


T A R T  A L O M .
Cikkek: „Mélyen a fold alatt.“ Beszély P. J.-tbl. — „A 

hegyek és szirtek keletkezése történetéből.“ — „A holdokló 
harcos.“  (Runeberg után svédből.) (Költemény) Oyöry Vil- 
mos-tól. „A magyar királyné és magyar udvarhölgyei.“ 
„Még egyezerhez Erdei lak Eperjes mellett.“ „Kiegyezés egy 
ember halála fölött 1678-ban.“ Közli: Hatos Gusztáv. 
„Salgóvár.“ Kálniczky Gyűld.-töl. — „Egy hét története.“

Vadnai Károlytól. — „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“  
Zenészét. —  „Szerkesztői üzenetek. „ — „Újdonságok.“ 

Képek. Anna kőszén-aknába ereszkedik. („Mélyen a föld 
alatt“ c. beszélyiinkhez.) — Jégne-asztal. —  Lelenc- kő- 
tuskó. — A magyar királyné és magyar udvarhölgyei. — 
Salgóvár. (Rajz. Kálniczky Gy.)

Irodalom és zenészét.
—  (Kegjent „A természettudományi közlöny“) ez évi 4-ik 

füzete Szabó József, Greguss Gyula és Vollg István cikkével 
és apróságokkal. Az egész évfolyam ára 5 frt.

— (A magy, torién. társulat „Századok“) cimii folyó
irata ezidei évfolyamának 3-dik füzete is most jelent

—  („B e van az én szűröm ujja kötve“,) a fiatalabb zene
kedvelők számára zongorára átirt és kevéebbé nehéz válto
zatok, Egry Jánostól. Kiadta Táborszky és Parsch ; ára 50 
krajcár.

meg, következő tartalommal: „Péter magyar király III. Ur- 
seolus Otto velencei dogé fia volt“, Podhradszkytól; ^A buj
dosók támadása* 1672-ben“, Pauler Gyulától; könyvismer
tetések, bírálatok, tárca.

— („Sopronmegyei követvdlaaztási induló“ ,) zongorára 
szerzé Munczi Lajos, kiadta Táborszky és Parscb. Ara 50 
krajcár.

Szerkesztői üzenetek.
— Pesten: H. G.-пак. A vér-birságra vonatkozó érdekes 

okiratot kiadtuk és szívesen veszünk hasonlókat jövőben is.
— Sz—t-h-nak. Az irat-csomog csonkán, az első 16 lap 

Inával érkezett hozzánk, mely helyett hátúira mellékelve 
egész csomag beiratlan tiszta papirt kaptunk, melynek 
bérmentetlen súlyáért bírságot fizettünk. Kérjük a hiányzó
kézi atot utánpótolni.

— Kolozvdrit: B. I-nek. A „Heti Posta“ közlendői közé 
sorozruk be.

—  Aszódra: N. I-nek. Az a felszólalás inkább van helyén 
testvér-lapunkban, a „Heti Postában,“ s azért annak legkö
zelebbi számában fog megjelenni.

—  Pápává: R. M-nak. A cikknek hasznát vesszük, bár 
utalhatnék önt némely tüzetesb és újabb forrásra is. A mel
lékelt rajz igen tökéletlen s igy azt mellőzzük. A versek 
non fognak megjelenni.

-  „Az ibolyához“ ; nem adjuk ki.
— Pesten: „Egy kisdány romantikus kalandja“, — nem 

nekünk való.
— Pesten : K. S.-nak. A küldött apróságok lapjainkban 

már nagy részt megjelentek.
— Kolozsvárit: P. D-nak. Az utánpótlást köszönettel meg

kaptuk. Azt a régibb képet közelebb küldjük.

Újdonságok.
*  (Id. Emich Gusztáv,) kinek nevét mint nyom- 

z és kiadóét hazaszerte minden hírlap- és 
könyvolvasó ismeri, hosszú évek során át tartott 
betegeskedés után e hó 3-dikán reggel elhunyt. 
Családja veszteségében őszinte részvéttel oszto
zik a magyar irodalom legkitűnőbb munkásainak 
nagy tömege, k ik az elhunyttal baráti vagy üzleti 
összeköttetésben voltak, s osztozik a nagy olvasó 
közönség is, mely Emichben a hazai ipar legdi- 
szesebb ágának, a könyv-kiadás és nyomdá
szatnak azon képviselőjét ösmerte, ki a legnyo
masztóbb hazai viszonyok közt is oly tekintélyes, 
szilárdhitelü és közművelődésünkre annyira be
folyásos polcra birta üzletét emelni, miként 
nemcsak hazánkban, hanem a szomszéd osztrák 
tartományok egyetlen hasonló vállalkozói sem 
mérkőzhettek vele. A  nyomdászati ipar terén 
tanúsított érdemei elismeréséül Emich a párisi 
világtárlaton érmet, mintegy tizennégy európai 
uralkodótól rendjelet, a magyar királytól pedig 
magyar nemességet kapott.Lapjaink :a„Hazánk s 
a külföld“ és a „ Heti Posta“ , valamint a „ Honvéd- 
album“ létrejötte szintén az ő vállalkozási szel
lemének és irodalmunk érdekében kockáztatni 
is merő áldozatkészségének köszönhető. Emich

arcképét, életiratát és múlt évi októbertől az 
„Athenaeum“ tulajdonába átment nagyszerű 
kiadó-nyomdai üzlete ismertetését már régen 
óhajtottuk adni e lapban, s hogy életében nem 
tetttik ezt, oka az elhunytnak e tekintetbeni 
szerénysége volt. Közelébb azonban a közönség 
óhajtásának vélünk eleget tenni ezek közrebo
csátásával.

* (Érseki székfoglalás az akadémiában.) Haynald- 
érsek apr. 17-én tartja székfoglalóját a magyar 
akadémia ünnepélyes ülésén. A  székfoglaló tár
gyát egy nagyobb munkának egy részlete képezi. 
A z érsek ugyanis a bibliai növények kritikai 
leirását szándékozik kiadni. E  rajzok körtilbelől 
150 táblán lesznek, s nagyobb részök készen van. 
A  kőmetszet gyönyörű, és a táblák beosztása a 
legszigorúbb tudományos követelményeknek m eg
felel, s még a laikusra nézve is igen érdekes. A  
munka páratlan az egész continens botanikus iro
dalmában.

* (A  Pesten építendő műegyetem számára) most 
keresnek alkalmaa telket. A  város a sóhivatal és 
mellette levő dohány-raktár helyét ajánlja e célra 
mivel ha a műegyetem a főváros méltósága s a kor 
igényeihez képest szándékoltatik létrehozatni,



Ötödik évi fo ly a m . 14. szám . Pest, 18(>9. A pril 8 -á n .

M élyen a fö ld  alatt.
— lii-szély. —

I. Egy mentH és egy véd апgда1.

A tizenkilencedik század kezdetén, Angolország 
naк ogyik 

mosolygó 
vidékén kö
szön - bánya 
nyílt meg.
A környék 
- tekintető 
a z o n  na 1 
megválto

zott. Füst
tel legek go
molyogtak 
a légben s 
el áraszták 

azt,mint va
lami nagy 
piszkos ken
dő; a virá
gok illatát 
ezeklégron- 
tó s z a g a 
váltotta fel, 
a viszliang 
csak a gé
pek, láncok 
és v a s a  к 
csörgését- 

adta vissza; 
az utak vad
tekintetű és ijesztő rondaságu omberokkel tel
tek meg; phantastikus öltözet, ismeretlen nyelv

A liiu l а к is /én b áii)lib a  ereszkedik* (Boszélyiiuklie/..)

voltak az uralkodó elemek; az itt levő egyének 
minden más emberektől különböztek. A parasz

tok félve 
tekintettek 
a [bányá

szokra s ol- 
lenszenvtől 
elfogulva 

eg  ym  á s 
után hagy
ták koda az 
ősi földet.— 
A földmive- 
1 ők néme
lyike csupa 
kíváncsiság
ból is leszál- 
lott az ak
nába , me
lyen a bá
nyám rbe bo
csátkoztak, 

s bár nem 
is volt bá
torságuk о 
mélységbe 

letekinteni , 
mégis sze
rették vol
na tudni, 
bogy tulaj

donképen mi történik oda lenn ; midőn pedig meg
tudták, bogy mennyi voszélynok vannak ez o-
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berek kitéve s mennyit küzdenek a föld, viz, le
vegő és tűz ellen, hajuk égre meredezett.

A bányász azon pillanattól fogva, melyben 
a kosárba ül, mely őt a föld gyomrába viszi le, 
folytonosan életveszélyben forog. Lemenet-közben 
a kosár összeütközésétől kell félnie, mely mint 
ellensúly azon kosárra van alkalmazva, melyben 
ő leszáll. Lábbal szokták ugyan visszarugni; ha 
azonban e lökés által a lemenő elveszti egyensú
lyát s hogy magát fentartsa, az akna falait keresi 
kezeivel, azok után kapkod, akkor a léghajó kör- 
nyöskörül forog s a vigyázatlan lezuhan a mely
ségbe. Élete még akkor sincs egész biztosságban, 
ha e veszélyt kikerülte: a kötél szakad, a kosár 
törik. S azonfelül ez aknák nem a legjobb karban 
tartvák ; egy kis kő kiszakadhat, s esése által 
mindig kiolthat egy emberéletet.

Magában a bányában ismét más veszélyek me
rülnek fe l: a boltozat beomlása, egy-egy kőszén
telep lezuhanása, a fojtó légnemek és vizár min
den oldalról veszélyeztetik e szerencsétlen mun
kások életét. A lég- és világosságtól megfosztva, 
lábukkal sárban, testükkel meggörbedve az ala
csony boltivek alatt, hol egyenesen állani lehe
tetlen, oly helyzetben dolgoznak folyton, mely 
csak nagy bűnösök büntetésére volna alkalmatos.

