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* (A  királyt), ki jelen leg  Jeruzsálem ben [van, 

dec. 6-ikára várják Budára. A  királyné pedig pár 
nap m úlva tér Gödöllőről a budai váriakba.

* (Az 187 l-re tervezett országos kiállítás) alkal
mára P ulszky Ferenc is tervez eg y  retrospektiv  
tárlatot a múzeumban, s igy talán m egjő az ideje 
bogy valabára nálunk is létesül eg y  állandó- mű
vészeti és ipar-múzeum, a minő m inden müveit 
országban van.

* ( Pályázat.) A  nem zeti szinbáz igazgatósága  
pályázatot hirdetett egy eredeti m agyar nyitány
ra és 4  felvonásközi zenére, eredeti kom oly szin- 
müvekhez. A  pályadij 15 arany. Továbbá ugyan- 
ily  számú tárgyú és diju m üvekre, eredeti vig  
müvekhez. Határidő dec. 20.

* (A  közelebb befejezett ujoncozás eredménye) 
szerint a sorhadhoz állíttatott 31,207 ember, a 
honvédséghez 34,597,a hiányzó contingens a pót- 
állitásoknál fog kiegészíttetni.

* (A szepesi honvédegylet) elhatározta, hogy a 
Branyiszkón em léket emel az ott elesett honvé
deknek, s a m unkával Faragó, Lőcsén lakó szob- 
rászt már m eg is bízta.

* (A  honvédelmi minisztérium) rendelete szerin t: 
tanulók, k ik  a honvédséghez sorozta tok  be, foly
tathatják tanúlmányaikat, s a szünidők alatt hivat
nak be gyakorlatokra.

* (A pesti korcsolyázó-egylet) csakugyan m eg
alakult, s tagjai lehetnek férfiak és nők. Alapitó  
tagok fizetnek 5 frt alapítási, és 3 frt évi dijat; 
résztvevő tagok fizetnek 2 frt behatási és 3 frt 
évi dijat ; családok fizetnek 2 frt beiratási dijat 
az egész családért, és 2 frt évi dijat fe jen k én t; fel
nőtt i§ a k  a családoknak nyújtott kedvezm ényben  
nem részesittetnek.

* (A  nazarenusok nem akarnak katonák lenni), 
s egy  Schmiedt nevű nazarenus folyam odott köze
lebb saját és hitsorsosai nevében a honvédelm i 
minisztériumhoz, hogy e vallást követőket ment
sék fel a katonai szolgálat alól, va g y  ha ez nem  
lehet, oszszák be őket oly  ezredekbe, m elyek há
borúban nem vesznek részt közvetlenül a véron
tásban. Kérése tám ogatására felhozza folyamodó, 
hogy Krisztus követőinek m eg van tiltva a fegy
ver használata. A  honvédelm i minisztérium m eg
tagadta a kérelm et, s a minisztérium egyik  hiva
talnoka a folyam odónak többi közt a bibliából is 
igyekezett példát hozni, em lítve, hogy Krisztus 
dfogatásakor Péternek, a k i pedig ugyancsak  
buzgó követője K risztusnak, kardja volt, m elyet 
használt is, m egsebesítvén vele a főpap szolgáját. 
Mire a nazarenus azt vá laszo lta : D e Krisztus 
azonnal ig y  szólt h ív én ek : „Tedd hüvelyébe kar
dodat !“

* (Siremlékek.) A pesti kerpes-úti tem etőben a 
közös sír (Szacsvay és társai) em léke egy öt láb- 
nyi magas sziklatalapon álló, gránit obeliszk le s z ; 
az obeliszk m aga 9 láb. Másfélezer forintba fog  
kerülni. — Gyurmán A dolf közel óbb elhunyt 
hirlapitó sírkövét már felá lliták  irótársai. Fölirata  
ez : „Gyurmán Adolf, az 1848/9 diki „K özlöny“ 
szerkesztője, született Szász-Sebesen, 1813-ban, 
m eghaltl869 . szept. 15-dikén.“ Ez em lék vörö3 
márvány, s Gerenday műtermében álliták ki, igen  
szépen és nagyon olcsón. A begyült összegből m eg
maradt pénzt Gyurmán özvegyének adták át.

* (A  bukuresti magyar egyház ügyében), m ely  
annyira zavaros, Szász Dom onkos, kolozsvári ref. 
lelkész elkészité dolgozatát, m elylyel a ref. kon- 
sistorium bízta meg. Terjedelm esen ir a K qós és 
Czelder lelkészek közt fölmerült viszályról, és 
azt bizonyítja be, hogy Czelder külön romániai 
m agyar püspökséget akar felállítani, m elyet a 
m agyar s erdélyi püspökségtől teljesen független 
né akart tenni.

* (Küldemény Siamból.) A  „pesti hajós-egylet“ 
számára H engelm üller L ászló B angkockból, a 
siami birodalom fővárosától, egy eredeti siami 
csolnakot küld, m ely hihetőleg nem sokára meg- 
érkezend, miután Shangaiból keltezett levele  
szerint már junius 28-án útnak indította.

* (A  bécsi hajós egyletek) nagy regattát szeretné
nek rendezni a jövő évre vagy  Bécsben, vagy P es
ten. H a pedig egyik helyen sem találnának elég  
résztvevőt, akkor Hamburgba küldenek eg y  
csapatot.

* (A  postai pénzküldem,ényéknél) nem sokára oly  
intézkedés lép életbe, hogy csak 100 forinton fe 
lüli pénzes leveket lehet feladni nyitottan a pos
tára, vagyis csak 100 forinton felül pénzes leve
lek fognak szám lálás alá kerülni, m ig a kisebb  
összegűek nem, m inthogy ezentúl 100 frtig lehet 
majd utalványozni, s igy  a közönségnek tetszé
sére bizatik vagy  utalványozni, vagy azt zárttan 
küldeni.

* (Bállá Gergely), az á l-W esselényi ellen ho
zott két évi fogsági ítéletet a hétszem élyes tábla  
helybenhagyta.

* (Halálozás.) N agy Istvánné szül. Huber Ida, 
pár év  előtt a nemzeti színház énekesnője, utóbbi 
időben pedig a debreceni színház kedvelt tagja, e 
napokban elhunyt 32 éves korában.

* (Két orgyilkost) ítélt kötél általi halálra Ko- 
lozsm egye törvényszéke f. hó 6-kán. A  tényállás 
röviden ez: N agycégi Lazeran Gligor, 30 éves, 
nőtlen, ésSzerm esan Mária 22 éves, férjes nő, két 
évig  éltek  titkos szerelm i viszonyban, m elyet tit
kolni tovább nem akarván, egy szép nyári éjjelen
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li г (l é 1 у i k é p e k .
X XX V II. Deés.

Deés Erdély sokszor megénekolt völgyeinek vozotesebb épületei közül ez alkalommal bár 
egyikében fekszik, a Szamos összefolyásánál. Ne- mat mutatok be a nyájas olvasónak, n. m. a kis-

Deés. éSt ubort Ö. raj ил.)
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dedóvodát és városházat, mint ujabbkoriakat, az 
emlék- vagy csonkatornyot pedig, mint a régi 
időkből fönnmaradt emlékek egyikét.

A kisded-óvoda Belsö-Szolnokmegye és Deés 
lelkes közönségének áldozatkészségéből 1846- 
ban épült s adatott át a kisdedeknek használat 
végett. Néhány év előtt utazásom közben meglá
togatván ez intézetet, a legnagyobb rend- és tisz
taságnak valék tanúja. Vajha Erdély hasonran- 
gu városai Deés példáját követve, ilyetén áldást, 
hozó intézmény által igyekeznének az annyira 
elhanyagolt kisdedek szellemi fejlődésének alap
ját letenni.

