be szokták kenni. Ha 
haldús folyóra találnak, ezeket som vetik meg; 
emlitett állatokat, sőt a halakat is rendesen kéz
zel fogják, csak akkor használnak e célra erős bo
tot, he az állatok félénkség miatt be nem várják 
őket. A kigyókat, gyikókat hasonlókép megeszik 
s ezeket is botjaikkal ölik meg.

Az emlős állatok és madarak húsát néha forró 
hamuban pörkölik meg, többnyiro azonban cs >k 
nyersen költik el. A férfiak mindig először étkez
nek s mit ezek meghagynak, azt kapják a nők és 
gyermekek.

Fehér emberekkel találkozáskor eleinte bizal
masok, örömest megteszik, a mit nekik monda
nak ; de azon irók állításával, kik becsületességü
ket vitatják, észleleteim — mondja Bernhard 
atya — ellenkezőt bizonyítanak s egészen ösz- 
hangzanak a többi gyarmatosok tapasztalataival; 
ugyanis hol csak alkalmuk van : lopnak, az elté
vedt vagy telepeiktől messze távozott fehéreket 
— feles számukkal legyőzvén — kivégezték és 
felfalták. Maga egy főnök úgy nyilatkozott egy 
ízben előttem, hogy a fehérek húsa többnyiro ke
serű, a minek szerinte a dohány rágás az oka, — 
mert köztudomás szerint az angol eredetű gyar
matosok sok dohányt pipáznak és rágnak.

A gyarmatosok védelmére, a bonszül öttok tá
madásai ellen, miután a gyilkolás nagyon elhara
pózott, a kormányzónak a logszigorubb rend
szabályhoz kellett folyamodnia. Eleinte sikerült a 
rendőrségnek a gyilkosokat felfedezni, később 
azonban mindent eltagadtak és a corpus dilecti-t : 
a meggyilkoltak ruháit, eltávolították, s a bíróság 
elvégre is kénytelen volt a gyanúval terhelteket 
szabadon bocsátani. Majd 4 gyarmatos családapa 
tűnt ol, kik békés jellemükkel az egész környék 
szoretotét kiérdemelték; már ekkor valóságos 
irtó háborút indítottak a feketék ellen, mig a 
gyilkossági jeleket egy törzsnél mégis találták; a 
rendőrség azon utasítást kapta, bogy az egész 
törzset be kell hozni, ha a tetteseket nem akarják 
kiszolgáltatni. Miután a bíróság hosszas vizsgálat 
után semmi eredményt som tudott felmutatni, a



konnányzó mogimianuaolta, hogy a rendőrök Ke о barbar oljárás hatott, mert azóta a gyarma- 
annyi ön« öt fogjanak be, a mennyit csak közre tosok hirtelen eltűnése a ritkaságok közé tartozik 
rt^ák;10̂ 110 8 0Z0^L̂  az°nnal Adelaidebo szál- és a benszülöttek serkentésére, bogy a vadonok-

( ban eltévedt fehéreket útbaigazítsák, a kormányzó
A vizsgalat még ottlétemkor is folyt, de ered- pokróc- és ruhadarabokat tűzött ki jutalmul, 

menytelenül; utoljára büntetésül az egész törzs
kivégoztetett a gyermekek kivételével s a bakó (Vdge kövctk0
szerepét maguknak a főnököknek kellett végezni.

A gecelfalvi eyang. templom Gömörben.
Gecelfalva, Csotnoktöl északra kis órányi tá- V oto et zeL o speC tabIL I s M artI nI tornaL-

volságra, erdökoszoriizta regényes völgyben fék- L yay aeD es пае renoV ate  sV nt. (Ezen épüle-
szik, s jelenleg mintegy 300 tót-ajkú ágostai val- tek tekintetes Tornallyay Márton úr fogadalma 
lású és logtöbbnyiie földmiveléssel és fuvarozással és buzgalmánál fogva javíttattak ki;) továbbá; 
foglalkozó lakossal biró kis falucska. Régenton ide trIV nI D eo IM perante franC IsCo Caesaré 
telopitett németek lakhatták, mint német olnove- aV gV sto . (A háromegy istennek, felséges Ferenc
zése: „GötzchdorJ bizonyítani látszik, sőt „Op- császár uralkodása alatt.)
pidum Gecelfalva felirásu regi pecsétje szerint Mind a két chronosticon az 1819-dik évszámot
azelőtt népes mezőváros lehetett. jelzi, a mikor e templom gyökeres ujjitásnak vet-