Hihetjük-e ezt ? Mindazok közül, kik a bányá
szoknak jutott szomorú osztályrészt ismertek, 
csak egyetlen személy volt, ki velők osztá rész
vétét : egy tizennégy éves leányka, kinek egy 
szeretett atyja volt, s a kit ő kimondhatlanul 
látott szenvedni, s kinek enyhületot akart sze
rezni.

Ivard John azelőtt meglehetős körülmények 
között élt. Egy tőzsér csalárdsága, igazságtalan 
per, rövid időn mindenét elrabolták, mit e világon 
birt. Két leányával, Jenny és Annával visszavo
nultan élt falun. Mig dolgoznia lehetett, szegény
ségét nemes odaengedéssel tűrte; nemsokára 
azonban egy nehéz betegség betegágyhoz láncolá, 
s igy nemcsak gyermekei a mindennapi kenye
ret, hanem ő is nélkülözte a gyógyszereket. Jenny 
az istenhez fohászkodott, könyeket hullatott és 
dolgozott fáradhatlanul, ha munkát talált, s aty
ját mindazon ápolásban részesité, moly tőle ki
telt; hanem birt azon erélylyel, mely a balsorssal 
tud küzdeni, és megtanít azon győzedelmeskedni. 
Anna, ifjabb nővére, egészen más jellemű volt. 
Vannak lények, mondják, kik gyermekséget nem 
ismernek s kiknél az értelem és érzés életük első 
napjaiban majdnem tökéletesen kifejlődött. Anna 
e különös teremtmények sorába tartozott. A gon
dolkodás szivet megérlolte. Azon korban, melyben

az ember a szülői szeretetet fel som birja fogni, 
ő szivében a legbensöbb hálakötolesseg érzetét 
táplálta.

A kőszénbánya megnyílása óta a környéken 
egész sereg piszkos kunyhó emelkedett, melyek 
a bányászok és családjuknak lakhelyül szolgál
tak. A nyomor e barlangjaiban sokszor jajveszé
kelést és verekedést lehető hallani. E barlangok 
látszólag vad lakói azonban még sem voltak 
minden emberi érzésből kivetkőzve, és a környék 
szegényei jótékonyságukat mihamar észrevették. 
Anna megtudta, hogy a bányában gyermekeket 
is alkalmaznak. E pillanattól fogva határozata 
kész volt. A munkások hazatérésének órája előtt 
kiállott az utcára, melyet a két kunyhósor képe
zett. Mig végigsompolygott, minden nyitott ajtóba 
és ablakba betekintett, nem pillanthatna-e meg 
egy arcot, mely bizalmat öntene leikébe. Végre 
egy lak előtt állott meg, hol egy nő az estobéd 
elkészítésével foglalkozott. Mig Anna valami 
ürügyet keresett, hogy beszédbe ereszkedlnssék, 
a*falu végéről egy 7— 8 éves, sötét, beteges kiné
zésű gyermek jött elő. Mintha a fáradság egé
szen erőt vett volna pajta, alig tipegett. Midőn 
csekély távolságban volt, össze látszott magat 
szedni s futni kezdett. Látszott azonban, hogy e 
sietséget nem sokáig fogja győzni, elesett s fejét 
egy kövön bezúzta. Arcát rögtön vér borította el. 
Anna segítségére sietett. A sebesült gyermek nem 
jajgatott, hanem csak megrettenve kiáltott fel. 
E hangra a háziasszony kinézett az ablakon, s 
midőn gyermekét megismerte, hozzá futott. Elő
ször is a gyermek mellett térdelőt tartván a sze
rencsétlenség okozójának, heves szidalmak között 
nagyot taszított rajta, mielőtt ez védhető magát. 
A kis fiú azonban rögtön elbeszélte anyjának, 
hogy történt az egész baleset, mire a felizgatott 
anya ily szavakkal fordult Annához :

— Szivemből sajnálom, édes leánykám, hogy 
megütöttelek. Jer hozzánk, igen jó  vacsorát ké
szítek számodra, csak a történteket feledd el.

S megfogván kezénél, lakába vitte s mitsom 
akart hallani, mig az estebédet fiának fel nem tá
lalta.

A lak bensőjében nem hiányzott a rend és tisz 
taság s amellett arra mutatott, hogy jómódú em
berek lakják.

Anna leült s részt vett a fiú elég gazdag est- 
ebédjében, ki oly mohósággal evett, hogy öt bá 
múlásra ragadta. E benyomást az anya nem 
igyekezett lerontani, hanem mintegy mentegetve 
igy szólott:

— Az én fiamnak igen jó  étvágya van, hanem
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tizenkét óra óta nem is evett egy darabka kenyér 
és kevés tejes kávénál egyebet, mert о dolgozik 
a bányában, s munkája nem engedi, bogy hama
rabb hagyja el a bányát, mint épen most.

— О dolgozik a bányában, s nehéz munkát V
— A munka nem annyira nehéz, mint unal

mas. Tizenkét óra hosszat egy kis, kandalló 
nagyságú hézagban ülni, egy ajtó kötelét kézben 
tartani s mindannyiszor kinyitni, valahányszor a 
szénhordó kocsi jön. Nem szól az emberhez senki, 
egyedül kell ülnie egész nap a legmélyebb sö.ét- 
ségben s ez bizony nem a legmulatságosabb.

— Es nem végezhetne ő kevésbbé kínzó munkát 
a bányában ?

— Az ö korában minőt ? Csak a kőszénhordás 
vagy kocsitolásra lehetno alkalmazni, ez pedig 
még rosszabb; mert ennél sokszor négykézláb 
kell a néha alig két láb magas folyosókon 
mászni; a kötél és lánc, melylyel az ember védve 
van, feldörzsölik a testet, hogy a vér is kicsor
dul . . .  .

— Mig én — vág közbe Jack, — semmi más
tól nem félek, mint a felvigyázó botjától, ha tör
ténetesen alva talál, vagy egy pár kalapácsiités- 
töl, ha a kocsit az ajtónál hagyom várakozni. Es 
ez, a mellett a mit mások kiállanak, annyi mint 
semmi, mert azokat csákánynyal ütik, nagy da
rab szenet vetnek fejükre, vagy hüvelyk-vastag
ságú fonott bottal verik. Nekem vannak barátaim 
egy szemmel, hasadt koponyával és bezúzott bor
dákkal . . .

Anna nem tudta könyeit feltartóztatni.
— Bizony úgy gyermekem, — mondá az anya 

az elérzékenyült leányhoz, — élnünk kell, s fiam 
bár oly kicsiny is, tiz pencc-t kores naponta.

— Tiz pencet! Ah, ez több volna, mint a meny
nyire nekem szükségem van. Mondja meg csak 
nekem, valóban igaz az, hogy a bányában nőket, 
sőt kis leányokat is alkalmaznak V

— Igen, édes gyermekem, és о szerencsétlen 
teremtmények épen a legkinzóbb munkákat 
végzik.

—  Ah, jó  asszony, nem tudna nekem is mun
kát szerezni a bányában, bár csak fél annyi dijam 
lenne, mint mennyit másoknak adnak V

E szavaknál egy fiatal munkás lépett a szobába, 
kihez a háziasszony szóla:

— Jó estét Francis !
A fiatal leánykára meglepetve tekintott s anél

kül, hogy észrcvétetnék, feszült figyelemmel kí
sérte a társalgást.

Lucyt — igy nevezték a háziasszonyt — a

gyermeteg leányka különös ötlete és ajánlata nem 
kevéssé lepte meg.

— Te, — dolgozni, — egy kőszénbányában ! — 
mondá egész meglepetéssel; — te nem gondol
tad meg, mit akarsz. Neked kisasszony kinézé
sed van.

— Nekem pénzt kell szereznem s a veszélyekre 
tekintenem nem szabad. Ah, ha ön tudná, meny
nyit szenved az én szegény atyám! Egy pár sil
ling elegendő volna, hogy megvegyük, a mit az 
orvos, kit csak egyszer hivathatott magához, előirt.

Mig igy beszélt, kis kezeit összekulcsolva, ar
cán záporként peregtek le gyermeki fájdalmának 
könyei.

— Szegény gyermek ! mondá Lucy, — a mit te 
kívánsz, az nem tőlem függ. Minden, a mit tehe
tek, annyiból áll, hogy egy pár szót szólnátok 
melletted. Jer el holnap este ismét, férjem addig 
kérelmedet előterjeszti az igazgatóságnál s akkor 
a feleletet tudathatom majd veled.

Anna a biztató Ígéretet forrón megköszönve, a 
kis hajlékot, egy nagy csokorral, melyet Lucy a 
kertben kötött számára, elhagyta.

A fiatal munkás, ki ez ideig kissé távol állt töle! 
most közelebb lépett, megfogta kezét s alegbenn- 
sőbb érzelemmel mondá:

— Csak bátorság, kedves gyermek, bátorság; 
a gondviselés őrködni fog fölötted.

Anna útközben valami ürügyet keresett, mely
lyel egész napi távol létét igazolja. Midőn hazaér
ve kérdezte őt beteg atyja, hol és merre járt, el
pirulva feleié, hogy egy kertésznénél, ki neki 
munkát ígért, miben a beteg megnyugodni lát
szott.

Más nap este a bányász lakára sietett, hol kí
vánalmának teljesülését legnagyobb örömmel 
hallá. A jó  Lucy előlegezett neki annyi pénzt, 
melyért a kosarat, melyben a kőszenet keilend 
hordania, megszerezhető.