Egyik hires utazó munkájában Írja: „Vala
mely város jólétének meghatározásában a köz
épületek szolgálhatnak biztos irányadóul.“ Ez 
idézett szavakat Deés igazolja; tekintsük meg 
például a városházat, mely 1861-ben szenteltetett 
föl. A nevezetesebb királyok, fejedelmek és fér
fiak domborművű mellképei, továbbá a homlok
zat koronáját képező, kőből faragott város címe
re, nagy mértékben elősegíti az épület szépségét.

Az emléktorony építési kora homályban vész 
el, nem lévén semmi okmány vagy felirat, mely 
annak keletkezését meghatározná vagy igazolná. 
A tömör falak s a minden építészeti styl nélkül 
összehalmozott kötömeg régiségét igazolni lát
szik ; annyi bizonyos, hogy 1578-hsxn megujitta- 
tott, úgyszintén 1758-ban. Ez utóbbi föliratban 
kápolnának van nevezve, azonban e célra aligha 
alkalmas volt valaha. Magassága 30 láb, homlok
zati hossza 18 láb, szélessége vagy mélysége 
6 '/2 láb.

Ez emléktornyot környező táj oly festőilog 
szép, oly elragadó, hogy nem mellőzhetjük az ide 
vonatkozó szóhagyományt.

Hajdan e vidéken, egymástól csekély távolban, 
négy vár emelkedett, melyeknek a jelenkor csak 
neveit ismeri, mert az idő vasfoga még a romo
kat is megsemmisité, oly annyira, hogy egy-egy

faltöredék jelzi csak az egykor erős építménye
ket. De halljuk a népregét !

— A Szamos habjaiból kiemelkedő egyik hegy- 
ormon levő várat Dandur, magyar nemes laká, 
kinek öröme, vigasza a szép Rózsa vo lt; a mási
kon (lásd a képet) a szintén öreg Czicz vára vala. 
A két szomszéd egymással a legbensőbb barátság
ban élvén, gyermekeiket még kiskorukban, a 
majdan kifejlődő s z í v - érzelmeit mellőzve, élj egy - 

zék ; de Czicz meghalt, mielőtt fia Rózsát nőül 
veheté.

Az apa halála után a fiú, mint egyedüli örökös, 
roppant javainak koronáját — az apák által kötött 
szerződés szerint —  követelni ment. Dandur öröm
mel engedett . . .

Az esküvőre kitűzött idő elérkezvén, számos 
úri vendég jött, az ünnepély fényét emelendő. Az 
esküvő előtt egy órával, több fényesen öltözött 
ifjútól kisérve, megjelent a vőlegény; végre a 
kápolna csengetyüje jelt adott, s a pap készen 
várta az ifjú párt . . .

Nézzük, mi történt ezalatt künn ? „Rózsa soká 
öltözik ! — mond az öreg Dandur egyik nőrokoná
hoz, — nézd meg, húgom.“ E közben az ifjú Czicz 
egyik elkésett barátja hirül hozá, hogy ő Rózsát 
Deéstől jó  távolban, sebesen vágtató kocsin látta. 
Ehirmint villám sujtá a vőlegényt; megnyergel- 
teté legjobb paripáját s a széllel versenyezve fut
tatott a menekülő után; kevés idő múlva elérte 
az üldözőbe vett kocsit, kardját a leány mellett 
ülő ifjú szivébe döfte s az áléit menyasszonyt 
nyergébe emelve, visszavágtatott, de mielőtt a 
bámuló vendégek elé vitte volna, a begy csúcsán 
megállapodék s így szólt dühtől remegő hangon: 
„Rózsa! fogsz-e szeretni ? “ Szeretni téged , nyo
morult, ki Jenőmet meggyilkolád ? soha! „Ha 
nem : légy hát a halálé !“ s ezzel a kiálló szikláról 
a Szamos hullámaiba taszitá a hölgyet.

E jelenet után a kép hátterén látható hegyet a 
nép Dandur szerencsétlen leánya nevéről „R ó
zsahegy “ -nek nevezé. S f. O.

H a z á m r ó l .

Béreid magasra nyúlnak . . . 
A felhő ott megül,
S zeng szava a borúnak 
Csodás üdvözletül.
S a bércek viszhangozzák 
Hatalmas hangokon . . .
—  Oh ! tündér Magyarország, 
Oh ! édes, szép honom !

S ha nap ragyog a tájra 
Forrón, szerelmesen:
A puszták délibábja 
Táncolni megjelen . . .
A tájnak csókot oszt, ád,
A mint repül, oson . . .
—  Oh ! tündér Magyarország, 
Oh ! édes, szép honom !
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És ezt ápolva indul 
Az ifjú küzdeni,
Mig a leány jutalmul 
Koszorút fon neki.
Ah ! ily kezek ha fonják,
Dicső a homlokon . . .
—  Oh ! tündér Magyarország,
Oh ! édes, szép honom !

Hát még, ha majd az égen 
Szabadság napja süt,
Es ez ragyog a bércen,
A síkon, mindenütt . . . 
ügy nemcsak szép, de hozzá 
B old og  léssz akkoron,
—  Oh ! tündér Magyarország,
Oh ! édes, szép honom !

Dömötör Pál.

L  F  Ö  L  D .

Hulla a vasúton.
— Bűnvádi eset. —

Az x . . .i ut szögletén a nagy ezüstáru-kirakat 
alkalmasint minden arra menőnek szemébe ötlött. 
Ezen üzlet mintegy 25 év előtt bizonyos Samson 
nevű gazdag agglegény birtokában volt, ki va- 
gyonán kívül sok különc szokással is birt. Egyet
len nöszemélyt sem tűrt házában, hanem egy inas 
segítségét vette igénybe, ki a ház rendbentartá- 
sáról gondoskodott, s azonfelül mint ajtón álló 
alkalmaztatott. Ekét személy, ur és szolga, voltak 
egyedüli lakói azon nagy épületnek, melynek bir
tokosa minden zugát szakmájába vágó értékes 
régiségekkel töltötte meg.

A ház legnagyobb kincse azonban az czüstmü- 
vcs személyisége volt, kit Richardnak hívtak, s 
ki szorgalmas, híí s beszédes lélek volt, a milyet 
csak. képzelni lehet. A szolgák azon osztályába 
tartozott, kik lassankint mind kihalnak, s a valódi 
bérenceknek adnak helyet. Előttük uruk iránt 
tanusitandó hűségük a vallásosság egy nemét ké- 
pezé; más szükségletet, más vágyat nem ismertek, 
mint kötelességeik lelkiismeretes teljesítését, s 
nagyravágyásuk egyedül oda irányult, hogy 
magukat szolgálatuk által nélkülözhotlonné te
gyék.

Ily kincseket azelőtt nem tudtak úgy becsülni, 
midőn elvesztették. Hosszú szokás után a néma 
feláldozás ily nemét úgy tekintették, mint a mi 
magától értetik, s csak akkor kczdó érezni az ur, 
mit veszett, midőn a kötelék könyörtelenül el
szakadt

így  volt ez a mi Sámsonunkkal is. El volt ha
tározva egy szép reggel arra ébredni, hogy ta
pasztalja, miszerint az ő védangyala, második

„énw-je szintén halandó volt, s igy azon utón kellett 
eltávoznia, melyen minden testnek. Richard már 
akkor sem volt fiatal, midőn Samson szolgálatába 
lépett s további húsz év lefolyta alatt öreg em
ber lett.

Különben, mivel mindig mértékletesen és visz- 
szavonultan élt, állandó jó  egészségnek örvendett 
hanem egy este a sötétben kissé sebesen ment le a 
lépcsőn valam zörgetőnek ajtót nyitni, félrelépett, 
lebukott s tetemes sérülést szenvedett.

Vizsgálatnál a seborvos három eltörött oldal
bordát talált ; egyiknek éles vége befelé hajlott, s 
nemesebb szerveket sértett meg. Richard három 
hétig borzasztó fájdalmakat állott ki, melyektől 
végre a halál szabadította öt meg.