Novozetos itt a régi, még kezdetleges gót izlés- tetett alá. 
bon, a XIV-dik század vége felé ide telopitett Ezen templom külseje gót ablakaival és nyolc- 
szászok által épült templom, moly valamint a szegletü, tornácos, hegyes csúcsba végződő tor- 
szomszédos csotneki,! eredetileg a katholikusoké. nyával — kivált a délkeleti oldalról tekintve, 
volt, do a roformatió idején az ogész vidék lakos- mint azt a rajz elénk tünteti, — kellemes és festői 
sága ágostai vallásra térvén át, a templomot azért benyomást okoz a nézőre, és azon kevés templo
mai napig evangélikusok használják. mok közé tartozik, melyeknek külseje még ere-

Ezen tomplom kicsiny ugyan, de tekintve egyes deti alakjában tartatott fenn. 
gót diszitményoit és nyolcoldalú eredeti gót tor- Megemlitendőnek vélem még о templomban levő 
nyát, valamint a templom bolső falán a mészréteg egynéhány régiséget, melyeket a szives olvasó a 
alatt még mostanáig lappangó terjedelmes freskó második rajzon szemlélhet, és pedig középen van 
festményeit, mindenesetre mütörténeti és régé- a keresztelő medence, mely egyszerű gót ízlésű ta- 
szoti novozotosséggol bir. gozattal bir, és kőből van faragva, azonban min-

A szentély — hol egy újabbkori, mübecs nél- den díszítmény nélkül; továbbá egy régi gót vas 
küli oltár áll — keletfelé rondos hatszögü három gyertya- vagy fáklya-tartó, különös alakjánál 
oldala által záratik be, — három, még eredeti fogva talán unicum; a négy, levelekkel és gom- 
gót ablakon nyeri világosságát s igen szép csúcs- bókkal díszített vaspánt fent egy gyűrűt tart, 
ivos boltozattal bir, moly boltozat lapjain és ol- molybo a gyertya illesztcteit, és a lent lévő vas- 
dalfalain a mészréteg alatt levő freskó festme- tövisen megorősittetett, az alsó részen, a pántok 
nyék egyes alakjainak gyönge körvonalait jól közt, a vas gót architecturában oly gyakran elö- 
észrovehetni; de nem csak a falak, hanem az ősz- forduló négy liliom van alkalmazva. Ezen gyer- 
lopok törzsei, a bolfgorincok és egyos tagozatok tyatartó jelenleg nem használtaik, 
is szín pompában diszlettek; — ezen stylszerü be- Végre a bejárási kapuzat ajtó < yüHíjc, gót mii- 
festésnek nyomait a helyonkint lohámlott inészré- Ízlésnek megfolelőleg van díszítve. Ezen mürégi-
togtöl ment bolyokon még jól láthatni, s valóban 1 ségek a XV-dik század elején készülhettek, a 
kívánatos lenne a mészréteget azokról levenni. mikor tudniillik a templom építése bevégeztetett.

A föhajó hosszúkás négyszöget képez, melynek A tomplomot kőfallal koritett sirkert voszi kö- 
újabbkori boltozatján következő felírások olvas- rül, hová két bejárás vozet.
11 ató к : M tjft/có r s : k y  í 7 A tú r.
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A s z e l e k .
(Vége.)

Folyton-tartók azon szelek, melyek egész évon 
át fújnak. Midőn Kolumbus nyugat fold ment, 
hogy Indiába jusson, megijedtek követői a keleti 
szdlnek folytonossága fölött, moly a vitorlákat fe
szitette ds a hajókat mindinkább tova vitte hazá
juktól. Honndt ezen keleti szél az egyenlitő alatt ? 
Az egyenlitő alatt, ott, hol a napnak sugarai füg
gélyesen ősnek a földre ds a levegőt fölötte mog- 
melegitik, ez megkönnyitve fölemelkedik ds a fel
ső rétegekben, éjszak ds dél felé vonul ajégsar- 
kokhoz, mig ezektől, az egyensúly helyreállitása 
végett, hideg lég nyomul — a föld felszindt érint
ve, — az egyenlitő fold, mely légmozgás ezen ma
gyarázat szerint az északi félgömbön dj szaki, a 
délin déli szél. Az olvasó bizonyosan kérdi: mikép 
magyarázható ^mindezekből a fennevozot keleti 
szél ? Származását ekkép magyarázhatjuk: Az 
északi szél az északi félgömbön bizonyosan mint 
északi szél lépne fel, ha a föld nyugodtan állna, 
igy azonban északkeleti széllé változik és a déli 
sarktól az egyenlitő felé húzódó szél a föld for
gása miatt délkeletivé változik át, mert a föld 
nyugatról kelet felé forog. Hogy lássuk : mikép 
megy a gyönge északi szél észak-keletibe át, húz
zunk a balról jobbra (nyugatról keletre) forgó 
földtekén (glóbuson) krétával egy vonalat az 
északi sarktól le az egyenlítő felé ; e vonal 
fogja az északi szélnek útját jelezni; de ez 
már nem lesz északi szél ha a glóbust forgatjuk, 
mert a vonal nem megy egyenesen a délvonal 
irányában a sarktól az egyenlitőig, hanem ferdén 
kelotről nyu^otra, és igy az észak-keleti szél útját 
jelképezi. Ép igy áll a dolog azon hideg széllel, 
mely a déli sarktól az egyenlitő felé nyomúl. A 
föld gömb közepén, az egyenlitő alatt, a két szél 
egyesülése által tiszta keleti szél támad. Mert mig 
a sarkokon a föld részecskéi alig mozognak, ad
dig az egyenlitő alatt a leggyorsabb mozgásban 
vannak, 24 órában 3500 mértföldnyi utat futnak 
be, és valamint a lovasnak folyton szél fú arcába, 
úgy a föld körforgásában nyugotról keletre koloti 
szolét idéz elő, mely épen azért fú erősebben, mert 
a forró földövön az észak-keleti és délkeleti szó- j 
lek is egyesülvén, a golyó magaslatán, — ha igy 1