Reggel nehéz szívvel vett búcsút az alvó atyá
tól s könyek között öleié át Jennyt.

Lucynál már várakoztak reá. Mihelyt megje
lent, azonnal útnak indultak vele s nemsokára 
az aknánál voltak, mely a kőszénbányába vezetett.

II.

A hányában.

Anna szédolgett, midőn a kosárba ült s a mély
ségbe pillantott, melybe neki be kell hatolnia. 
E pillanatig elfojtá érzelmeit, о pillanat azonban 
felkiáltást erőszakolt, ajkaira:

— Fogjatok meg, mert kiesem !
14*



>12 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

— Bátorság! mondá okkor egy hang, melyet 
ö fölismert.

Megfordulva Francist, a munkást látta, ki is
mételve mondá:

— Bátorság! Az isten védelmez és megőriz 
téged !

Ezen felül Tom erős s izmos keze is megfogta 
s felemelte. Szédelegve szoritá Anna a kötelet, 
melyen az oly kis kosár függött, hogy pici két 
lábának is alig volt benne helye. Minél mélyebbre 
sülyedt a föld gyomra felé, aggodalma és szoron
gása annál magasabb fokra hágott. A láthatárt 
mindig^szííkebb körre látta szorítkozol, a napot 
és fényt mindinkább eltűnni; a lég nyomasztóbb 
és melegebb lett. Egy pillanatig zugó morajt hal
lott, mintha vad hegyi patakok rohannának fe
lette. Szive szorult s alig volt öntudatánál; úgy 

tetszett neki, 
mintha az Alpe- 
sok egész súlyuk
kal ránehezedné
nek és minden 
pillanatban azt 
hitte, hogy most 
már rohanva zu
han a feneketlen 
mélységbe. Vég
tére egy uj nemű 
zörej tette figyel
messé : a mély
ségből e mb e r i  
hangok emelked
tek, melyek pilla
natról pillanatra 
mindinkább sza
porodtak és An

na, — ki önkivíiliségéből ismét magához tért, — 
azt kozdé sejditeni, hogy veszélyes utazásá
nak végére ért és célnál van. S valóban nőm- 
sokái a egy széles deszkára ért, mely a mocsáros 
vizzel telt aknán át híd gyanánt volt alkalmazva. 
A szerencsétlen gyermek alig mert moccanni. 
Reszketve, nagy ügygyel-bajjal kapaszkodott egy 
kiálló sziklához, mely leereszkedésében segítsé
gére volt. Idogenszerü tárgyak nagy zörejjel vo
nultak el előtte, jöttök mentek a folyosók s mene
tek tömkelegéből, sötét és nedves üregekből. A 
térés üregekben lárma és ének vegyüléke hang
zott, megszakítva olykor menydörgésszerü üté
sektől, mi reá igen kellemetlen] benyomást gya
korolt. Az itt-ott felcsillámló lámpák vöröses vi
lágánál ki vehette végre, hogy az élő tömeg fér

. l é g i i é  a s z t a l .

kik ogy-cgy kő- 
szenes zsák ter
he alatt mindany- 
nyian moggör- 
nyodve járnak; 
látott még macs
kákat és kutyá
kat is.

Végre megje
lent Lucy férje 
egy zsákkal.

— Vedd ezt a 
váltadra — mon
dá — és kövess 
о ingem; én el 
foglak vezetni a 
helyre, hol dol
gozni fogs2.

(F o ly t, köv.)

Г  ./.

A hegyek és szirtek keletkezese történ őiéből.
(A jégnék (Grletscherek) és lelenc szirtek.)

Szabó Ignác tanártól „Természettani földrajz“ 
cirnen közelebb egy nagybecsű nagyobb munka 
első kötete jelont meg Heckenast Gusztáv kiadá
sában, melyből az alábbiakat közöljük, meglővén 
róla győződve, hogy azon könyvnek^ ilymódon is
mertetése után utat nyitunk közönségünk azon 
olvasói körébe, kik a földünkön előforduló ozor- 
féle természettani tünemények megfejtésével még
is m о rkod n i ó h aj tan а к .

Havas vidékeken, úgymond Szabó tanár, a hó 
sajátszerü szálkás, kristályos alakban, tű- s haj
szál-jogocokbon jelenik inog. A hóréteg felülete 
nyár derekán a déli nap hevétől olvadni kezd,

az olvadék a bérceken aláfut, a hótömegbe ha
tol, s éjento azzal együtt kemény jéggé fagy össze. 
Innét van, hogy azon ormokat, melyekről a szél a 
havat le nem söpri, sima kristályos jégkéreg bo
rítja, melyek mint megannyi égbomereszkodö 
jégésűcsők csillognak elé a távolból.

Ugyonez történik a hóniozökkel is ; az olva 
dék-viz t. i. belsejükbe szivárog, s a vizjárta hó
pelyheket az éj hidege kásás tömeggé, jégmor- 
zsalékká fagyasztja össze, mely a, havasokon 
„ f i r n “ névon ismeretes. E fagyás által a hómozö 
egészen összetöpörödik, úgy hogy pl. 40—öO'-nyi 
vastag hóréteg 5— S'-nyira süpped össze. A jég-



képződésére, mint azok növelésére logkedvozőb- 
bok. Oly helyeken, hol beláthatlan hómozök nyúl
nak el, ezek rendszerint hatalmas kiterjedésű jég- 
nékkol vannak kapcsolatban, melyekhez — mint 
megannyi fagyott vizerek és patakok a főfolyam
hoz, — kisebb jégne-ágak csatlakoznak. — A 
jégnék fejedelme, ama mérhetlen grönlandi jég- 
sík, melyet fölfodozője, Kent Kané, H u mb o l d t -  
j é g n é n о к novozett el, az éjsz. szél. 80u alatt, 
hol a Bafíin-öbölbc ereszkedik, 12 mfnyi széles
séggel bir, s ha hosszát ehhez arányosítjuk, úgy 
azt legalább 50—60 mfnyinok vehetni föl. — Az 
Alpokban szintén nagyszerű jégnék találhatók; 
nevezetesek : a b о i s-i j é g n о (Glacier de Bois") 
a Mont-Blanc-on, hossza 5 mf., közel 1 mf. széles 
és holyonkint 800' vastag. Az A a r e-j é g n о 
24,000' hosszú, eleje 2,300, végo 1,200' széles, s

ha több mint egy 
mfnyi hómezejét 
is hozzávesszük, 
egész hossza a 2 
mfdet haladja. — 
Legnagyobb vas
tagságát A gass i z 
1000— 1300'-nyi- 
ra teszi. Fővona
lába mintegy 20 
kisebb jégno ága
zik, melyek aztán 
egy óriási jégme
zővé egyesülnek. 
— A Himalaya- 
ban is roppant ki
terjedésű jégnék 
vannak, de ezek 
mérviszonyai még 
nem igen ismere

tesek. Nyári hőségben a jégne fölületo olvadásnak 
indul; vizsgálatok nyomán a leolvadást, a legmo- 

i legebb napokban átlag 1—2 hüvolyknyire teszik. 
Az Aare-jégne egy év alatt (1841— 1842) 9— 10'- 
nyit olvadt lo. Az olvadék-viz a jégnén bugyogva, 
zajogva fut alá, nagy része a repedéseken és lika
csaidon át ajégne belsejébe, s innét a csatornákon 
keresztül a szabadba jut, számos havasi forrásnak, 
érnek, pataknak stb. adván létet, melyekből néhol 
jelentékeny folyamok keletkeznek. — Az olvadás 
következtében a jégnébe korábban befagyott tár
gyak : fa- és kődarabok stb. nyáron át ismét elő
tűnnek.

Homokos jéghátak. Jégne-asztalok.
Szelek, viharok a jégno fölülotére különféle tár- 

* gyakat : port, homokot, faleveleket, apró köveket
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stb. szórnak. Olykor pedig a szikla-meredélyekről 
nagyobb kődarabok is gurulnak a jégn e tetejére. 
— Kisebb tárgyak, a nap hevétől átmelegülvén, 
alattok a jeget erősebb olvadásra indítják, mi által 
maguknak a jégnében üregeket vájnak, s ezekben 
gyakran több lábnyi mélyre befurakoznak. Ily 
apró, 2—i3/mély üregek ajégne fölszinén holyen- 
kint nagy számmal láthatók.

Ellenkező eset áll elő, ha a jégne fölületén fek
vő tárgyak terjedelmesebbek. íg y  pl. ha a jégne 
valamely tágasabb mélyedése homokkal telik 
meg, ez a meleget át nem bocsátván, alatta a jég  
megmarad, körűié azonban fölolvad, minek követ
keztében a jégnén homokkal borított jégdombok 
keletkeznek. Ily homokos jéghátak különösen az 
Aare-jégnén számosak; némelyek 15— 20'-nyi 
magasságra földomborodnak, 70— 80' kerületüek 
s főleg szabályos alakj ok által felötlők.

Hasonló jelenséget szülnek a jégne fölszinén 
heverő nagyobb szikla-darabok is. Ezek t. i. szintén 
rósz melegvezetők lévén, alattok a jég  visszama
rad, körülök azonban fölolvad, minek folytán eme 
sziklatáblák utóbb csak egy kiemelkedő keskeny 
jégcsúcs tetején, mintegy jégtönkön vagy jéglábon 
tartózkodnak, s távolról mint óriási gombák vagy 
asztalok tűnnek fel, honnét jéyne-asztaloknalc is 
neveztetnek E jégne-asztalok alatt a jégtalp déli 
oldalát az odaható napsugarak lassankint szintén 
leolvasztják, mig az északi árnyas oldal inkább 
megmarad.