Ura őszinte bánattal kisérte őt sírjába. A hű 
szolga elvesztését azonnal érezte, hanem még nem 
egész mérvben. Richard utódáról kellett most gon
doskodnia, s igen értelmes, tapasztalt világfi lé
vén, nem engedett helyet szivében azon csalékony 
reménynek, hogy az elhaltat tökéletesen kárpó
tolhatja.

Az utód rendszeresen foglalta el helyét, s min
denki, a ki ránézett és Richardot ismerte, nem győ
zött Samson választásán eléggé csodálkozni. Az 
uj egyén egy körülbelül 25 éves fiatal ember volt, 
oly ábrázattal, mely nem igen ajánlá. Arcának sö
tétjellege volt, skigyószorü szemei pislogása mel
lett senki som érezhető jól magát. E szolga belé
pése után nem sokára meg voltam bízva Sámson
nál látogatást tenni, s meg kell vallanom, hogy 
magam is bámulva kérdém, miként vehette ez 
embert szolgálatába a gazdag ékszerész. Én az
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arcismének igen nagy tisztelője vagyok s egy jó  
arcot többre becsülök, mint a felületes vizsgálók 
kiállított bizonyítványait.

Egy szombat-délután Samponhoz meptem, bogy 
megkérdjem, vájjon nem adott-e el nála valaki 
bizonyos ellopott ezüstnemüeket. Még alig volt, 
hat óra, s legnagyobb csodálkozásomra, a boltot 
zárva találtam; Samson ugyanis ott lakott hely
ben s rendesen nyolc óráig üzletében lehetett ta
lálni ő t ; soha sem láttam még e helyiséget ily ko
rán bezárni. Azonnal csengettem ; hanem kétszer 
kellett azt még ismételnem, mig az uj szolga föl- 
nyitá.

— Itthon van Samson ur? —  hangzék kérdésem.
— Nincs ; a városban sincs.
— Mikor ment el ?
—  ö t  órakor. ^
— Hova ?
—  Brightonba.
— Es mikor fog visszatérni ?
A szolga kissé késedelmezett, azután felelt:
—  Hétfőn, gondolom.
— Egyedül utazott ?
— Azt hiszem, egyedül; legalább hazulról egye

dül távozott
— Nem fogja elfeledni neki megmondani, ha 

hazajön, hogy hétfőn ismét eljövök? igen fontos 
ügy forog kérdésben.

Én megfordultam s az becsukta az ajtót.
Nem tudom, hogy, hogy nem, hanem a dolgok 

állása e házban sehogy sem tetszett nekem. A 
szolga viseletében volt valami idegenszerü. Mig 
velem beszélt, az ajtót épen csak annyira tárta 
föl, hogy a nyílást testével elfödé, mintha el lett 
volna határozva,': senkit be nem bocsátani.

Már-már szándékom volt visszatérni és csen
getni újólag; mégis visszatartott azon gondolat, 
hogy én talán csak nagyon gyanakvó vagyok, és 
az emberek iránti előitélem ennek viseletét is 
ferde világosságban tünteti elém. Ezenfelül Sám
son, mint különc volt ismeretes. — Hirtelen eszé
be jutott talán Brightonba menni, és miért ne ? 
Semmi különös sem volt ebben, s ő tehetett, a mit 
akart.

íg y  azután ügyeim után láttam s mivel ezek 
lelkemet egészen igénybe vették, Sámsont és szol
gáját mihamar egészen elfelejtettem.

A hétfő eljött s dél körül ismét az ékszerész 
lakására indultam. Meglepetésemre azonban a bol
tot még mindig zárva találtam. —  Itt rósz fát 
tettek a tűzre! —  gondoltam magamban. Két 
szomszéd az átellonbon fekvő kút mellett állott,

beszélgetett s a házról lo nem vették szemeiket. 
Hozzájuk mentem é3 mogszólitám őket:

— Mi történt itt, uraim ?
—  Azt kérdezzük mi is egymástól. Samson 

boltja még mindig be van zárva s csengetésre 
semmi választ som lehet kapni.

Egy közel vendéglőbe tértem be, hogy Sám
sonról valami tudomást szerezzek; hanem csak 
annyit tudtam meg, hogy szombat este óta senkit 
sem láttak a házba sem be, sem kimenni ; szolgája 
ugyanekkor ment el egy nehéz szekrényt vive 
magával, állítása szerint, urát falura követendő.

Most minden gyanúm visszatért. Én érez
tem azt, hogy itt nem jól megy a dolog; az állo
másra küldtem segedelemért és felhatalmazva ér- 
zém magam erőszakosan bemenni a házba.

Egy lakatos segedelmével bejutottunk s a helyi
ség átvizsgálásának munkájához fogtunk. A bolt 
mögött volt egy szoba, mely társalgó szobául, iro
dául stb. szolgált. Itt mindent a legnagyobb ren
detlenségben találtunk: az asztal és székek el
mozdítva helyükről s felforgatva, a tükör eltör
ve ; papirok, ezek közül némelyek vérrel borítva, 
szétszói’va hevertek. A szoba egészen sötétté volt 
téve. Miután a redőnyöket kinyitottuk, a be
nyomuló világosságnál egy vértócsára akad
tunk a tűzhely közelében, mely maga is vérrel 
volt áztatva.

Itt mindenesetre gyilkosságnak kellett történnie 
s a meggyilkolt ki lehetett más, mint Samson? 
Hullát azonban sehol sem lehetet találni. A szolga 
eltűnt.

Fönn is minden megzavartnak tűnt elő. Nyi
tott fiókok,  szétszórt papirok, értékes tárgyak 
rendes helyük helyett a földön hevertek.

E jelekből nem volt nehéz a tényállásra követ
keztetést vonni: Sámsont szolgája meggyilkolta s 
házát kirabolta.

A ház rendőri felügyelet alá vétetett s a meg
gyilkolt hulláját illetőleg minden lehetséges nyo
mozás igénybe vétetett, a nélkül azonban, hogy 
eredményhez jutottunk volna.

* Most az elillant szolga olőkeritéséro lön for
dítva minden tevékenység. Brightoni tudósítások 
szerint ott som Sámsont, sem szolgáját nem látták.

A  kitűzött jutalom a bérkocsist, ki öt szombaton 
este a málhával együtt elszállította, a helyszínére 
hozta. Ez azt mondá, hogy ö azon embert pod- 
gyászával együtt a Thomzo felé vezető mellék 
utón levő ház előtt tette lo Littlo-Tower-Street 
mellett.

Nyomozás eszközöltetett s megtudtuk, hogy 
ama ház hajóslegények gyülholyo; hanem a szol-
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gáról nem kaptunk egyéb tudósítást, mint hogy 
a szombatról vasárnapra következő éjszakára 
szállást bérelt magának, másnap reggel azonban 
podgy ászával együtt tovább ment.

Most arra jött a sor, bogy ez ember előbbi 
életéről szerezzünk tudomást, s igy találjunk va
lami vezérfonalat valószinü tartózkodási helyére.

Sok fáradozás után rájöttem, hogy svájci szü
letésű volt, s hogy ez utóbbi szolgálatba-lépése 
előtt egy genfi órákat becsempésző egyénnél élt 
Soho-Squareben. Ebből könnyen lehetett követ
keztetni, hogy a száraz földet elhagyta, vagy el 
akarja hagyni. Ezért a délkeleti és délnyugoti 
pályákra figyelmes őröket rendeltem.

Továbbá igen sokat nyomott a latban: meg
tudni , kivel volt barátságban ; hanem nehéz 
volt e feladat, mivel felőle nagyon keveset tud
tak. Régi uránál eszközölt kérdésem a-zonban 
nyomba igazított, bár a személyektől, kikkel 
érintkezett, tartózkodási helyéről mitsem lehete t 
megtudni; ezek szombat-este óta, midőn meggyő
ződésem szerint —  a gyilkosságnak véghez kellett 
vitetnie, nem látták többé. Ebből valaki azt kö
vetkeztethető vala, hogy a szökevény elhagyta a 
várost, s nálam hasonló eset volt, mig egy kis 
tény álladók birtokába nem jutotottam. Volt neki 
t. i. egy svájci nővel viszonya, kit —  viselete után 
Ítélve —  nőül szándékozott venni.