szabad mondanom, — tiszta koloti széllé nyomat 
nak össze. A leirt észak-koloti, dél- és keleti sze
lőknek folyton-tartó'okai vannak, és igy folyton- 
tartók, s passát-szoloknok neveztetnek.

Ha a föld tökéletesen sima golyót képozno, 
száraz föld és tonger, hogy és völgy nélkül, a pas- 
sát-szoleknok ép oly szabályszerűen kellene fúni- 
ok, mint fönobb omlittotett. így azonban déli 
Ázsiában és az indiai tengeren lényeges változást 
szonvednok. Az indiai tenger a déli sark felé nyit
va áll, nyugatra tőle azonban Afrika fekszik, a 
Sahara forró sivatagjaival, kcloton Ausztráliának 
szabad toréi, északon India és fölötto a Ilimalája- 
hogység. Ezen körülmények nagyban megváltoz
tatják a passát-szolokot. Az északi félgömb molog 
évszakában, áprilistól októberig, midőn a déli fél
gömbön tél van, a hideg passát-szél délkeletről 
az egyenlítőn túl észak felé Calcutta partjáig, a 
Tigris és Eufrat torkolatáig, s a Vörös-tengerben 
Suozig hat fel. Októberben azonban о szél irányá
ban változást szenved, s mindig ama nagy szél
vészektől van kisérvo, moly ékről az indiai újsá
gok oly gyakran írnak. Ha a déli félgömbön nyár, 
az északin pedig tél van, oz utóbbin az észak- 
koloti bzél áll be, mely az égbe nyúló indiai he
gyektől Afrika keleti partjai fedé nyomúl és a ha
jókat Calcuttától Madagaskár felé hajtja.

Az indiai óceán okkép módosított passátszolo- 
it monsuonnek nevezik, ezen porzsa szótól „mon- 
sumtt évszak. Ezek az időszaki szelek. A monsu" 
en kitörése rottontö szélvésztől van kisérvo.

Az időszaki szelekhez tartoznak még a száraz
földi és tengeri szellők — Brisok. A szárazföld t. 
i. a nap által fölmologittotik, ekkor a tengerről 
enyhe szellő fú egész napon át; délután 3 óra fe
lé éri el orojének tetőpontját, és este felé ismét 
alább hagy. A tenger vizo éjjel is megtartván mo 
legét; a gyorsan lehűlt szárazföldi szellő ekkor a 
tengerre nyomúl.

Végro megjegyezzük, hogy az orkánok nem 
egyenes irányban, liánom csavar alakban halad
nak, s ezek forgó orkánok.

fír. J
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Egy hét  t ört énet e .
(Február 15.)

(VK.) Tárcánk könnyűd naszádján, melyet a 
hotijtörténetek változó habjai ragadnak ide stova, 
Budapestnek — úgy szólván — majd minden ér- 
dekesb helyére elszállítottuk már olvasóinkat, ki
véve egy helyet — a városi bünfenyitő törvény
szék tárgyalási termét.

Most azonban oda szeretnek szállítani önöket, 
ha ugyan ez ünnepélyes zugolyban jutna egy 
talpalatnyi tér, a hol helyet foglalhatnánk. Mivel 
azonban itt az igazság istenasszonya uralkodik, 
ki nőm tesz különbséget sem a bibor, sem a kol
dusrongy közt, ha azokra egyforma bünfolt ra* 
gadt — legelőször is bocsánatot kell tőle kérnünk 
ama könnyolmü nagyításért, melylyel e helyet 
„az első pontban* teremnek mertük nevezni.

Szólásforma volt ez tőlünk, olyforma, mint mi
dőn Fényclginé ő nagysága is szalonnak nevezi 
négy támlánynyal tönkre zsúfolt szobáját, csupán 
azért, mert a „high life* nagy hölgyei szintén igy 
nevezik dísztermüket, melynek pompás szőnye
gén az egész socioté elfér.