Törmeléktelepek, tévelykövek, lelenc-kőtuskók.
A hegyek kőzeteiből elmállás, töredezés, lesza- 

kadozás stb. által kisebb-nagyobb szikladarabok, 
töredékek, kövecsek válnak el, melyeket a j  ég
nék, s egyrészben a hegyi patakok áradásai a 
hegységekből az alsóbb tájakra sodornak, s a völ
gyeken és lapályokon telepítenek le.

Ily töredékkövek helyenkint egész rétegeket 
alkotnak; a havasi völgyek talaját többnyire oly 
zúzalék-telep poritja, melynek töredékrészei a 
hegységek belsejéből kerülnek oda. De a mi leg
fontosabb : ily törmelék-telepek oly vidékeken is 
találhatók, melyek a havasoktól s ezek mostani 
jégnéitöl messze távolokra feküsznek ; a vizsgála
tok azonban kétségtelenné tették, hogy ezek ama 
távol eső hegységekben emelkedő sziklafajok zu* 
zalékaiból állanak; s ezért idegen vagy lelenc 
(erraticus) törmelék-rétegeknek mondatnak.

Nevezetes e tekintetben amaz alvidék, moly az 
Alpok és a svájci Jura-hegyek közt fekszik , s

mely a belé torkoló számos derék völgyeken át 
tölt meg a sziklák hulladékaival. Nagyszerű 
zúzalék-rétegek találhatók főleg E.-Európa sík
jain, jelesül Skót-és Svédországban stb., hol a 
sziklatöredékek egész dombsorokká, sőt helyen 
kint apróbb hegyekké tornyosulnak fel, mig né- 
hutt hosszú torlaszokat képezve, mint hatalmas 
kősáncok tűnnek fel, melyeket igen valószínűleg 
egykor nagyszerű jégnék toltak magok előtt 
odáig. Finnországban a lelenctelopek szintén rop
pant területeket boritnak el, s helyenkint 50' 
vastagok. E.-Amerikában, különösen Canadában, 
még nagyobb mérvűek e zúzalék-rétegek stb.

Kiváló emlitést érdemel itt ama feltűnő jelen
ség, hogy emez idegen kőtörodékek között he
lyenkint rengoteg nagyságú szikladarabok, úgy
nevezett lelenc (erratius) kőtuskók is találhatók. 
3— 12,000 köbláb térfogatuak nem ritkák, de 
sokkal terjedelmesebbek is vannak ; ilyenek ne
vezetesen az óriás-sziklatönk (B loc-monstre) a 
devensi sóbánya vidékén (svájci Waadt-canton), 
az eddig ismert tévelykövek legnagyobbika: 54' 
hosszú, 45' széles s 6Г  magas. A  trésor! szikladö- 
cök (Pierre-de-Trésor), egy az orsiorosi lapályon 
fekvő roppant gránit-darab, mely mintegy 100,000 
köblábnyi kiterjedéssel bir. A sajátságos külsejű 
Pierre á Dzo a Rhone völgyben , mely úgy 
tűnik elő, mintha mesterségesen volna öszszo- 
rakva stb. Felötlő végre, hogy e lelenc kőtuskók 
minél nagyobbak, többnyire annál távolabb fo- 
küsznek származási helyöktöl; igy pl. a több 
mint 60,000 k. lábnyi terjedelmű steinhoii gránit- 
tömzsök (Seeberg mellett) mintegy 35 mfnyi (60 
lieu) távolra van a berni hogyektöl, honnét a je 
gesek elhurcolták.

Mindezen törmelék - telepek, lelenc-kőtuskók 
stb. főleg két vélemény mellett tanúskodnak. Az 
egyik az, hogy némely jégnék hajdan о vidékig 
nyomultak s itt rakták le a hegységben fölszodott 
sziklaterheikot; a másik pedig az: hogy őzen 
tájak némelyeit, s különösen az alföldeket, ogy- 
kor tenger (vízözön, diluvium) borította, s az 
ezeken található óriási szikladarabok az odáig 
úszott jéghegyek s jégtutajok hátán szállíttattak 
helyeikre.

A föld hajdankorában eme sziklatöredékekből 
terjedelmesebb úgynevezett torlasz - hegyek is 
alakultak, melyek főként arról nevezetesok, bogy 
nemes érceket, becses köveket s egyéb bányászati 
j  elcntőségü ásványokat tartalmaznak.



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D . 2 1 5

A  h a l d o k l ó  h a r c o s .

(Runeberg után svédből.)
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A m a g y á r ' к i rá l yné  és 
magyar mirarhölgyci,

O lvasóinknak bizonyára m indegyike 
benső örömmel látja m ellékelt rajzunkon 
azon fejedelem -asszony arckép ét m agyar 
udvarhölgyei körében, ki h ivatva  van 
reá, hogy M átyás k irá ly  palotájában oly 
m agyar színezetűvé tegye a m agyar k i
rályné udvarát, m ilyen az m ég az A r- 
pádházi fej odolomnők korában som volt. 
S ez annál kivihetöbb ma, mórt akkoron 
nemzeti irodalm unk, m űvészetünk s m a
g y a r  társaséletünk még csirájában szu- 
nyadt, m ig ma ezen közkin csein k  már 
kecsegtető hajtásokkal dicsekszenek, 
m ely hajtásokat mielébbi|dús v irág zás és 
gyüm ölesözésnek kell követnie,ha azokra 
a korona is reá löveli sugarait.

K irály-asszonyun kat most îs k özsze
retet övezi, mert bár idegen éghajlat 
szülöttje : ’ beszéli j nyelvünket, olvassa 
költészetünk termékeit, ismeri történel
münket, m űvészetünket, érzéseinket, v á 
gya in k  és roményinkot, s mert nemze
tünk iránt igaz vonzalommal h ajlik  fé
lénk. О volt az első királyasszony év
századok óta, ki m agyar udvart alkotott 
s m agyar udvarhölgyekkol vévé m agát 
körül.

A  m agyar k iiá lyn ét és udvarhölgyeit 
ábrázoló képünket az „A thenaeum “ k ia 
dásában m egjelenő „M agyar B a zá r“ után, 
m utatjuk itt be olvasóinknak, azon ma
gyar női d ivat, m unka- és szépirodalmi 
lapból, m ely előíizetőnői közé a m agyar 
k irálynét is számítja. Nemes utánzásra 
méltó példa ez azon ezer meg ezer ma 
g yár ‘születésű kisaszszöny és férjes nő 
számára, k ik  mai napig is idegen nyelvű 
divat- és m unkalapot járatn ak, nem gon
dolva m eg, hogy ez által a hazai nyelv- 
és ipar fejlődése s terjedése ellen véte
nek, még azzal sem m enthetvén m agu

kat, hogy azon idegen lapok job b ak  len
nének ; mert például a „M agyar B a zá r“ 

divat- és munkarészében tökéletesen azt 
hozza, a m t a néim t „B azár,“ m ig szép- 
irodalmi m elléklapja  eredeti illusztrá- 
tiókat és m űveket közöl, s a kettős lap 
árát kiadó tulajdonosa, az „A tboncum “ - 

társaság a legm érsékeltebbre, t. i. é v 
negyedre csak k ét ftra szabta.

Hazai nyelvünk érdekében is hisszük,

hogy о soraink nem m aradnak hatás 
nélkül.

Még egyszer az „Erdei lak  
Eperjes mellett.“

A  „H azán k s a K ü lfö ld “ 1869 k i I. és 
III. számában az e tárgyról közlöttok 
kiegészítéséül, m inthogy m indkét c ik k 
ben rám mint élő tanúra hivatkozás tör
tént, ily részrehajlatlan minőségben, a 
tiszta valóság kiderítésére felhiva érzem 
magamat a következőket előhozni.

A z első számbani közlem ény, közel 
két év előtti egyszerű elbeszélésem után 
emlékezetből volt megirva, s m ivel némi 
részben eltérő, szabadjon azt egy-két vo
nással helyrehoznom, értem m agát az 
elbeszélést, mert az erdei lak rajza töké
letesen jó l talált képét adja a kérdés 
alatti erdei laknak. A  Tarca-folyó és 
Svinka patak között, néhány mértföld 
hosszában elvonuló erdős m agaslatnak 
keleti lejtőjén, Eperjestől délnyugatnak, 
s ezek és egy vontcsövű puskalövésnyiro 
a Tarca folyótól, szemben a régi kőbá
nyával, m ely a Sz.-László hegyhez legk ö 
zelebb van, tehát a „ zsimni pofok“ (hideg 
patak :) nevezetű völgyecskében fekszik  
az erdei lak} m elyet az о v idéki köznép 
„ÍJerkeli/iiykn“ név alatt ismer, mórt e 
házikó tulajdonosnéja özvegy H crkely 
M ária volt, és most a 812 □  ölnyi ker- 
tecskével együtt 147 házszám alatt az 
erdő-aljban, Eperjes sz. kir. város 797. 
sz. a. te lekjegyzökon yvében  Ilorkoly 
Andr. és Ján. nevére van bevezotvo. 
Eperjestől nem is félórányi távolságban 
f  kszik, s onnét a szép kilátás csakugyan 

a sóvári hegyekre, s azok ősapjára a 
Sim onköre, (Sim onka 4500 láb magas 
hegycsúcs,m ely (körül a világhírű opál) 
bányák vannak) a só-ó\ári, felső-sebesi 
s kapi-i várrom okra nyílik, a sárosi na
gy obbszerü várrom csak alább a T arca  
folyótól lesz látható, s K akasfa lván ak  
várroma nincs is. A  két Strása- vagyis 
fmtai erdős éstern yci kopasz őrhegy k i
váló kúpjai, k iégett vulkán-alakúak, s 
: z erdei laktól, Eperjesen túl, é jszak
nak állanak őrt.