Minden tudakozódás e nő után, hasztalan volt. 
En azon meggyőződésteljes gondolatról, hogy ő 
nem fogja elhagyni a szárazföldet a nélkül, hogy 
kedvesét magával ne vigye, nem birtam lemon
dani, s e meggyőződésem erősen fokozá vágya
mat, ennek lakhelyét megtudni. A  mi elmésségom- 
és állhatatosságomnak nem sikerült, e személy 
által kellett kezemhez jutnia.

A gyilkosság utáni szerdán az ékszerész laka 
előtt egy nő állott meg, s a ház-ajtón csengetett. 
Szerencsémre épen ott voltam a házban, s a mint 
a csengetyü szavát hallottam, valami a fülembe 
látszott súgni: „A mi után annyira vágyakodtál, 
megjött!“ Kinyitám az ajtót; a fiatal nő nagy 
meglepetéssel nézett rám. Valószínűleg valakit 
most várt.

- -  Gervais úrral szeretnék beszélni! — rebegé.
—  Nem jön kegyed be? — kérdőm.
Habozott.

[ — Nincs itthon ? — kérdő végre.
— E pillanatban nincs, —  felelőm. Hanem jöj

jön be kegyed, nem fog ő sokáig elmaradni.
— Ha most nincs honn, akkor majd máskor fo

gom fölkeresni! — viszonzá, sebesen rohanva el 
az ajtótól.

Egy segédemnek meghagytam, hogy kövesse 
és nézze meg, hova tér be.

Azon feltevés alapján, hogy Samson moggyil 
koltatott, a gyilkos elfogására nagy jutalom tüze- 
zotett ki. Miután tudtomra adatott, hol lakik ama 
fiatal nő, a legelső alkalmat megragadtam, hogy 
meglátogatha ssam.

E nő igen sok természetes ravaszsággal bírt, 
és igen visszatartva víselé magát. Minden kérdé
semre változatlanul igy hangzott válasza:

— En semmit sem tudok a felöl, a mit ön tő 
lem akar megtudni.

Mig ily kényszeritett módon mulattam vele, 
gondosan körülnéztem szobájában, s a szegénység 
és gazdagság különös vegy illetőt vettem észre. A 
házi bútor a legjelentéktelenebb és legegyszerűbb 
tulajdonságokkal birt, itt-ott mégis feltűnő szép
ségű cikkek voltak közbetéve. Egy titkos hang 
azt sugá, hogy ez utóbbiak Samson házából va
ló zsákmányok.

A lapok kimerítő tudósításokat hoztak a gyil
kosságról, hanem arra sem a nő, sem én a legcse
kélyebb célzást sem tettük. Azt a raegjegyzést 
tettem/] hogy Gervaist az utolsó szombat- est óta 
senki som látta, mire ő válaszolá, hogy egy hét 
óta ő sem tud felőle semmit.

Még szobájában voltam, midőn a levélhordó 
lépett be s egy levelet adott neki. Látszólag egy
kedvűen szemlélte a címet ; hanem feltörésére 
nem látszott kedvet mutatni. En bensőmben azon 
meggyőződést érezém, hogy ez Gorvaistől van.

Látogatásom feladatát már majdnem betöltőm, 
s további maradásomra alig tudtam ürügyet ta
lálni, mindamellett elhatároztam, hogy nem tá
vozom addig, mig a leveletel nem sajátítom, vagy 
legalább el nem olvasom. Agyamon mindenféle 
tervek cikkáztak át, melyek által célomat elér
hetni véltem, de egyiknek sem tudtam elsőbbsé
get adni. Fölkeltem, hogy eltávozzam ; a nő is 
felkelt az asztal másik oldalán, mialatt kezét, 
melyben a levelet tartá, az asztalra támasztó.

A leghizelgőbb mosolylyal közeledtem felé, 
mely mindig rendelkezésemre állott s mig jó 
estét kívántam, kinyujtám kezemet, mintha ko- 
zot akarnék vele fogni. Egy pillanatig zavarban 
volt; a levelet jobbjában tartotta, melyet nekem 
nyújtani az illem követelt; végre két ujját nyúj
tó nekem, mig a többivel a levelet tartá. Keze 
most az enyémben volt és a levél is. Kezét elbo
csátottam, a levelet megtartottam. Pillanat alatt 
zsebemben volt.

E manőver oly nyugodtan és ügyosen volt in
tézve, hogy első pillanatban észre sem látszott
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venni veszteségét. Hanem midőn észrevette, ne
kem rohant, megragadta karomat és kiáltott:

— Levelemet! Önnél van! Adja vissza, köve
telem ! . . ."

En oly hizolgön mosolyogtam, mint azelőtt, de 
feleletet nem adtam.

—  Mit akar ez jelenteni ? folytatá. — Mi baja 
van önnek az én lovolemmel V Én önnek viseletét 
nem birom felfogni. . . .  az a legutolsó esetben 
gyöngédtelen.

— En azt vissza fogom adni; — válaszolám, 
alázatosan meghajtva magam, hanem e levél 
épen úgy érdekel engem, mint kegyedet, azért 
jogom van annak tartalmát ismerni.

Elboesátá karomat, az ajtónak rohant, becsuk
ta s a kulcsot zsebébe tette; azután gyözodelme’ 
sen kiáltott fel :

— Most nem mehet ön el addig, mig levelemet 
vissza nem adja.

— Hiszen én nem akarom elvinni a kegyed le* 
veiét! — válaszolám; — hanem ha Gervaistől 
van, akkor azt, vagy legalább egy részét olvas
nom kell. Üljön le pár pillanatig nyugodtan, s is
mét meg fogja kapni levelét.

Úgy tett, a mint én mondám. Л levelet elő von
tam zsebemből és felnyitám. Egy bolcpillantás 
elég volt. Gervais irta volt, ki kedves Rózájával kö
zölte hollétét s azon reményét fejezte ki, hogy 
nem sokára látják egymást s együtt utaznak ha
za, Svájcba.

—  Ha kogyed most oly jó  volna, hogy az ajtót 
kinyitná s engem kibocsátana, nőm háborgatnám 
sokáig.

— Ön a loggorombább ember, kit valaha lát
tam, és valóban örülni fogok, ha nem keilend önt 
többé látnom.

Szemeit kötényének csúcsával törülgeté.
Időt nem vesztegetve, három emberemet azon

nal azon helyre küldtem, melyet Gervais levelében, 
mint tartózkodási helyét emlitett; hanem a gaz 
madár már elszállt, a nélkül, hogy legcsekélyebb 
nyomot hagyott volna maga után. Most egyebet 
nem tehettom, mint visszatérni Rózához, s minden 
mozdulatát éles szemekkel kisérni.

Nap nap után tűnt el, a nélkül, hogy Gervais 
megkerült volna. Ebből azt következtetém, hogy 
észrevette, mily éles figyelemmel kisérik nyomait. 
Hogy őt kovésbbé óvatossá tegyem, egy kis cselt 
gondoltam ki, melytől szép eredményt vártam.

A . . . . napilap kiadójával barátságos lábon 
állottam. Meglátogattam, előadtam neki zavaro
mat s kértem, hogy ügyemben legyen sogitségom-

re. Másnap lapjában egy oly tartalmú cikk jelent 
meg, mely tudatá, miszerint Samson gyilkosát 
Doverig üldözték; innen a szárazra menekült, 
hol a rendőrség szintén igyekszik már nyomába 
jutni.

A csalétek használt. Gervais meglátogatta más 
nap Rózáját s elfogatott.

Midőn a legényt vallatás alá vették, nehézség 
merült fe l: ki bizonyíthatná be, hogy Samson meg
gyilkoltatott V En Gervaist ura meglopásának 
alapján fogattam el, mert lakásának kutatása al
kalmával megtaláltuk a szekrényt, mely sok érté
kes tárgya tartalmazott, kétségkívül urának 
árucikkeiből, bár, hogy lopottak lettek volna, 
nem igen könnyű volt bebizonyítani.