Szomorú kis „terem* biz ez, melybe már — 
belépti jegy gyei kezünkben — háromszor kisérlök 
meg a legelszántabb rohamot, de — fájdalom — 
a természettudomány ama primitiv törvényénél 
fogva, hogy ugyanazt a helyet ogy időben két 
tárgy nem foglalhatja el, az ajtón kívül kellett 
maradnunk, s mind azt, a mit ollosheténk, csupán 
lábujjhegyezési művészetünk segedelmének kö
szönhetjük.

A pesti közélet — hála istennek — nagyon 
szegény „cause célébre“ -ekben. Legfölobb a saj- 
tóbiróság terme nyújtott olointén egy-ogy érdo- 
kesb tárgyat, inig a pörlekedő szegediek vád
halmaza az esküdtszéki terem érdekességét is 
tönkre nem tette — legalább ogy időre.

Nagy bünpörök nálunk nem tartják izgatott
ságban az embereket, mint a régi jó  világban, 
midőn hébe-hóba akadt ügyvéd, ki egy nagyurat 
mogmérgezott, s gróf, ki saját apját ölte meg. 
Mióta azonban c sokszor megénekelt „régi jó  
idők* eltűntek, azóta tisztességes kabát vagy csip
keöltöny alig került nálunk a „kriminális“ padra. 
8 ha akadt is egy-ogy szörnyű vállalkozó, (mint 
Eborgényi k. a.) más hazát keresett, s igy ügyét is 
elvégezték máshol. Azok, kik itt Ítéltetnek el, som 
állásuk, sem múltjuknál fogva nem keltik löl a 
közönség érdekeltségét, mert nagyoboara műve

letlen gyilkosok, professionátus tolvajok, közön
séges váltóhamisitók és rongyos iparlovagok.

De most akadt egy nevezetes „jövevény“, ki 
segített az örvendetes meddőségen.

Karagyorgyevics Sándor herceg ül a vádpadon, 
megszerezve a pestieknek azt a ritka alkalmat, 
hogy egy tisztes külsejű öreget, ki még tizenegy 
év előtt a szerb fejedelemség trónján ült, most a 
bűnösök fekete padján lássa, azzal vádoltatva, 
hogy gyilkot adott összeesküvők kezébe.

Ez már nem közönséges bűntény, mert poli
tika, komor szenvedély és történeti emlékek ve
gyülnek bele. Maga az egyéniség külseje is érde
kes. Egy hatvanhárom éves öreg, kinek ősz feje 
folyvást reszket, szemei semmi szenvedélyt nem 
árulnak el, ki ritkán veszti el nyugalmát, sakkor 
is inkább a kornak súlya, mint a belső szenve
dély rohama látszik rajta. Egy vonás sincs arcán 
Macbeth-ből, ki a trónért gyilkolt, sem az emberi 
Nemesis fagyos erélyéből, mely arra vihette 
volna, hogy az apa vétkét megtorolja a íiuban, 
mert hisz mindenki tudja, hogy a meggyilkolt 
fejdelem atyja szintén csak egy Karagyorgyevics 
hulláján keresztül lépett a szerb trónra.

Az exfojdelem mellett titkárja: Trifkovics és 
Sztankovics ülnek — szintén elég nyugodtan, de 
kevés rokonszenvet keltve azokban, kik komor 
arcvonásaikra tekintenek.

A tárgyalás, a tanuk hallgatása, a vallomások 
és okmányok fölolvasása polyglott modorban f ly. 
Hallunk magyar, német és szerb szót, s a kis hall
gatóság— mely kíváncsian szorong — alig győzi 
türelemmel, mert tolmácsra lévén szükség, az 
egész csak lassan megy.

A vallomások közt sok a terhelő. A topcsideri 
park véres eszközeiben Kimer ráismert a maga 
pisztolyaira s Dréhor az általa csinált késekre, 
melyeket a herceg titkárja vett tőlük. A titkár 
azt mondja rá: igen, ő vette, s ő is küldte el, de 
megbízták vele, s nem tudta, mire fogják hasz
nálni.

A topolyai jószágigazgató s a belgrádi jószág
felügyelő azt vallák, hogy a herceg jól ismerte az 
összeesküvőket, tudta torvökot, pénzt küldött ne
kik általok, s beszélt előttük a fejedelem moggyil- 
kolásáról már akkor, midőn a fqjedelom még élt. 
A hercegnek azonban minden szava tagadás. О a 
gyilkossal, csak mint ügyvédjével állt összekötte
tésben; a küldött pénz ügyvédi dij volt; a terv
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ről mit sem tudott; a vértől 'mindig borzadt, s 
azok kik ellene vallanak, ezt csupán a belgrádi 
nyomások folytán teszik. Különben is — kérdé a 
herceg, — nem tudja-é a törvényszék, bogy Bel- 
grádban kínozták a vádlottakat ?