Nem is ebédre, de ebéd után e g y  szép 
június napon rándúltunk ki, Petőfi, Tom-



érdemli, hogy közös jóakarattal mogénekélj étek ? 
A rögtönzött indítvány elfogadtatott, s o k  rám 
r u h á z tá k  a kritikus szerepét. Igen, hogy rátok 
kiönthossem az epét ? — Jól van, logyen tehát, 
csak aztán meg no bánjátok kritikámat; egyéb
iránt — mondám — : a rósz kritika múlandó, s a 
kép, hajó, maradandó!

Ez — hajói emlékezem, — szerdán, a nap lo- 
áldoztával történt, s annak búcsúzó tündérsuga
rai az előttünk elterülő egész tájt varázsfénybe 
tüntették, mi is a hegyhajlás, vagyis völgyecske 
árnyékából mindinkább bájosabb színt öltött s mi 
ezen kép szemléletében elmerülve, nohány porcig 
gyönyőrködénk.

Azután a legközelebbi szombat este Herényinél 
tartatott meg a felolvasás, melyre is Herényi en
gem igy hivott meg: Jero Pista kritikusnak ! Volt 
is kifogásom: egyszeri felolvasásra meg nőm bí
rál hatom. Vedd hát s olvasd ! docti male pingunt, 
csúnyán van Írva, nem olvashatom; felolvasom 
hát még egyszer akár könyv nélkül is, megtanul
hatod, mondá Petőfi ; Tompa pedig szánt: sze
gény Pista, savanyu almába haraptál! Nem is le
szek én senki fia firkájának kritikusa többé, csak 
ezen túl essem. Herényi kacagott, halljuk a kri
tikát. Kezdém h át: mind igen szép, mind igen 
jó, sőt kitűnő, dicső, remek. — „Etcetera, oteotera“ 
vágott közbe Herényi, de hát mire való az а со- 
moedia ? ki már azzal a medvével! Azaz — kér
d ő m— medvefogú kritikával? Mohát száz szónak 
is egy a vége, röviden és magyarán kimondva, 
egyitek költeménye sem üti inog a mértékeimért a 
portrait nem hasonlít az eredetihez, de csak talis- 
qualis ideális ! — Tompa és Petőfi vitnták, hogy 
a költőnek eszményíteni kell, Herényi pedig újra 
kedélyesen felkacagván, — az volt о kedélyes jó 
lélek szokása! — crassus materialismussal, sőt 
obscurantismussal vádolta a rósz kritikust s abban 
állapodtak meg, hogy vajba úgy járna mindon 
rósz kritikus s úgy sülne fel, mint én, hogy kri
tikája egy pohár borra som tartatik érdemesnek. 
(Herényinek Mádon az „U r á g y á n “ volt szel
lője és saját jó  bora otthon.) Do még is, kérdők, 
melyik tetszik legjobban ? Erre én : a leghosszabb 
nem legrosszabb, de a másik jobbnak látszik, 
mint a harmadik. — No do már erre is rim kell, 
csak hamar, rögtön, azonnal : „eddig és addig!“ 
Bravo, Pista oraculum! „Reim’ dich, odor ich friss 
dich,“ — ez volt Petőfi vágása.

Tompa Miska mindamellett nőm nyughatott, s 
kérdé tőlem : hát te a költészetben is úgy akarod 
a képet, amint puszta meztelen valóságában van ?. 
Add rá a művészet varázsszóiét, de a szalmale

K Ü L F Ö L D .



gaszkodott volt költői leírásában, sőt hogy tulaj
donkép nem is azt, csak egész átalánosságban 
egy képzelt erdei lakot, a mint az a költő szellemi 
szeme előtt lebegett, akart festeni, azt is megen
gedem, sőt tudom; mindannak ellenére ebbeli 
közleményemre s kérésemre: „ jönne az erdei lak 
tervez tt in s ta lld tió jd ra mint unicus superstes, 
egy élő szóval sem tett kifogást, holott engemet 
ismerve, igen jól tudhatta, hogy nálam bizony ez 
által illusiót rontani nem fogott volna, s utóvégre 
is bizvást megírhatta volna: „hagyd az embere
ket költött Intőkben, ne rontsd azt stb. stb.“ ha
nem ő ellent nem mondott, sőt megírta, hogy e 
nyáron (I860) felvidéki fürdőhelyre készülvén, 
ha teheti, eljő s meglátogat.

Egy időben azt is hallottam itt beszélni : hogy 
Petőfi Sándor ezen erdei lakban egynéhány hetet 
töltött 1845. vagy 1846-ban; hanem az nem való, 
mert Petőfi ittléte alatt К erény inéi lakott vagy 
két hónapon át s vendégünk volt, minthogy Ke
rényi vei asztal-közösségben álltam, s Petőfi nap 
nap mellett velünk ebédelt.

Ennyi a való az erdei lakról. E körül semmi, 
legkisebb érdekem sincs, minthogy még csak 
eperjesi születésű sem vagyok, s Eperjesre ezen 
vityilló által érdemetlen fényt vagy nimbuszt de
ríteni korántsem lehet; de hát adjuk meg a való 
igazságnak a kellő, őt megillető elismerést e sze
rint: „suum euique!“ (Hogy ez nem utólagos 
költés a költemény felett, de hogy 22— 2)3 év óta 
azt egész Eperjes úgy tudja és tartja : hogy az 
erdei lak cimü költemény s versenynek tárgya a 
leirt kunyhó, arra szükség esetén száz meg száz 
élő tanú idézhető.)

Iván ifi látván.

ialála fölött 1578-ban.
juk hazánk régi, (sz. István, sz. László, Kálmán 
alatt) úgy későbbi századaiban alkotott törvényei
ben is (1568. 38. t. cikk); s hogy ily kiegyezé
sek nálunk, még a legsúlyosabb bűntettekre 
nézve is а XVI. század második felében széliében 
divatoztak, érdokoson bizonyítja alábbi, Sáros- 
mogye törvényos bizonysága s más személyek 
előtt kötött egyezség, mely a mai helyesírás 
szorint következőleg hangzik :

Békesség-szel 'zcs.

Mi Hoszszútóthy Ferenc, makovicai tisztartó, 
Akay Pál, Berthóti Tamás esküdt, Gyármán M i
hály szolgabiró, Trochányi János, Szentgyörgyi
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Mártonért, az néhai Botzkó Gergely fiáért harminc 
magyar forintot fizessön, mely harminc forintot 
épen, teljesön mi elütünk itt Makovicán az felől 
megmondott Botzkó Pál és Bertha felvettonek és 
arra kötötték magokat, hogy ennek utána se ők, 
se az ö maradé.i. (kik \ ér szerint való atyjokfiai 
volnának) többé az megnevezőit Bakoni János 
uramat ez dologért nem háborgatják; kinek bi
zonyságára és erősítésére adtuk az mi pecsétünk
kel erösitött leveliinket. Datum in arcé Makovica, 
ÖO. die Junii anno 1578. (Kelt Makovica várában,

Salgó-Vár. (Rajz. K&lniczky Oy.)

tudniillik Botzkó Pál, Botzkó Bertha és Bakoni 
János uram között, hogy Bakoni János uram az 
felől megnevezett két embernek : Pálnak és Ber
tának az ő megholt atyjokfia haláláért, Botzkó

az úr 1578-ik esztendejében, Junius ÖO-ik napján). 
(Következik hét pecsét, s az aláírások.)

Közli : H atos G asztár.

Ha az utazó a miagyar éjszaki vaspálya salgó
tarjáni állomásától a Losoncra vezető s Lapujtő 
helységet keresztülmetsző utón halad, mindjárt 
az első kanyaralutnál, a hol az ut a hegyek között 
vész cl, szemébo ötlik Salgóvár. Maga a táj, mely
nek közepén о vár áll, nemcsak szűk kürti, liánom 
annyira rideg és kopár alacsony halmok által van
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rabló-várul használtatott, a mit épitészoti modora 
— ha ugyan orröl itt szólni lőhet -  tanúsít. E 
várban ugyanis épülőtök a szikla tetején nem lé
teztek, hanem a lakosztályok a köbe voltak be
vájva, s a vár most is inkább egy nagy köhal- 
maznak látszik, mint várnak.

Adataink szerint a Derencsényi család bírta; 
később a Balassák birtokába jutott, s végre a ko
ronára szállt, s jelenleg a Jankovics-család tulaj
dona.

k á l n i c i k y  G y u l a .

Egy hét  t ö r t é n e t e
(April 5.)

(VK.) Л nemzeti színház egymás után két este 
a „dominikánusoké“ volt. Egy francia költő és 
olasz énekesek honositák meg színpadunkon о 
„fehér barátokat“ , kik megtörték a tudós „Gab
iéit“ s vigasztalták a szerelmes „Fernando“ -t.

Amannak bús történetét Ponsard drámájában 
láttuk, emezzel pedig Donizetti „Favoritá“ -jában 
ismerkedőnk meg.

Ponsard „Galileiu-jét — még mielőtt megszü
letett volna — hírnevessé tették párisi vajúdásai. 
Mert valamint egykor a római inquisitió nem 
akarta, hogy a föld forogjon : úgy a múlt évek
ben a francia „kegyesek“ is rajta voltak, hogy a 
papírra tett „Galilei“ valahogy színpadi forgásba 
no jöjjön. De azért a föld mégis forgott, valamint 
„Galilei“ is szinro került, pár év előtt Párisban, 
most podig Posten. Hogy az ellenségek néha töL- 
bot használnak, mint a jó barátok: azt e dráma tör
ténete is igazolja. Mert „Luerétiának“ az irodalmi 
jó  barátok nem bírtak oly hirt és sikert szerezni, 
mint „Galiloinok“ az ollcnségek, noha amaz sok
kal drámaibb müve Ponsardnak. E fölzaklatott 
hii* révén jutott el „Galilei“ hozzánk is, hol Pau
laiban igen jó  fordítóra, Szigeti Józsofbon pedig 
jelos ábrázolóra talált.