Mig Gervais fogságban volt, egy reggel a la
pokban egy tudósítást olvastam a délkeleti vas
pálya-társulattól, mely szerint nagy jutalom tű
zetik ki azon egyén számára, ki fölfedezné azon 
személyt, ki egy nagy ládát küldött Doverbe, 
melynél álcimezéssol élt. A  ládában egy körül
belül ötven éves ember megcsonkított hullája 
volt, mely minden jelek után Ítélve, meggyilkol
tatott.

Nem késedelmeztem a hely színére menni, s a 
halott vonásaiban a szerencsétlen Sámsonra is
mertem. Vizsgálat tartatott s a látlelet gyilkos
ságról tanuskodék.

A Gervais elleni bizonyíték csak jeleken nyu
govók, hanem oly világos volt, hogy a gyilkosság 
elkövetője felett semmi kétség nem maradt. Pod- 
gyásza között oly tárgyakat találtak, melyekről 
bebizonyítható volt, miszerint utolsó urának vagyo
nához tartoztak; a bérkocsis is megismerte ben
ne azon személyt, ki a gyilkosság estéjén bő
röndjével együtt elutazott. Midőn az esküdtszék 
kimondta rá a „bűnös“ -t, az egész teremben egy 
lélek sem volt, ki ezen Ítélet igazságán kételke
dett volna.

A kivégzés előtti estén Gervais is beismerte 
bűntényét. Elmondá, hogy szombaton délután 
ura a hátsó szobácskába vonult s ott támlányá- 
ban elszenderedett. Midőn őt ily helyzetben meg- 
látla, azonnal megvillant agyában a gyilkosság 
gondolata. A gondolat szülője volt a tettnek; 
megfontolásra nem hagyott időt. Urát meglopni 
sokszor volt szándékában, s azt ismételve gyak
ran meg is totte. Félt, hogy gyakori lopásai fölfe- 
deztotnek, s ez volt tulajdonképen az indok, mi 
öt e borzasztó tett végrehajtására ösztönző.

P . —
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szokatlan minőségű és nagyságú felhőre figyel
meztető őt, mely mint valami oszlop, függélyesen 
emelkedett a magasba, fenn mint egy fának koro
nája terjeszkedett szét, mi által egy fenyőhöz ha
sonlított. Plinius azonnal egy gyorsan evező hajót 
rendelt elő, és aVezuvnak tartott, melyből — mint 
csakhamar kitűnt — a felhő, vagyis inkább ezen 
füstfelleg, eredetét vette. Már ekkor mutatkoztak 
a hamueső és a kilökött kődarabok az egész kör
nyék nagy rémületére. Л természetvizsgáló bát
ran ment a veszély elébe; „a szerencse a bátrakat 
segiti !u e szavakkal biztatá embereit. Stabiá mel
lett egy villában tölté az éjt és oly nyugodtan 
aludt, hogy künn lélegzése hallatszott ; reggel is 
fel kellott öt kelteni, nehogy a házban rekedjen, 
mert a lehullott hamu már majdnem az ajtót is be
temető. Szürkületkor — de mely most a hamueső 
miatt éjsötét volt — a szabadba ment, hogy a tü
neményeket megszemlélje és följegyezze. A kén- 
gőz és a kicsapó lángok, melyek másokat elrémi- 
tettek, őt felbuzditák, de midőn ágyából fölemel 
kedve, két rabszolgájára támaszkodott, egyszerre, 
valósziniileg fuladás következtében, halva rogyott 
össze.

A Vezuvnak ezen —  a történet által elsőnek 
ismert —  erőszakos kitörése következtében vesz
tek el Pompeji, Herculanum és Stabiá városok. 
Pompéji és Stabiá hamueső, Herculanum pedig a 
lávafolyam által.

E városok tehát 16 — 1700 esztendeig voltak 
eltemetve ; még helyüket is alig ismerték, mig a 
17-ik század vége és a 18-dik elején egy véletlen 
ismét fölfedezésükre vezetett. Most már különösen 
Pompeji egészen napfényre jött az által, hogy a 
hamut eltakariták; a téreken, templomokban, 
szinházak- és magán-lakásokban, mint bármely 
mostani városban, kényelmesen sétálhatni, megta
nuljuk ismerni a régiek házainak berendezését, 
bútoraikat, konyhaedényeiket, női ékszereiket, 
kézmüszerszámaikat és részben kitűnő műtárgyai
kat, és itt a régiek életmódja, nyilvános és családi 
életükről jobban szerezhetünk valódi képet, mint 
bárhol egyebütt.

A már Pompeji lakosai által ismert növényzetet 
megismerni nem loond talán ogészen érdektelen, 
ehhez pedig két forrás után juthatunk, részint t. i. 
a Pompeji és a más két eltemetett városban talál
ható növényi ábrák, részint maguk a növényi 
maradékok által. Az első forrást nem használhat
juk föltétlenül ; először is, némely növények rajz
ban oly kevéssé ismerhetők, hogy meghatáro
zásuk nagyon bajos, mint ez egyébként mai raj
zokkal is történhetnék, és ha a növény fel is is

merhető, abból még nem lehet következtetni, hogy 
ez Pompeji tájékán tenyészett is, mert sokszor ide
gen országok növényzete ábrázoltától!. így  gyak
ran látunk Nilus-tájakat előállitva, mocsáros helye
ken a lotust és egyiptomi paszulyát (Nelumbium) 
a vizi-lovat, krokodilt, iohneumont kacsákat és a 
viz partján datolya-pálmákat, például ama hires 
mozaik-darab alsó részén, melyről azt hiszik, hogy 
Dáriust és nagy Sándort ábrázolja. Az ábrák 
nem egyszer képzeleti darabok, például egy bo
rostyánfa, mely datolya pálmából nő ki, élettani 
lehetetlenség.

Tenore szerint ez talán a régiek azon sajátságos 
szokására mutatna, hogy a legkülönbözőbb növé
nyeket oly közel ültetők egymáshoz, hogy úgy 
tűnt föl, mintha együvé tartoznának.

Azon fákhoz, melyek jelenleg az olaszországi 
tájaknak saját jellegüket adják, a fenyő- éscyp- 
rusfák tartoznak; mindkettő meg volt már a régi 
korban, erről tanúskodnak az írók és a Pompei- 
ben találtató ábrázolatok. Herculanumban eLzen- 
nesedett fenyőfa-magot is találtak. Azon tájképe
ken, melyek a pompejiek falait disziték, gyakran 
látható a cyprusfa, nem egyszer a fenyővel egye
temben ; egy haimadik a középtenger tájain ho
nos tűlevelű fa : az egyptomi bükk, szintén találha
tó Pompeji ábrázolataiban.

Az oleander, mely most a folyók partjait di- 
sziti, a moh, mely falakat és fatörzsöket borit be, 
mindkettő feltalálható Pompejiben.

Van azonban két növény, mely most az olasz
honi tájékokban nagy szerepet játszik, de az ó- 
korban itten nem létezett. Az úgynevezett aloe 
(jobban agave), mely nagy, húsos levelei és magas, 
gyertyatartó -karokként szétágazó virágkelyhei 
által a tájfestők kedvenc virága lett, s mely a kö
zép-tenger k ö r n y é k é n  vadon tenyészve  is előfor
dul, amerikai növény és a pompejiek által termé
szetesen nem lehetett ismerve ; hasonlókép az 
indiai füge és cactusok csoportjából, moly külö
nös alkotása által tűnik föl, igy lapos levél-alakú 
ágai által; e növény most a közép-tenger vala
mennyi tartományaiban épen oly általánosan el
terjedt, mint az aloe, s mint ez, vadon találtatik. 
Az indiai füge szintén Amerikából származott 
át; Pompejiben sem őzen különös növényalak, 
sem az aloe ábrázolatára nem akadunk.