E kérdésre az „előadó“ azt felelte:
„Lehet, kínozták az ön uralkodása alatt, de ma 

már nem teszik. Különben is a hercegnek itt, о 
helyen, nincs kérdezni valója; csak felelnie kell!“

Volt e súlyos észrevételben valami megdöbben
tő. Ez az ember, ki egykor uralkodott, elvesztő 
jogát attól is, hogy kérdezhessen. A bűn ellene 
még nincs megállapítva, de a súlyos gyanú, mely 
terheli, elég, hogy ne legyen más szava, mint a 
felelet, ha kérdezik. Mindaz, a mit azon túl tehet 
— egy fohász.

Védő ügyésze Funták Sándor, kinek nemcsak 
esze, de szelleme is van, érzé, hogy e sebre tapasz 
kell. Megrótta a felelet első részét, mondván, 
nincs itt a helye azt bírálni, a mi a herceg ural
kodása alatt történt. A védbeszéd, melyet ő fog 
tartani, bizonyára fénypontja leend a tárgyalás
nak, de hogy az Ítélet súlyától meg fogja-é men
teni, — ez oly kérdés, melyre csak később fogunk 
feleletet adhatni.

Addig fordúljunk egy hercegnőhöz, ki — 
szemünk láttára ölt, és pedig a csábítás mérgével, 
nem kapva egyéb büntetést, mint — megveté
sünket.

Ez azonban csak a színpadon történt, a múlt 
pénteken, midőn Feuillet „Delilá“ -ját adták, mely 
drámának van nevezve, holott csak dialogizált 
regény, mely nem festi a jellemeket, hanem hatá
sos képekben mutatja be nehány ember történe
tét, zeneszó mellett, holdfénynyel, mely a színfal 
mögötti görőgtüz füstjét is elárulta. A hires re
gényíró e müve inkább kápráztat, mint meghat. 
Alakjai föl vannak piperézve, de belől üresek. A 
történet nem annyira fejlődik, mint változik. Az 
egész egy szívtelen lény játéka egy bábbal. A se- 
lyemszörü macska ép igy les a bárgyú egérre, 
melyet megfog, játszik vele, el-elereszti, s aztán 
— mikor kedve tartja: széttépi. Egy csábos her
cegnő elhódít egy fiatal zeneköltőt menyasszonyá
tól, s akkorra, midőn c menyasszony — a hűtlen
ség súlya alatt — meghal, ő is megunja kedvesét, 
s elszökik tőle egy mással. Az ifjú pedig, ki csalt

és csalatott, erkölcsileg megsemmisülve hal meg. 
E történet elég érdekes jelenetekbe van öntve, 
egy pár jó  alakkal (minő a vén zenetanár s a hó
bortos Mecénás,) de a jelenetekben kevés a drá- 
maiság s a két főalak nem kelti föl érdekeltsé
günket. A nő itt nem nő, a férfi nem férfi. S bár 
egyes, mesterileg irt jelenetek hatottak, a párbe
szédek szollemdúsak, a kiállítás díszes, az est fő
érdekét mégis csak Szerdahelyi Kálmán képozto 
ki a hóbortos Mecénást kitiinőleg játszá.

E zonedráma különben (s annyiban ez, mert 
zenészek szerepelnek bonne, s van nyitánya, zá- 
radékkisérete, ének és zongorarészo,) némi log 
idényszerü volt, a mennyiben a zonoidény már 
beköszöntött.

A flórenciek kezdők meg, kik szombat-este 
Haydn, Schubert és Beothowon egy-ogy négyesé
vel ragadták el hallgatóikat. Csakugyan egy em
ber ez nyolc kézzel, vagy négy ember egy szívvel! 
Ók meglepik azt is, ki a quartettől nem vár él
vezetet.'Az ő vonós hangszereik énekelnek sédes 
harmóniában olvadnak össze. Itt van Willmers is, 
a régi virtuóz, ki vasárnap zongorázott az „Eu
rópaiban. Játszott egy Boothovven-s zonátát is 
több klaszikus müvet ; de hiába, az ö iskolája nem 
abból a világból való, mely a klasszikusok kul
tuszában nőtt fel. Ó a szalon csillogó levegőjében 
élte le virágkorát, trillákban édelgott s a mélyebb 
szellemek titkait nem ismeri úgy, mint az újabb 
zenehősök. Paraphrase-a a „Hej dinom dánom“ 
dalra jobban is tetszett.

A Kisfaludy Társaság is az nap tartá nagygyű
lését, el lehet mondani, hogy s z é p  közönség előtt, 
mely kegyelettel hallgatá Horváth Mihály „Zrí
nyi Ilonáját“ s Lévay emlékb^szédét Tompa Mi
hály fölött; megtapsolta Szász Károly „Öreg kar
széket“ is, s jól mulatott a „Gavallér politikuson“, 
mely a napi életből vette alakjait, s melynek szer
zője szintén Szász Károly. A bohózat elméletével 
Dux Adolf szépitész nyert dijat. A titkári jelentés 
röviden, de ékesszóló adatokkal rajzolta о társaság- 
tevékeny működését, gyarapodását, mely bárha 
évről évre mind jobban növekednék, mert végre 
is a költészet nem csak szépség, hanem egyszers
mind valódi szükség, kivált korunkban, midőn 
annyi a meghasonlás.