A francia költő úgy tünteté föl az üldözött tu
dóst, mint ki az atyai szeretet nyomása alatt vonja 
vissza igaz tanát a szont inquisitió előtt. О kész 
volna a máglyára lépni, hogy a tudomány vérta
nújaként haljon meg; do lányát nem tudja szeren
csétlenné tenni. E lány egy nemes ifjút szórót, de 
a kié csak akkor lehet, ha az apa visszavonja kár
hoztatott tanát. E lány érti atyját, nemes, fenkölt 
természet, (s logkevésbbé naiv, noha egy bíráló 
őzt a vonást korosto benne;) s így szerelmét fel
tudja áldozni atyja nevének. De mikor aztán atyja 
élete van kérdésben: a máglya előtt épp e szere
lem túlzásához folyamodik, hogy őt megmentse. 
Könyök közt kéri atyját, hogy ne tegye boldog
talanná öt is a földfo'gás tanáért. Es Galileit о 
könyök viszik rá, hogy olosküdjo az igazságot, 
melyet annyi ihlettel ápolt.

E dráma a mii utósó felvonásába van szorítva

s mindenesetre nagy hatású. A két elsőben nincs 
dráma, csak korrajzolás. Maga a hős is mozdúlat- 
lan alak. A tudományt látjuk festve igaz hősében 
és buta uszályhordozóiban, nem pedig a s z í v  szen
vedélyeit. Ekkép mind a tárgy, mind a forma 
erős kifogások alá esik; de a mü költői nyelve, a 
szellem emelkedettsége, a helyzetek lélektani 
igazsága s nehány művészi kézzel irt jelenés el- 
nézővé tehetik a kritikát, azt a kritikát t. i., mely 
a müvet annak veszi, a mi,egy nagy müveltségtörté- 
noti mozzanat színpadi illustrátiójának, s nőm ke- 
resminden áron tragikumot oly műben, moly nincs 
„szomorújátéknak“ nevezve.

Az előadásban Szigeti tűnt ki ama mozzanatok
ban, midőn a tudomány hőse a szeretet által törik 
meg üldözői előtt; továbbá Felekiné asszony, ki 
a tudósnak hozzá méltó lányában a lélek erélyes 
vonásait ép úgy kitüntető, mint a szerelem igaz 
bonsőségét.

A mü második része totszésbon részesült, s mi
vel itt is akadt lap, mely e dráma szollemét ká
romkodó „anathema“ alá vető: igen valószínű, 
hogy még jövedelmes darabbá is válhatik.

Másnap este a dominikánusok sokkal szclidebb 
színben jelentek meg előttünk. Énekelték Donizetti 
dallamait, ájtatos menetekben vonultak el, s csak 
a zárda főnöke monydörgött, ('szerencsére Medi- 
M-nck van hangja hozzá) a kasztiliai király ellen, 
ki egy fiatal lány nyal szerelmi viszonyban él.

Az „olasz orrúról.“ szólunk, moly végre is 
megkezdte idényét. A sajtó ellenezte e vállalatot, 
mert a nemzeti színházban csak a magyar nyel
vet tekinti jogosultnak; aztán nem is igen rajong 
az olasz zoneiskola színes és üres szappangolyói
ért ; végre méltán félti a színházat attól is, hogy 
a fölemelt árak mcllott káit vallhat. De hiába, a 
szalonok grófnői és a „kaszinó“ grófjai képezik 
itt a hatodik nagyhatalmat, nem podig a sajtó. A 
toll, mely ir, nem nyom annyit, mint a párisi ka
lapok marabout-tollai, melyek alól finom arcok 
mosolyogtak az érkező olasz opera elé. E mosoly 
legyőzte az olvet.

Az első este sietett — a ki csak jegyet kapha-
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tott — a színházba. A páholyok megteltek előke
lőséggel s a levegő párfümmel. Még az udvari 
páholyban is négyen ültek: a királyi pár, a tos
canai nagyherceg és József főherceg.

Donizetti „Kegyencnő“ -jét adták elő , mely 
nálunk most akkor került színpadra, mikor már 
a tartalmas drámai dalmüvek egy rég túlszárnyalt 
állásponton hagyták. Ez operában is van nehány 
érzelemteljes ária, egy pár hévteljes kar s végső 
részében némi drámai erő. De üres hangfüzés és 
stereotyp zene még több van. A szöveg (Scribe- 
töl) nyújt nehány drámai mozzanatot, de azt csak 
elnyújtott részek után nyújtja.

A király megjutalmazza egyik hősét — Fer- 
nandot — raugal, kitüntetésekkel s az általa 
imádott hölgy kezével. A szegény hős nem 
tudja, hogy ez a hölgy a király kedvese volt. Ám 
de midőn megtudja: akkor összetöri vitézi kard
ját, eltaszitja nejét s szivének sebével egy kolos
torba vonul. Oda megy vezekleni a lesújtott nő 
is : találkoznak, s a szerelem és kín égető hevé
ben egymás karjai közt halnak meg. Ez a szöveg 
röviden.

Négy vendégművészt láttunk ezúttal: Pandol- 
finit (a királyt,) kinek érces bariton hangja és lé- 
lekteljes előadása van ; Puzzoni Antoniettát, (Leo
nóra,) kinél a tömör és erős orgánum hatását 
igen csökkenti a reszketeg énekmodor; Anastasit 
(Fernando,) a lyrai tenort, ki nem valami erős, 
de kellemes hanggal bir, s képes az érzelmek me
leg kifejezésére; végül Medinit (zárdafőnök,) ki 
hatalmas hangú bassista. Jó alakok mind, de ze
nei és drámai művészetüket tekintve, nem ama 
nagy iskolából valók, mely még tiz év előtt is ha
talmas hősöket és hősnőket adott a világ színpad
jainak. Az olasz dallam báját és erejét ezek is ér
vényre tudják emelni, (s kaptak is tapsot eleget,) 
de nem gyújtók föl a közönséget, mint egykor 
ugyané színpadról Bettini, Medori asszony, vagy 
Debassini.

Egyébiránt egy előadás után mindig bajos a 
művészeket teljesen megítélni, mert lehetnek jobb 
szerepeik, s némelyik tán nincs is először jól 
hangolva. Ez első este egyikük hangja sem lepte 
úgy meg a közönséget, mint a Lehmann ecsetje, 
mely valóban mesteri ecset. Egy kolostori folyo
sót, két termet s egy templom-homlokzatot — 
ablakain üvegfestvényokkel, a háttérben szomorú 
fűzfákkal — oly goniálisan állított ki, hogy a ki 
csak Páneban volt, (sőt sok olyan is, a ki soha
sem volt,) igyekezett elég fenhangon jegyezni 
meg, hogy ilyet még a nagy operában sem látott.

Idegen énekesekről lévén szó: ne feledjük a

l „tiroliak“ -at sem. Ez egy nemzeti daltársulat 
Iloffer András bércei közül, a friss levegőjű völ
gyekből, hol minden zöld: a szoknya, a templom- 
torony és a „greutor“ -iánizmus. A mig e daltár
sulat a sorházakban jodlirozott, citerázott és tán
colt : nem emelkedett oly tárcái fontosságra, mint 
most, midőn a gazdnsszonyok „árvaháza“ javára 
a redoutban mutatá be magát, körülbelül három 
ezer ember előtt. Érdekes őket látni és hallgatni, 
mert bokrétás, tollas kalapjaikban, zöld szok
nyáikkal, viszhangos dalaikban, havasi kürtöt 
búgó énekeikkel, tánckedvük fölkiáltásaival —- 
valóban egy sajátságos nép naiv jókedvét és 
egészséges vidámságát tükrözik vissza. Prantl 
Izabella (szőke hölgy, piros, testes és egészséges, 
mint a többi, csakhogy csinosabb a többinél,) nem
zeti tár.cra is pördült, s a „tyroliennet“ eredetileg 
járta párjával, egy csókkal végezve, a miben an
nál kevésbbé botránkozhattunk meg, mert test
vér-bátyjának adta.

Megbotránkozni e héten a német színházban 
volt „fényes“ alkalom. Egy fiatal gróf, (Eszter- 
házy Károly — kiírjuk nevét, nehogy valami 
ártatlan ifjúra essék a gyanú,) kedvet kapott 
szerepelni egy — páholyban. Hangos párbeszéden 
kezdte s fütyörészéssel folytató. Pisszegtek, de ez 
csak"olaj volt a tűzre. О méltósága kapott az al
kalmon, midőn a „droit du löge“ önérzetével 
vetheti meg a földszint közvéleményét. Szeren
csére, ott volt Thaisz kapitány is, ki — hivatalos 
minőségében — nem érti a tréfát. Felszólalt el 
lene, biztost küldött a páholyba, s végül távozásra 
intető. S a nemes gróf erre kihajolt a páholyból, 
moggyujtá szivarját és — ment. Másnap a gróf 
elégtételt kért a városkapitánytól, mintha itt va
lami személyes sérelem forgott volna fenn; a 
kapitány pedig megidézteté a grófot, ki végre is 
belátta, hogy mégis csak illedelmesebb dolog lett 
volna a színházon kívül mint belül fiityörészni, s 
fizeti a rá mért kétszáz forintot — a szegények 
javára.