Kétséges, vájjon a datolya-pálma az ó-korban 
tenyészett-e olyformán Olaszhonban, mint most, t. 
i. a nélkül, hogy érett gyümölcsöket hozna V Igaz, 
hogy Pompejiben gyakran találhatni ábrájára, de 
részint egyiptusi tárgyakkal összeköttetésben, 
részint jelvényi használatban; de a törpe pálma
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kétségtelenül az ó*korban is a maihoz hasonló 
szerepet játszott, mert Theophrast állitja, hogy 
Siciliában nagyon elterjedt volt, mint ma is, mig 
a nápolyi öböl környékén ritkán található.

Lássuk most a növény-ültetvényeket.
A  legtöbb utazó, ki Pompejit meglátogatja, itt 

ismerkedik meg először a pamuttenyésztéssel. 
Közvetlen Pompeji romjai mellett akadunk pamut
földekre, és itt van a pamutcserjo éj szaki határa 
Olaszhonban. Ezen fontos növényről nyomot 
sem találunk az ó-kor emlékeiben; más források 
után tudjuk, hogy az ó-korban az csak mint in
diai , későbbi irók szerint mint egyiptomi növény 
volt ismeretes, és hogy az arabok folytak be 
leginkább annak a Közép-tenger tartományaiban 
való elterjedésére.

Egy más növény, mely közvetve foly be a ru
házatra — a mennyiben t. i. a selymérnek elede
lül szolgál — a fehér eperfa. A  pompejiek ezt 
sem ismerték; azon korban a selymet, mint kül
földi fény űzési cikket, csak igen ritkán lehetett 
látn i; a selyem és eperfatenyésztés csak a 6 ik 
században honosodott meg Európában.

A  gabnanemüek közt a régi rómaiak leginkább 
a búzát ismerték, de általános volt az árpa is'; az 
éjszakibb gabnanemek’, mint a rozs és zab egé
szen hiányoztak. Pompejiben olszenesült buza- 
és árpaszemeket találtak; egy falon szépen le van 
festve egy fürj, a mint az árpaszemeket csipkedi a 
kalászból; egy másikon a fürj kölesszemeket (pa- 
nicum italicum) aszed a kalászból, mely azon idő
ben szintén ismeretes volt.

A  kukorica, mint szintén amerikai növény, 
Pompejiben nem látható sem ábrában, sem rajz
ban ; most Pompeji környékén nagyban ültetik.

A  rizs azon időben csupán Keletindiában volt 
honos; most sem ültetik ugyan Pompeji környé
kén, hanem Olaszhon egyéb részeiben igen ; az 
úgynevezett durra (sorghium) ismeretes volt e 
a régieknél, vagy^az arabok által hozatott e be 
Európába? az kétséges, a pompeji ábrázolatok 
erre nézve nem adnak felvilágosítást.

A hüvelyes vetemények közt a lófogu borsót ta
lálhatni elszenesedett állapotban ; ezek a mostani
akhoz tökéletesen hasonlók.

Konyhaedényeket ábrázoló festményeken spár- 
gakötegeket láthatni, mely valószimüleg vadon ter
mett; ellenben a tenyésztett spárgát, úgy látsz k, 
a régiek nem ismerték; más konyhaedény-fest-

ményeken vöröshagyma, rőtek, répa és egy neme 
a kis töknek látható ; a konyhanövények közt a 
régiek a pomi d’oro-t (Lycopersicum esculentum), 
mely hasonlókép Amerikából származott, —  nem 
ismerték.

Az olajfa úgy látszik a pompejioknél is hasonló 
fontos szerepet játszott, mint m ost; erről az akkori 
irók tanúskodnak ; olajfákat gyakran láthatni 
lefestve; egy Pompejiben kiásott üvegben befő
zött olajfagyümölcsöt (oliven) találtak, melyek a 
mostaniakhoz tökéletesen hasonlók, s melyeknek 
kiásatásukkor még ízük is megvolt.

A most leginkább élvezni szokott gyümölcs
nemek : a szőlő és fü ge , azon számos gyümölcs- 
festményeken, melyek a pompejii falakat díszítik, 
majd mindenütt láthatók; a szőlőtőke amúgy is 
fontos szerepet játszott, a mennyiben Bachus is
tennek volt szentelve, és ezen isten tiszteletével 
kapcsolatban találjuk ábrázolva.

A gyümölcsfestményeken leginkább láthatók : 
körte, alma, cseresnye, mandola, szilva, őszi barack 
és gránátalma.

Némelyek Pompeji egy festvényén ananászt hit
tek felismerni, de minthogy ez amorikai növénynek 
tartatik, mindenesetre feltűnő jelenség lenne, azon
ban ama tárgy, melyet ananásznak tartottak, T e
noré kétségkívül igaz sejtelme szerint, nem más, 
mint egy fiatal törpopálma hegye, melyet még most 
is esznek Siciliában.

Fontosabb azonban tudni, hogy a narancs és cit
rom egészen hiányzottak; kétségtelenül ki van 
mutatva, hogy Plinius korában e gyümölcsöket 
nem ismerték, ő maga állitja, hogy a medusi al
mát (narancs) hasztalan igyekeztek Európába 
átültetni; a citrom és narancs csak később hono
síttattak meg Európában, valószínűleg az arabok 
által.

Látjuk ezekből, hogy a növényvilág, különö
sen a tenyésztett növények, Pompeji fénykora óta 
különböző változásokon mentek keresztül, s mig 
a régi pompejiek némely élvek-, különösen a mű- 
élvekre nézve, a mostani kornál jóval előbbre vol
tak, mégis nélkülözniük kellett némely növénye
ket, melyek utódaiknak a terjedtebb földrajzi 
ismeretek és szélesebb kereskedelmi Összekötte
tés által jutottak osztályrészül. A legfontosabb, 
későbben meghonosított növények : rizs, a ku
korica, pamut, selyem és narancs.

/ > г .  ÍVienev S.
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Heringlogáe a norvégial partokon.
A liering az éj szaki tengerben tenyészik, s a 

pikkelybőrüek hidegvérű fajai közt valószínűleg 
a legszámosabb nemekből ál l ; mert ki számlálta 
meg az iszonyú sereget, mely évenkint a tenger
mélyből felszáll, északi Európa minden partjain 
m égj elen iк? m i 11 iárdokát elfоgnak,mi 11 iár dok szol' 
gálnak zsákmányul a ragadozó halaknak, s mégis 
mindig hasonló, számlálhatlan sokaságban tü- 
nik’ elő.

A hering csodálatraméltó rendszerességgel je 
lenik meg s megy ismét el. Tavaszkor a norvé- 
giai partokhoz úszik ívni, s megint lehuzódik, 
mihelyt ezen túlesett; de nyáronás őszszel más cso
portok jelennek meg olyanokból, melyeknek tejük 
s ikrájuk nincsen ; és igy minden időben húzod- 
nak hering-csoportok majd Skóthonból le, majd a 
keleti tengerbe, majd a hollandi partokhoz, majd 
Finnország fiordjaiba, vagy a norvégiai és svéd 
partokhoz messze fel, és oly bizonyos az ember 
mindig jövetelük s menetelük felöl, hogy előre 
készülhet elfogásukra. Honnan jönnek, hová men
nek : azt határozottan nem tudja, de a halászoknak 
kereskedőknek elég a z : itt vannak ! s siet is ezen 
látogatást felhasználni.

A  fő fogás februárban történik, s ez adja leg- 
nagyobb mennyiségben a legkövérebb s legna
gyobb herin geltet.

A halászok január hó végén kimennek a szige
tekre, kunyhókat s helyet bérelnek s a kereske
dőktől fogásukért előleget vesznek föl.

Most társaságokba állanak, kijelölik a halfogó 
helyet, hol hálójukat kivessék s várják azután 
türelmetlenül a hering-csoportot, melynek napon
ként a tengerig elébe mennek, hogy a rég óhaj
tott ezüstkék szint megláthassák, mely a zsák
mány közeledését mutatja.