V e g y e s  k ö z l e  1 1 1  é 1 1 у e k.
Történeti naptár. Február hó. 19. Tamerlán I zár 1796 születtek. II. József császár f  1790. — 

J40;>, István fhg 1867 f f .  Hoffer András Mantuában agyonlövetett 1810.
20. Voltaire 1(594, Garrick 1716, Mászáros Lá- | 21. Oalvisius Jf>f>6, Kévay Miklós 1749 szülőt-
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tok. — Spinozza 1677, Leuchtenburgi hg, Beau- 
harnais Jenő 1824 f f .

22. Amerigo Vespuzzi 1512, Izrael nagyvezére 
Mózes a v. t. u. 2553 -ff.

22. A Diocletiáni üldözés kitör 303. — Vak 
Béla f  1141. — Washington György született 
1732. — Kuza liget Moldva-Oláhország fejedel
mét a trónról lemondatják 1866.

24. XIII. Gergely pápa naptárjavitási rende
leté 1583. — Fulton 1815, Guttenberg 1468 f f .  
— Borztonyi Dániel •(* 1836. A februári francia 
forradalom, Lajos Lülöp bukása, harmadik francia 
köztársaság 1848. — Blondina kötéltáncos szüle
tett 1824. — A száműzött magyarok Amerikába 
érkeznek 1849.

25. Podjebrád Katalin + 1464. — Wallenstein 
kardjába dől 1634.

— (Magyarország nádorai.) Ceba, (1001.) Aba 
(1034.) Zacho, (1055.) Radó, (1056.) Ácsa, (1064J 
Vidos, (1072.) Gyula, (1074.) Uroz János, (1100.) 
Lambert, fi 124.) Fauzsal , (1137.) Gerzson,
(1148.) Belus, (1156.) Tamás, (1166.) Ompud, 
(M 172.) Dénes, f i  184.) Moghy, (1188.) Domokos, 
(1192.) Farkas, (1196.) — Mike, f 1201.) Iléder- 
váry István, (1206.) Héderváry Poth, (1209.) 
KöjŐni Bank bán, (Boór Benedek, 1212.) Sopro- 
nyi Miklós, (1220.) Borczi Nagy Gyula, (1222.) 
Szepesujváry Fülöp, (1223.) Borczi Nagy Gyula, 
újra, (1226.) Borczi Miklós, az előbbinek testvére, 
(1228.) Hédorvári fi.) Vialka Dénes, (1233.) IIo- 
monnai Drugeth Vilmos, (1235.) Sümeghy László, 
(1240.) Arnold, (1242.; Hédervári, (II). Vialka 
Dénes, (1244.) Kondrád, (1251.) II. Vialka Dé
nes, újra, (1252.) Henrik, (1253.) Roland, (1257.) 
Tamás (1260.) Pozsonyi Henrik, (1263.) Héder
vári Poth Lőrinc, (1267.) Moys, vagy Myze,(1272.) 
Roland, (1273,) Oklics Dénes, (12741) Sopronyi 
Miklós, (1275.) Sümeghy Máté, (1278.) Miklós, 
(1284.) Sümeghy Miklós, (1293.) János 1298.) — 
Após vagy Opor, (1300)  Tronchényi Csák Máté, 
(1305.) Omode, (1308.) Kapos, (vagy Copochus) 
(1308.) Hasznosi Nagy Domokos, (1320.) Homon- 
nai Drugeth Fülöp, (1324.) Homonnai Drugeth 
János, (1330.) H. Drugeth Vilmos, (1334.) Gyloti 
Miklós, (1343.) Konth Miklós, (1351.) Apuliai 
László herceg, (1368.) Imre, (1573.) Gara (L) 
Miklós, (1375.) Széchy Miklós. (1383.) István 
(1387.) Jolsvai Lesták, (Eustach) (1392.) Pelsőczi 
Bobok Detro, (1392.) Marczalthőy Miklós, (1400.) 
Gara (II.) Miklós, (1402.) P. Bebek Domokos, 
(1407.) Palocsay Máté (1434.) Héderváry Lőrinc 
(1437.) Gara László (1449.) Ulrik, (1456.) Guthi 
Országi« Mihály, (1458.) Nagylöcsoi Orbán, egri