E botrányról több napig beszéltek, s egy név 
— melyről eddig mit sem tudott a világ — ismere
tessé vált.

Hanem hát a mai világban, — midőn juxok és 
stiklik senkit som tesznek többé országos nove- 
zotosséggé, — nem igy szerzik a jó nevet. Művelt
ség, szorgalom, jótékonyság és hasznos tevékeny
ség — e vonások képezik a jolon kor „jobbjait“ , 
(arisztószait.)

íme most is egy kitűnő iparost, ( Rmich Gusztá
vot, ki hosszú tüdőbetegség után pénteken reggel 
húnyt el, 56 éves korában), sokkal mélyebben fáj
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lalunk, mintha érdeme csak abból állt volna, hogy 
fényes névvel és nagy örökséggel csillogva éli le 
világát. О mindent s z o r z o t t ,  vagyonát, nevét,jó- 
hirét — a munka és szorgalom utján. A tömérdek 
lap és könyv,melyeket kiadott,hasznos tevékenysé
gének megannyi tanúbizonyságai, s utána legszobb 
emlékül az „Athenaeum“ nagy nyomdája marad, 
melyet úgy szólván semmiből teremtett, s tizen
nyolc év alatt oly magas színvonalra emelt, hogy 
Németországban is csak kevés nyomda szárnyalja 
túl. Mi, azon irók, kik szoros összeköttetésben áll
tunk vole, tudjuk csak, hogy mennyi szakismeret, 
bob rcs tapintat, gyakran áldozatkészség és tevé
kenység volt e férfiúban, ki a legnehezebb idŐk-

bon tett nagy szolgálatokat az irodalomnak. Igaz, 
hogy törekvéseit szerencse kisérte s maga is meg 
gazdagodott általa; de ő maga volt e szeroncso 
kovácsa; s abból, a mije volt, sokan osztoztak az 
irodalom munkásai közül/Ot baráti viszony fűzte 
az Írókhoz, kikkel összeköttetésben állt, s kik 
most özvegyének és fiának gyászában csaknem 
családtagokként osztoznak. Az utósó két évtized 
müveltségtürténetében az elhúnytnak — mint 
nyomdásznak és kiadónak — szép lap fog jutni. 
S ózta lapot KeményIvagy Jókai, kik barátai vol
tak, írhatnák meg a legszebben, mert szeretettel 
írnák.
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Ve g y e s  k ö z l e mé ny e k .
Történeti naptár. Aprilhó.8.1 feiezter győzőimé a 

kurucokonSzékes-Fehérvárnál 1704. — Br. Hum
boldt Vilmos fi 1835. — Br. Wonckheim Béla be
tiltja a demokrata-köröket 1868. — Camill Des
moulins nyaktiló által kivégoztotott 1794. — 
Gr. Széchenyi István főbelöttc magát 1860.

9. Vorulami Baco 1626., Rákóczy György 1735., 
Neckor 1804. j-f. — Vas Gereben 1823., Hahne
mann 1755. születtek.

10. Jézus szamárháton bevonul Jerusalembo
29 .— Baróthy Szabó Dávid 1793, П ortensia ki
rálynő, III. Napoleon anyja 1783. születtek. — 
Miksa a mexikói koronát elfogadja 1864. — Clötz 
orosz tábornok elesik Vácnál 1849.

11. II. Rudolf a király-székről letétetik 1611. 
Révay Miklóst 1807. — Во naparte lemond Fon- 
tainobleauban 1814. — Körösi Csorna Sándor 
Daudsillingben t  1845.

12. Bossuot 1703, Metastasio 1782 t t -  — Bo
naparte győzelme Montonotte mellett 1796. — 
IX. Pius pápa visszatér Rómába 1850. — Az első 
távirda felállittntott Párisban Chappoclaude által 
1793.

13. La Fontaine t  1695.-— Bonaparte győzelme 
Cossario mellett 1 796. — A magyar korona Bécsbo 
szállittatik II. József rendeletére 1784. Félegy
házai zavarok, Asztalos elfogatása 1868. — Az 
angolok az abyssiniaiakat legyőzik. 1868

Közli : V. \
— K. F. (A nőnem Amerikában.,) Az amerikai 

nők legkitűnőbb vonása, hogy a férfiakat fölül
múlják ; az amerikai férfiú zsengo korától ko- 
reskedolomre szonteli magát ; alig tud olvasni s 
írni, már is kereskedővé lesz. Az első hang, mely 
fülébe hat, a pénz pengése; az első szó, melyet 
hall, a kamat. A legelső benyomások, melyeket ta

pasztalatai szülnek, arról győzik meg öt,hogy a ke
reskedődet azon egyetlenegy, mely hivatásának 
megfelel.Máskép a nőnemnél! A nők erkölcsi nevel
tetése azon napig tart,mely on férjhez mennek; isme
reteket szerez magának a törvénytudomónyban s 
irodalomban. Közönségesen valamely idegen nyel- 
vot (leginkább franciát) megtanul, a zenészeihez 
is ért valamit; egész lénye értelmi. Az ily mind
két nembeli fiatalok egykor házasság által egye
sülnek. A férj, szokását követve, idejét vagy a 
pénzcsarnokban vagy raktárában tölti. A nő, ki 
összekelésök óta elkülönözve van , összehason
lítja előbbi életét azon léttel, melyről álmadozék. 
Mivel ez uj világból, mely előtte nyílik, szivét 
semmi som érdekli: légképeket alkot s regénye
ket olvas; ha kevés boldogság mosolyg reá, áhi- 
tatossá lesz s szent beszédeket olvas. Ha gyerme
kei vannak, köztük él, ápolja okot s nyájaskodik 
velük. így folynak cl napjai. Este hazajő férje, 
gonddal telve, nyugtalanúl, az erőlködések miatt 
lankadtan ; munkája gyiimölcsit átadja nejének s 
a másnapi nyereségekről álmodozik. Ha ebédhez 
ül, egy szót sem szól; neje mitsem tud azokról, 
mik férje lelkét eltöltik. Ez onnét eredhet, mert a 
nő férje honlétében is el van különítve. Az ameri
kait neje s gyermekei látása nem képes elvonni 
a tettleges világtól; ritkán adja azoknak szere
tető s gyöngédsége jeleit, annál kevésbbé, mert 
azon családot, melynél a férj hazatértekor nejét 
s gyermekeit megöleli, kicsufolják s gúnynévvel : 
„csókolódzó család“ illetik. A férj nejét nem élte 
párjának, hanem kereskedötársának tekinti, ki a 
férje által korcskedésbon nyert pénzt annak ja
vára részonkint ismét kiadja. Az amerikai nők 
ülő s elvonult életmódjából s az éghajlati viszo
nyokból magyarázható meg pyhsikai (testi) gyön-
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goségiik. Ritkán vagy soha som mennek el a ház
tól, könnyű eledelekkel dinek s többnyire sok 
gyermekük van, ennélfogva nem csoda, ha idő- 
nap előtt megvénülnek s fiatal korukban halnak 
el. Ily ellentétet képez a két nem élete Ameriká
ban ; a férfiaké változékony, mozgékony, kalan
dos ; a nőké szomorú s egyhangú. Egyhangúlag 
foly ez mindaddig, mig a férj nejének tudtára nem 
adja, hogy megbukott a kereskedésben. Azután 
félbeszakad, de csak azért, hogy másutt újrakez
dődjék. Ennélfogva minden amerikai család két, 
lényegesen különböző világot foglal magában; az 
egyik egészen anyagi, a másik egészen erkölcsi 
természetű. Bármily szoros legyen is azon viszony, 
mely a két házastársat összekapcsolja: mindenkor 
észrevehető azon korlát, mely a testet a lélektől, 
az anyagot az értelemtől különválasztja.

* (Néhány ét-készlet eredete.) Némely széltiben 
használt tárgyakról azt hinné az ember, hogy a 
világ teremtése óta divatban vannak, hogy hasz
nálják az emberek, mióta izletesebbnek találják 
a mannát a makknál. így vagyunk az étszerek
kel is, miket asztalnál használunk, s pedig csaló
dunk. A rómaiaknál fekve ettek ; ők vitték át c 
szokást Galliába. Nagy Károly alatt vánkosokra 
ültek s kis polcokról vagy asztalkákról szedték 
magukhoz enni valójokat. E polcok logtöbbnyire 
drága faragványu s metszetű arany részekből 
állottak. Csak három századdal később lehetett 
látni lábas fenyőfa asztalokat, melyek padokkal 
valának körül ellátva. A kanál természetesen, 
csak azóta divatozik, mióta a leves divatba jött. 
Valamely forró folyadék kiszedésére csupán a ka
nál volt alkalmatos, mig a húst, halat, más egy
szerűbbel is ki lehete szedni. A villa is, bármily 
különösnek tessék, csak a 17-ik század találmá
nya. A görögök a legnagyobb fényűzés idejében 
még kézzel ettek ; Plutarch szabályokat is áll it 
fel, mint lehet legillemesebben kezelni az ujjakat 
az evésnél. A rómaiak — hasonlag a görögökhöz
— csak villa s kainál nélkül mozdították elő az evés 
kényelmét. Főszerepet azonban még mindig az 
ujjak játszottak ITa tehát a rómaiak és görögök |
— e két legügyesebb, legműveltebb nép — is igy 
hátra maradtak,igen természetes,hogy a barbárnak 
nevezelt népcsoportok nem igen törték magukat, 
hogy e kis bajon segítsenek. Nyugodt lel ki isme
rettel ültek asztalhoz s nyulkáltak a behozott 
ételekbe, előbb az о célra behozott tálakban gon
dosan megmosván kezeiket. A villákat csak az 
aranymüvesség fejlődése idején látjuk megjelen
ni az asztalokon s ekkor som mint az evéshez ok
vetlenül megkivántató eszközöket, hanem csupán