Még mielőtt azonban a megérkezés órája bekö
vetkeznék, gyors s félelmes őrök hirdetik a borin
gek jövetelét. Ugyanis egyes cethalak a partokhoz 
húzódnak s ezek a várakozók által hangos öröm
zajjal köszöntetnek, mert a cet bizonyos hirde
tője a boringnek, mintha felszólítva lenne, hogy j 
vigyen hirt az előkészületek mogkozdhetésére 
Az ő subája az iszonyú víztömegben, csodálatos 
szökőkút ja, moly a levegőben tündöklik, midőn a 
vizet kiszórja kopoltyuin, mintha mondaná: „\i '  
gyázzatok ! legyetek készen, mi nektek szolgáltat- 
juk azokat !a Miután elvégezte küldetését a bálna, 
visszamogy társaihoz, és segít nekik a szoronga- i 
tott boringeket a partok felé űzni, a hol ezek a 
sziklák s szigetek közé nyomulnak, hogy ott a j

dühös ellenségtől megszabaduljanak, mig azon
ban más hatalmasabb kezeibe esnek, mert már a 
halászok itt várják hálóikkal. Ha jó  fogás van, 
minden hurokra a hálón hal dugódik, oly tömeg
ben, hogy néha mintegy falat képez, mely a fené
kig leér s melynek nyomásától fenn a sajka több 
hüvelyknyiro a vízből fölemelkedik. Mihelyt a 
sajka megtölt már hallal, sietnek a halászok a 
szárazra.

Ott most uj nézőjáték nyilik. Dolgosok kitalyi- 
gázzák a hajócskákból a halat s viszik azon hely
re, hol tonnáktól körülvéve, megkivántató számú 
emberek ülnek kezeikben késsel, a belsőrészek 
kitisztítását végezni. A targoncák felfordittatnak, 
azok megfogják egyik beringet a másik után, 
művészies húzással kiszakasztják beleit s a ké
szen álló tonnákba vetik; ebben pedig nekik oly 
ügyességük van, hogy több ezer halat naponként 
tisztitnak igy. Ha a tonnák megteltek, ezeket 
más emberek a sózás helyére viszik, ott hordókba 
rakják, sólével megöntik, kádár által lezáratják, 
raktárakba halmozzák, s ekkor a kivitelre készen 
áll. Ha most oda gondoljuk : miszerint az utolsó 
jobb időkben egyedül a hegyekről évenként kö
zel háromszázezer tonna*) hering vitetett ki, 
könnyen felfoghatjuk ezen kereskedés életrevaló
ságát s nagyságát.

Különös szerencsés esemény a halászokra néz
ve, ha a hering a cethaltól űzetve, sűrűn a par
tokhoz jő s az öbölbe úszik; mert akkor az öböl 
hálóval elzáratik s a bemeuekültek mind elvesz
nek, kényelmesen kihalásztatván. Ily módon egy 
fogás is már roppant gazdag.

Történt, hogy 8 — 10 ezer tonnát is húztak 
ki egy öbölből, és épen annyi vala az erőszakos 
összenyomulástól megfuladva. Kétség nélkül el le
het ismerni, hogy a hering Norvégia, Anglia, Hol
landia s a keleti tenger partjain ezermillión fölül 
fogatik meg, midőn még ennél nagyobb szám a 
ragadozó állatoktól nyeletik el. Március végével a 
boring-seregek a mélyre lesülyednek s közön
ségesen eltűnnek mind.

Mily sok veszélyt, mily sok fáradságot s csak 
nem emberfeletti megerőltetést kiván a heringfo- 
gás üzlete, menuyi kikerülhetlen szükséget, szen
vedést hordoz magával é=j mégis ezen embereknél 
ez oly szenvedély, mivel nem tudnak felhagyni.

*) 1 tonna —  20 mázsa. Sulymérték a hajón.
Közlő.
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sát művészi tapintattal ábrázolta, s e nyomasztó 
jelenetet legalább megmenté attól, hogy viszás ha
tásúvá váljék, és Szigeti Józsefet, ki — nem épen 
hősies orgánuma dacára — Szolimán császárt 
egy-két vonással eléggé kiemelte.

Visszatérve magára a színműre — ámbár biz 
ezt ne tegyük, mert tovább beszélni róla annyi vol
na, mint halotti prédikációt tartani, s ha már épen 
ez van szándokunkban, fordulhatunk egy nagy 
emberbaráthoz is, kinek tetemeit egy angol hadi
hajó — amerikai flotilla kíséretében — most szállít
ja át az atlanti tengeren, Londonból az Egyesült- 
Államokba, honnan a rendkívüli po’gári erények 
о ritka példányát kaptuk.

Peabody György nevét az egész világon ismeri 
mindenki, a ki hírlapot szokott olvasni. Pedig az 
ö neve nem áll kapcsolatban nagy politikai és 
irodalmi eseményekkel, s a mit tett, az nem más, 
minthogy századok óta senki sem nyúlt mélyeb
ben a zsebébe, midőn a szegénység és nevelés 
ügyén kellett segíteni. О milliókat adott a lon
doni szegényeknek, kik most ezerszámra laknak 
az ő adományából épített házakban; milliókat 
adott amerikai nélkülözőkno kis, a nevelés ügyére, 
múzeumra, könyvtárra, stb. Majdnem harminc 
millió forintra megy ilyetén jótékony ajándéko 
zásainak összege. És a mig ennyit adott másoknak : 
maga szerényen beérte az öntudattal és a polgári 
egyszerűséggel. Meg akarták tenni baronetnek, 
a Bath-rend nagykoresztosének, a City község
tanácsosának, készültek rondezni számára közla . 
komát, stb.; de neki nem kellett semmi; ő nem 
kitüntetésért tett jót, hanem azért, mert az neki 
jól esett. Szobrát még életében felálliták a lon
doni börze előtt, s arra is azt mondá: „Nem jobb 
lett volna-e az árát a nyomor enyhítésére fordí
tani ? w (3 a nemes egyszerűség példaképe volt, 
párosulva fejdelmi bőkezűséggel. Csak maga 
iránt volt szűkmarkú : egyszerű lakásban élt, 
megelégedett két öreg szolgával, s még csak fo
gatot sem tartott.

Egy időben hire járt, hogy eljön hazánkba is, s 
itt földeket vesz, gyárakat állít stb. Nőm hittük 
ugyan el, de mégis örültünk о hírnek. Szerettük 
volna látni oz igénytolon polgárt, ki jobb szerété 
felebarátait, mint önmagát; s meg lehoténk győ
ződve arról is, hogy ha egyszor ide jő, s látja, 
hogy a mi közügyoink mécseihez mily kévés olaj
jal rendelkezünk, bizonyára olŐáll jótékonyságá
nak olajos korsójával, hogy legyen itt is ogy kissé 
több világosság!

Hanem hát Peabody György nem jött ide, ha
nem elköltözött ama titkos hazába, melyet isme

retlen volta miatt „jobbénak szoktunk nevezni, s 
a hol bizonyára nincsenek se pénz válságok, se 
dalmáciai fölkelés, se oly derék magyarok, kik a 
roskatag német színház falának vetik oldalukat, 
csakhogy e Gallmayer-bódét még nehány évig a 
kurtaszoknyás múzsák örömére fentarthassák.

Vecsey Sándor kereskedő és B. Weisz (a b. itt 
Bernátot jelent) kardoskodnak legjobban a már 
rég dűlni vágyó német színház mellett, melynek 
husvétkor leendő lebontatását a város már egyszer 
elhatározta és kimondá. Most e jó  urak azon van
nak, hogy a város vonja vissza szavát, s döntse 
meg határozatának tekintélyét. Hanem —• sze
rencsére — a városi közgyűlés nem áll Vecsey 
Sándorokból és B. Weisz-okból, hanem oly embe
rekből, kik a Gallmayer kisasszonyok kedvéért 
nem hajlandók csorbitgatni a közbiztonsági érde
keimért bizony csak egy tavaszi orkán kell hozzá, 
hogy e vékony dongájú épületet halomra — talán 
épp a mulató közönség fejére — ontsa.