püspök, (1480.) Zápolya Imre gróf, (1485.) Zápo
lya István gróf, (1492.) — Vingárdi Geréb Péter 
(1500.; Perényi Imre gróf, (1504.) Báthory Ist
ván, (1517 — 1525.) Verböczy István, (1526.) Bá
thory István újra, (1526— 1535.) Turzó Elek hely
tartó, (1536— 1541.) Révay Ferenc helyt. (1543.) 
Várday Pál helyt. (1544— 1545.) Ujlaky Imre 
helyt. (1549— 1553.) Nádasdy Tamás nádor, 
(1554 — 1562.) Oláh Miklós helyt. (1563.) Móré 
Mihály helyt. (1563 — 1568.) Bornemissza Pál 
helyt. (1568 —1572.) Veráncz Antal helyt. (1572.) 
Cobor Imre helyt. (1572.) Radecius István helyt. 
(1573— 1582.) Istvánffy Miklós helyt. (1582— 
1586.) Draskovich György helyt. (1586 — 1588.) 
Fehérkövy István helyt. (1588— 1597.) Kutassy 
János helyt. (1597— 1601.) — Hetesi Petlie Már
ton helyt. (1602— 1606.) Forgách Ferenc, helyt. 
(1607.) Illésházy István nádor. 1608— 1609. Thur- 
zó György, 1609— 1616.) Forgách Zsigmond, 
(1617— 1622.) Thurzó Szaniszló, (1622— 1625.) 
Eszterházy Miklós, (1625— 1645,) Draskovich Já
nos (1646-1648.) Pálffy Pál gróf, (1649— 1653.) 
b. Wesselényi Ferenc, (1655— 1667.) — Szelop- 
csényi György helyt. (1667 — 1673.) — Amprin- 
gen Gáspár kormányzó, (1673— 1681.) Hg. Esz
terházy Pál, (1681 — 1712.) — Gr. Páíffy Miklós 
(1714— 1732.) Ferenc [Lothringeni Hg. (1732— 
1741.) gr. Pálffy János, (1741 —1751.) hg. Bat
thyányi Lajos (1751 — 1766.) Albert föh. 1767 — 
1790.) Sándor föhg. (1790—1795.) — József fölig. 
(1795— 1847.) István föhg. (1847 — 1848.) meg
halt 1866. Közli: Lávái/ Jenő.

* (Amerikai tábornokok.) New-Yorkból Írják a 
következő — épen nem örvendetes — adatokat, 
melyek némely ismertebb nevű katonai egyéni
ségről szólanak: A forradalom tábornokai szomo
rú szerepet játszanak rendőrségünk előtt. Nem 
rég Magruder tábornokot, ki ittas állapotában 
több Ízben összekoccant a rendőrséggel, egyik 
déli tábornok barátjával a rendőrség előtt láttuk, 
mert a pálinkamérő lebujokban mindketten illet
lenül viselték magukat s kihágásokat követtek el. 
De ez nem az egyetlen eset. Közelebb Spitzer 
John unionista tábornokot csukták el érték-papi* 
rok tolvajlása miatt. Ugyanaz napon, midőn eli
télték, egy holt-részeg embert vittek a rendőrség
hez taiyigán, az utcai csőcselék nagy mulatsá
gára. Mindenki Ramsey tábornokot ismerte föl 
benne, mert hisz öt mindenki ismeri. О volt, ki 
a Nasville és Stone-River melletti ütközetekben 
oly jelentékeny részt vett. A háború után egyik 
st.-pauli hírlap segédszerkesztője lett, mintegy 
másfél év előtt pedig Now-Yorkba jött egyik leg-
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tekintélyesebb laphoz, hanem az iszákosság mind 
mélyebbre sülyeszté. E miatt nem szerették, s kü
lönféle foglalatosságokhoz látott, mígnem legvé
gül napszámos lett. Ez ugyan tőzsgyökeres ame
rikai vonás, s a vitéz tábornokot a napszámosban 
is becsülni és tisztelni tudták ; de az iszákos ember 
egyforma, ha világhódító is volt, vagy mindig 
napszámoskodott. ‘ Ramsey gyakran követett el 
kihágásokat s nem egyszer állt már a rendőrség 
előtt. Ezúttal Dodge rendőrbiró nehány heti fog
ságra Ítélte. A mélyen sülyedt ember Uj-Anglia 
legtisztaletreméltóbb és tekintélyesebb családjá
val áll összeköttetésben, s rokonságban.