Pesten. Nyomatott, пя „Athenaeum" irodalmi

mint fényezési cikket. így Gavoston Péterről, II. 
Eduárd angol király kogyencéről, beszélik 1300- 
ból, hogy 3 villával etto a körtét. Tehát eleintén 
ép ott alkalmazták, hol épen nélkülözhetők let
tek volna: a körte és sajt-evésnél. A hal- és hus- 
ovésnél csak három század múlva jöttek divatba. 
Üvegpoharak s palackok egész a 15 -dik századig 
nem divatoztak. Velence mutatta be ezeket, mint 
saját találmányait és gyártmányait. A gazdagok 
szekrényein, vagy a királyok asztalain látható 
volt ugyan egy-egy arany vagy ezüstbe foglalt 
pohár; de közönséges ón vagy fa serlegek hasz
náltattak. Az üvegsótartók, cukorszclencék még 
jó  darabig ismeretlenek valának. A 10. században 
azt sem tudták, miként nevezzék. A sótartót, mint 
a legnagyobb fényüzési cikket tették a nagyok 
asztalaikra. Benvenuto Cellini festész sokat emle
geti a gyönyörű sótartót, melyet I-sö Ferenc szá
mára készitett. Rendesen kivájt kenyér héjat 
használtak sótartásra még az előkelők is.

— K. F. — (Az asszonyok Afrikában.) Afriká
nak egy részében sem bánnak az asszonyokkal 
oly megvetőleg s vadkoményon mint az éjszaki 
partokon. Itt a szülék eladják magzataikat a leg
többet ígérőnek, s a vevők úgy tekintik őket, mint 
legalacsonyabb rabszolgákat. Azok, kiket gazda
gok vesznek meg, a gyanúnak csak árnyékánál is 
halálos veszélynek vannak kitévo.Foly vást félelem 
közt élnek még akkor is, ha viseletűk naptiszta- 
ságu. Azokat, kik csekélyek birtoku emberekéi, s 
különösen, kik falukon laknak, tulajdonkép teher
hordó állatoknak nevezhetni; mert ezek a legdur
vább munkára kárhoztatvák; nekik kell a búto
rokat s házieszközökot tovább vinni, ha az úr la
kását változtatja. Oly esetben ez lovára ül a nél
kül, hogy magával más terhet vinne — fegyverén 
kívül; pogyászszal megterhelt asszonyát maga 
előtt hajtja; mert ha csak egy lépéssel is hátrább 
marad lovánál: lándzsával ösztönzi a tovább me
nésre. Ha a nőt semmi foglalatosság sem hívja ki, 
akkor sátorban vagy kamrában marad bezárva s

I itt él a folyvást uralkodó szonybon s tisztátalan- 
ságban. Egészségtelen táp s rósz bánásmód okozza, 
hogy ez áldozatok hamar olhervadnak sa virágzó 
ifjúságtól a vénségig csak pillanatnyi időköz van. 
Az ifjú kor bájoló kellőmének nincs ideje magát 
kifejteni. Bágyadt szemek, levert félénk tekintet,, 
beesett arc, munkák nehéz terhétől görbült hátge
rinc, szóval : egész külsejűkben a legrottontöbb 
nyomornak, csüggodésnok, élet unalomnak jelei 
mutatkoznak. Valóban jutalom rájuk nézve a ko
rai halál.

és n y o m d a i r. társulat, nyomdájában. 18f»9.
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parmUvészeti piszszegése nem zavarta őket, s mikor egy biztos

■ □  öl telekre jött *  páholyba, hogy őket csendesebb viseletre
városi Ыке- intse, azt keresetlen szavakkal visszautasították; 

óénak kérdé- de végre mégiséltá voztakhagy e^jale winbáz- 
által hiszik, Щ *  egyikök még a folyosón égő gádámpiin gyjij- 
ekintetböl ia tdtta meg szivarját a tilalom dacára. A kapitány- 
) m ’/  у é ^ ^ kerMetrt m̂ dtóott pliénök a  Megzavaró vi-

ázalswduna- * (Á  tavaszi petti május 9-én, 11-
é p é s J L ^ ^  . .

• : / *  ф * ф Ш ф !0 к р Ш  Kárász Benjámin 
» .  napokbaa benyújtotta lemondásét.

а а и м ш и а ш  „ в ж г Я ’ г
párv Antal fölverte 360 ftra aLlovd-tS^kt 396- 302 ^ У 1 ö«M»№el Járult, g azt a közoktatási mi
r e * .  aThonet-testvérek 460 flr e .É T  a telek T
403,200írtért ez utóbbi cégé lett,mely háromrészlet- ;m^W*keVb««jf * fo ly a t  
ben ДО óv alatt fizettetik le, EsTheeaMíhei ßOO. öl •?« km<^k .ttbon n^radmak, és kérik b. Eötvös 
ára a  nemzeti szinhizé. A *  endifott tffc tó  а 1 &  т а 0 « * к в г  ur»t, т о Л ё р  oda has.^ ,  h o £  barnásként 
<»i fbottér Cég pompás palotát fog építeni, mely nem, tehát aláírások utján igyekezzék a képtárt a  
Дуу . , nemzet számára megtartani.

f (A képviedbhá» еШШ^Ыть Sámuelt ée Som- * CHonnanereda ceötbrM nevei) Erre nézve
«ich Pált emlegetik* Maklári Pap Lajos a „Hongban ezeket iga : A

s S a f f i a í i í S K  ш щ ш ш ш
szággylilés mindkét házátél. 1867. mároius 11-én negyedik), szón s örömmel kiáltnak; henreka! itt 
nyert, véget fog legközelebb vetni;a«on állmot- a reÖtörtök napnév eredete. Szabad legyen nekem 
nak, melyben a saitó-ügyek ea idő ezérint az otó- e név éredote felöl megjegyzésemet köziem. Cse- 
trák töri^tayek érteimében a ffirályhágón-tul yUn- vertre, vagy többes számban Csevertrék, nagyttn- 
nak, és a sajté utján elkövethető vétségek elitér Пер vala hajdan Asiában, és Indiában matg is fen- 
léaére az esküdtszék! intézményt 4gy, núnífae P * A  Hogy mily kegyelt ünnep vala, kitűnik 
Magyarországon fennáll, Erdélybe islíehozza. E «h ói, hogy Valakik ezen finnepet megtartották, 
célra saitélnréaáenl a maróé-vásárhelyi királyr táb- azoknak tökéletes bünbocsánat igértetett. Lehet0 
la fog kijelölöd, és a sajtóvétségek tekStété- «Йввугд! A. Roger Bel. Cer. of the Bramin idézete 
ben kizárólagoa illetőséggel felrnháztatni. Az élet- után olvV ni Bronytbunál a Bdigtóróh való hw-

ш е Ш з ш  « M ^ s e t e i s r .
kfidtek lajstromának mielőbbi élkésaStéséfe. E*én! »Cfc^ertrék? szóból ssötőrhik, származott is, 
előmunkálatok befejezésé Után remélhetőleg Er- «rrM,néfem ny ueodt még»ősrifdésben van.Mak- 
délyben xtélrfbe fog iéphl az eskudtszéki intéz- Iárt Pap bqbs M  lelkész? 
mény, mély ujabb köteléket képezeitd Erdély és • 4;,* Biharmegye Ugra
M w w w eágkőzőtt,, helységében egész hadjárat volta lakosság ellen.

* ( A  nemzett múzsám) ismét nyitva áll aláto- A* Ott Szállásoló katonaság rendezte az ünnep 
.gatóknak. Hétfőn a régiségtár, kedden a kép tár, másodnapján, merő Vitézkedésből, Előbb bejártak 
osfitörtőkőn a terméssettár, szombaton a képtár minden korcsmát, de mivel nem találtak efieneé- 
és vasárnap felváltva, hol egyik, hol másik ősz- get, a molnár háza elé mentek, hol a szobában 
tály lesiptít nyitva, hétköznapon d. e. 9-től 1 lg, vendégtáraaságvolt. Azok ésarevevénaköteke- 
éa vasárnap 10— 1-ig. A  könyvtár naponkint déai szándékot, bezárták az ajtót. A vitéz urak 
nyitva veit ér-% óráig. azonban előbb az ablaknak, aztán az ajtóknak es-

* ( 4  támlát) idei nagygyűlésre máj; té^ ktvontkárdokkálbetörtekaszobábaés össze- 
29. és 80-ik napjaiuleea; . , ' vagdaltak mindenkit. £  hősiesség után az utoán

S S ib Ä  * “  M~“ "
I a  keleti nyelveket, házé érkezeti, в uj ' fX^Mrengée!) Semmeringen és környékén mart.

(üzinhdzi boiräay) <3r. Eszterbázy é s  e g y  társé A  rázkédtatás az alpok felé haladva, növekedni 
közelébba német s z ín h á z b a  m e n t e k  m u la tn i, A  látszott x .
я k a m é l iá s  hölgyét*ádták, s a k ö z ő n s é g f l g y e l e m -  mint a zágrábi lap emli-
mel h a llg a t o tt  —  v o ln a , ba a  k é t  nr föídszmti pá- t i , az újabb törők törvények alapján, Bosnyák- 
holyában h an gO S an  item k é z d  b e s z é lg e t n i ,  k a c a g ,  országfen’nagyobb terjedelmű birtokokat s z á n d é -  
ui, sőt ittty ö ré szn i. A k ö z ö n s é g  msgbotránkosása Is koznak, közvetítők utján bevásárlani.