S miért ama túlbuzgó támogatás ?
A cim igen plausibilis: a német lakosság nem 

maradhat színház nélkül.
De hát marad e ? Nem épült-e fel már is a 

a „Variete's,“ hol az operette-hősnők csak úgy arat
hatják babéralkat, mint az ujtéri bódéban, mely 
rég hátat fordított Göthének és Schillernek.

Bizony nem nemzetiségi szempont az, mely 
miatt az ujtéri épület lerombolását óhajtjuk, ha
nem a biztonság érdeke. Magyar ember soha sem 
oly szűkkeblű, hogy gyűlölködést erezne, kivált 
oly néptársa iránt, melylyelogy hajlék alatt min
den nagyobb viszálkodások nélkül élt. íme, a 
„Minerva“ magyar-tót nyomda megnyitása is 
egész testvérségi ünnep volt. Képviselők pártkü- 
lönbség nélkül vettek részt ez ünnepélyben, s 
örültek, hogy nyilvánosan nyújthattak kezet egy 
népfajnak, mely nem egy nyelvet beszél ugyan, 
de azért együtt érez velünk.

A képviselők rá is értek a múlt héten, mert 
nyilvános tárgyalás alig volt, s csak az osztályok 
üléseztek, ahol pedig a sok dolgot rendesen kevesen 
végzik. Ez osztályok termeiben nincs karzata kö
zönségszámára, s igy az országház helyett inkább 
visszatérünk oda, a honnan kiindultunk : a nem
zeti színházhoz, hol most egy fiatal énekesnő sze
repel : Toperczer Ilka k. a., ismerős a szini tano
dából s elébboni vendégszerepléseiről. О azóta 
külföldön énekelt, tanult és szembetünöleg haladt. 
Margitét énekelte a „Faust“ -ban, s eléggé tetszett. 
Drámaibb szerepeire azonban kiváncsiabbak va
gyunk, mert oz a szakmakör az, mely már régóta
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egy kitűnő képviselőt kívánna, s ha nem kapunk 
rá kitűnőt, ám győzzön a kezdők köztja legjobb! 
Toperczer Ilka k.a. nem kevés remény nyel száll
hat ki e versenyre, mert hangja erős, s értelem
mel és szívvel is birván, egyik fiatal primadonnán

kat hangjával, másikat játékával győzheti le. Ma
gában véve ugyan nem lesz ez valami nagy dia
dal, s csak „relativ becs“ , mint a Teleki-dij koszo
rús pályamüveié: de neki bizonyára elég, ha cél“ 
hoz (t. i. szerződtetéshez) jut vele.

V e g y e s  k ö z i e m é  n y é k .
Történeti naptár Non. 20. Vasco (li Gama a 

Jóremény fokánál 1497. — Milton j* 1674. — Л 
második párisi béke 1815. — A budapesti lánc
híd megnyittatott 1849.

21. Omar, a kegyes kalifa megöletik 1266- — 
Kisfaludy Károly i* 1830. — Napoleon szárazföldi 
zár rendelete Berlinből 1806. Gróf Chorins- 
kynét Ebergényi Julia megmérgezi Münchenben
1867., — Voltaire született 1694. — A nápolyi 
papság hódolata Victor Emánuelnek 1860.

22. Lothringen Károly győzelme a poroszokon 
Boroszlónál 1755. — Wurraser beveszi Mannhei- 
mot 1795. —  A  kremziri reichsráth megnyittatik 
1848.

23. Allen, Larkins és Goult féniek Manchester 
ben kivégeztetnek 1867. — Posthumus László 
1457. Oecolampndius 1591., Bode csillagász 1826 
meghaltak. -  A franciák győzelme Tudala mellett 
1808.

24. Kinizsy Pál 1494, Calvizius "1615. meghal
tak. — Spinozza született 1632. — IX.  Pius pápa 
menekül Kómából 1848.

25. Doria Andraea f  1560. —  Poniatowsky 
Száva, lengyel király leköszön 1795.

26. Cooper született 1731. — Rotteck történész 
1840, Soult marsall 1851 meghaltak.

Közli: V. A.
K. F. {Aeschines és Demosthenes») Miután De- 

mosthonesnek érdemeiért arany koronát Ígértek, 
Aeschines, ki vetélytársa volt, egy szónoklatot ! 
tartott, melyben a Demosthenest illető megtisztel 
tetés igazságtalanságát bizonyitgatá. Ot Demos
thenes egy remek beszédben cáfolta meg. Aeschi
nes száműzetett! Midőn Athénét elhagyva Rho- 
dus felé ment, Domesthenes utána sietett, s egy er
szény pénzt nyújtott át neki segélyül. Aeschines 
nem akarta eleinte elfogadni, de később Demos
thenes rábeszéléseinek engedve, ily szavakkal vé
vé át az ajándékot: „Vájjon elhagyhatok e oly 
hazát, hol nemesebb ellenséget, hagy ok, mint azon 
barátok, melyeket valahol a világ más részében 
találandok ? !tt

— K. F. ( / /.  Lajos, magyar király) legnevezete
sebb példája a természet sietésének. О igen ко- |

rán született, úgy hogy bőre sem volt kifejlődve ; 
másodéves korában megkoronáztatott, mint tiz 
éves kormányra lépett, tizennégy éves korában 
tökéletes szakálla volt, tizenöt éves korában meg
nősült, mint tizennyolc éves már megőszült volt, 
s huszadik évében Mohácsnál meghalt.

* {A farsang Klímában.) A  klímáinknak is van 
oly időszakuk, midőn kiválólag mulatnak. Ez no
vemberi végére és december elejére esik. A khi- 
naiak ilyenkor egész napokon át az utcákon van
nak, hol szemfényesztők és énekesek ütnek ta
nyát. A tehetősebbek zenekarokat állítunk há
zuk elé, és zouéltetnek. Az utcán kitömött bábo
kat hordanak, melyekkel az udvarokra is bemen 
nek és mint félbolondokat mutogatják, énekelve 
mellette mindenféle tréfás dalt. A házaknál ez 
idő alatt nagy összejöveteleket és alakos játéko
kat rendeznek, Az első és utolsó nap a legzajo
sabb, s' ekkor az utcai élet nagyon hasonlít az 
olasz carneválokéhoz. A komédiások ez időre 
meglepik a városokat, s van bő aratásuk. Ha az 
uralkodó születési napja ez időre esik, akkor úgy 
rendezik be a mulatságok idejét, hogy a nagy 
ünnepre véget érjen.

—  K. F. {Iván, a. rettenetes orosz cár) maga 
zsákmányolta jobbágyait és szolgáit, s gyönyör
ködött azok kigúnyolásában. Egykor Permia la
kóitól nagy mennyiségű cédrusfát követelt, holott 
jól tudta, hogy az egész tartományban egy szál 
sincs. A jobbágyok engedelmességük lehetetlen
ségét 10,000 rubellel voltak kénytelenek megfi
zetni. Más alkalommal Moszkva városától egy 
véka eleven legyet kívánt, melyet orvosszerül 
akart használni. S miután a moszkvaiak azt felel
ték, hogy ők ennyi eleven legyet nem foghatnak, 
annál kevésbbé mérhetnek fel, 3000 rubelt kolle 
fizetniük.

* {Nagyfülűek). Egy angol hajóskapitány, ki 
Afrika déli belsejében hosszabb ideig utazott, azt 
hirt a hozza, hogy ott egy sajátságos néger faj 
létezik, melynek fülei mozgékonyak és tenyér
nyi nagyságúak. Hallásuk fölötte éles. Már Pli- 
nius is in  nagyfülü emberekről, kik Indiában 
laktak.

'est., Nyo.imtoH nz nAt.liomieninH-l)au,
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20  forint áru könyv 8 f ,  t 60 krért kapható.
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