— (A 'panama-kalapok készítésű.) Nem minden, 
a kereskedésben e néven előjövő kalap készül 
Panamában, a nagyobb részt Mantaban és Ecuador 
egyéb vidékein fonják. E kalapoknak előnye, hogy 
egyetlen darabból készülnek, rendkívül könnyük 
s hajlékonyak, úgy hogy összetekerve, zsebbe dug- 
hatók, eső alkalmával könnyen megfeketednek? 
de vízben szappannal mosva, más vízzel vagy 
más morószerekkel bekenve, ismét vissza nyerik 
fehér színüket. A szalmát fonás előtt elkészítik. 
A leveleket leszedik, mielőtt kifejlődnének, meg
tisztítják a csömörök- és erektől, ezután forró 
vízben főzik mind addig, mig mogfehérodnek, s 
hűvös helyen megszáritják. Ekkor küldikel s be
lőle a perui indiánok a kalapokon kívül még oly 
értékes szivartárcákat is készítenek, melyeknek 
darabját 6 font strerlinggel is fizetik. A kalapokat 
térd közé szorított kaptán fonják s természetesen 
a tető közepén kezdik, s úgy folytatják mindig 
nagyobb körben. A ráfordított munkaidőtől függ 

jósága; a durvábbakat elkészitik 2—3 nap alatt, 
mig a finomabbak hónapokat kívánnak. Legjobb 
idő a fonásra a reggeli órák és az esős napok, mi
dőn a levegő elég nedves; ellonben délben tiszta 
és száraz idő járásakor, a szalma könnyen törik 
s az ilyen törések később az elkészült kalapokban 
csomóknak látszanak és azok érdekéből von
nak le.— Sz. G.

* (Alvajáró.) Egy külföldi lapban olvassuk a 
következőt. Lilié környékén átalános figyelmet 
kelt egy holdkóros: M. Zsófi, egy jómódú paraszt 
család gyermeke. Holdas éjeken rendesen fölkel 
ágyából, rendbe hozza öltözetét, aztán serényen 
tüzet rak, kávét főz, asztalt terít, és semmit som 
feled el az étkezési szerekből. Mihelyt e munká
val elkészül, ismét lefekszik, s tovább folytatja al
vását, moly említett foglalatossága közben is foly
vást tart. De egy óra múlva ismét fölkel, leszedi |

az asztalt, mindent helyre tesz, ki söpri a szobát és 
rendben letörülget. Ekkor megint lefekszik s reg
geli 6 óráig nyugodtan alszik, mikor szülei is föl
kelnek. Ez al vajárás — mint olvastuk — több 
napig egész rendszeresen folyt igy. Mikor először 
elbeszélték neki: mit mivel álmában, nem [akarta 
elhinni, s tréfának vette. Logkülönösobb, hogy a 
fiatal leány nem is foglalkozik a háztartás gond
jaival, s mindig csak három személyre torit, holott 
szülein kívül még négy testvére is van.

— (A régiek tükrei.) A régiek érc-tükröket 
használtak és ez ércvegyiilék réz- és cinből állott. 
Plinius ezüst tükröket is említ és régi iratokból 
az tűnik ki, hogy ilyeneket Pompeius korában 
Praxiteles készített. Az ilyen érctükrök értéke 
— Vitruvius szerint — az érclap vastagságától 
függött. A túlságig vitt fény űzési tárgyak közt 
aranytükörről is van említés. Valának még tük
rök rubin- és smaragdból, és Plinius szerint Noro 
ezen utóbbit használta. A régieknek voltak üveg 
tükreik is és ezek leginkább a sidoni üveghuták
ból kerültek ki, az érctükrök pedig Brundusiion
ból, miután ott a legszebbeket készítették. Egyéb
iránt ezen tükrök alakúkra nézve kicsinyek 
valának, kerekek vagy tojásdokok, fogantyú
val ellátva. Ilyen érctükrök találhatók a régi gö
rög sírboltokban s velük különféle edények az 
arcfestésre használt különféle porokkal. Ezen 
festékek vegyészi felbontásából kitűnik, hogy a 
régiek olomhavat különféle növényekből vagy 
az úgynevezett biborcsigából nyert piros színnel ke 
vortok. Ilyen, hihetőleg pirositóul használt porban, 
ólomhó mellett cinóbort is találtak. Ilyen és egyéb 
fény űzési tárgyak p. o. balzsamszoleneék talá- 
lálása azt is felismerhetővé teszi, hogy a sir férfi 
vagy női volt-o. Hogy az érctükrök mindig fény
lő és használható állapotban legyenek, azokat idő
ről időre tisztítani kellett és ez finom porrá tört 
tajtkövol történt, mint ezt azon körülmény mu
tatja, hogy egy sírba három érctükrön kívül 
durva porral telt kis edényfélét is találtak, melyet 
a vegyészi vizsgálat tajtkőnek ismert föl. A nők 
nagyobb tükröket is h  jználtak és nő- vagy férfi 
szolgákkal rendelkezi k, kiknek a tükör-tartás 
vált kötelességük. — Sz. G.

* (Kemény húst puhává főzhetünk,) ha a főzés
kor feljövő habot gondosan leszedvén, a viz for
rásakor három fontnyi húsra két kanálnyi égott- 
bort öntünk. E műtét folytán a legkeményebb 
hús is mogpuhúl, s a mi fő, a pálinka izét nem ve
szi magába.

Pesten. Nyomatott az „Athenaeum " irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1809.






