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Irodalom és zenészét.
— (Az „Athenaeum® kiadásában megjelentek:)
1. „A küszivü e m b e r f i á iJókai Mór legújabb regénye 

hat kötetben ; ára 6 ft. Jókai ezen kiválón érdekes művé
ben többek közt egy országszerte ismert alakkal, az „Üstö
kös® halhatlan Tallérosy Zebulonjával is találkozik az ol
vasó.

2 „Petőfi Sándor válogatott lyrai költeményeiarany- 
metszésü , cim-képes , vászonkötésü miniatűr-diszkiadás ; 
igen alkalmas ünnepi ajándékokra ; ára 2 ft. 80 kr.

3. „Pitaval, azaz világhírű bűnesetek tára.u A Pitaval-féle 
gyűjtemény legérdekesebb esetei. Két testes kötet : ára 
1 ft. 50 kr.

4. „Egy rcnd’órkém titkos naplója“ ; franciából fordította 
Halmay Mihály ; ára 1 frt. 20 kr.

6. „Az Athenaeum nagy képes naptá/ra 1870 re.u A képek

U j d о n
* (A  királyné) szerdán volt elutazandó Trieszt

be, hogy fel8égés férjét fogadja. A  magyar és 
osztrák miniszterek közül többen voltak kiséren- 
dők a királynét. A  király onnan egyenesen ВёсзЬе 
megy, a királyné pedig Rómába, nővére: Mária, 
nápolyi királyné látogatására. A  királyi gyerme
kek a múlt héten Budáról Bécsbe mentek.

* (A  királyt) dec. 2. vagy 3-ikára várják Tri
esztbe, s fogadására vagy előkészületek történ
nek. A  várost ki fogják világítani, a színházban 
díszelőadást s ezenkívül fényes bált rendeznek. 
A  Lloydtársulat hat gőzöst küld a megérkező 
fejedelem üdvözletére s e célból igen díszes kö
zönséget hivott meg hajóira, melyek a piranói 
magaslatig mennek a király elé.

* (.Múzeumunk növény gyűjteményé) számára 
Haynald érsek, ki szenvedélyes fttvész, nagybecsű 
ajándékot szándékozik tenni. Rómába utaztában 
útba ejtette Münchent, hol Martius hires növény
gyűjteményét akarja megvenni múzeumunk szá
mára saját felajánlott gyűjteménye kiegészítésére, 
s ekkor múzeumunk botanikai gyűjteménye az 
első volna az európai kontinensen. A  müncheni 
gyűjteményért 15 ezer forintot kérnek.

* (A  nemzeti muzeum képtárába) közelébb meg
vásárolták a „Délibáb“ és „Hunyady László“ 
cimü nagyobb festményeket, melyeket a képző
művészeti társulat kiállításából ismer a fővárosi 
közönség. Az első Thantól, a második a fiatal 
Benczúr Gyulától való mü s a mi mülapunk.

* (Becses pénzgyüjteményt) árvereznek el Bécs- 
ben e napokban. Görög, magyar és lengyel pén
zeket tartalmaz e gyűjtemény, s különösen a ma
gyar- és erdélyországi darabok között sok igen 
érdekes van. A  nemzeti muzeum igazgatósága igen 
helyesen cselekednék, ha ezt az alkalmat nem sza- 
lasztaná el, mivel oly régiségek is kínálkoznak, 
melyek múzeumunkban nem találhatók. Vannak 
pénzek az Árpádok, Róbert Károly, Báthory

kel illusztrált számos szépirodalmi és ismeretterjesztő cikk
ken kivül benne van a hazai tiszti címtár teljesen, valamint 
az orvosok, ügyvédek sat. címtára is. Ára 1 ft.

6. „Bolond Miska naptára 1870-re.u Negyven igen sikerült 
karrikaturával. Ára 80 kr.

— Táborszky és Parsch pesti műkereskedésében megjelentek :
í. „Mannsfeld-dalok“ ', keringő, zongorára szerzó Klepsch ; 

ára 80 kr.
„2. Veszprémi g y o r s v o n a tgyorspolka, zongorára szorzó 

Körmendy József; ára 1 frt50 kr.
3. „Evétka-polka“ zongorára szerzé Perczol Lajos ; ára 

50 kr.
4. „Legkedveltebb és legszebb eredeti n é p d a lo k öt darab ; 

^nekre és zongorára Herdy Ferenctól. Ara 80 kr.
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ltd  z s a v ö 1
Л magyar nemzeti zene nemesítésének uttöré- 

so Rózsavölgyi törekvésének köszönhető.
Született 1787-ben Balassa-Gyarmaton, sze

gény, de becsületes, derék szülőktől, 
mekkorában mu
tatkozott benne a 
zene iránti vele
született hajlam, 
mert gyakran órá. 
kig elállt a korcs
ma ajtaja előtt, 
melyben ogy-egy 
jó banda valaki 
bóját zenéjével al
tatta; s a hallott 
darabok a j к a i n 
vagy önkészitott 
sípján való fütyü
lésével ballagott 
iskolába, hol nem
csak ész beli tehet
sége, hanem szor
galma által is ki
tűnt. Már 11 éves 
korában hagyta el 
szülői házát, mert 
s z ü 1 ő i n о к sze
génysége önfon- 
tartásra készté, és 
a szorgalmas fiú 
Pozsonyban, Pécsben, később Prágában élt 19 
éves koráig, magát a szépírásban adott leckék
ből nemcsak fontartva, hanem a zone iránti szere
tőiének is ologet téve. Keresetének egy részéért,

g y  i M á r k .
hegedü-mestort fogadott s szabad idejét hegedű
jével töltötte, melyet mindennél jobban szeretett.

1806-ban hazájába visszatérve, Pestre ment, 
hol rokonainak unszolására a koroskodés meze

jére lépett, azon
ban az ifjú művé
szi ihlettségo na
gyobb volt, sem 
hogy e prózaikus 
állásban soká él
hetett volna. Hogy 
szabad idejét ek
kor is csak hege
dűjének szentelte, 
élig kell említe
nünk. — Meghat
va a magyar nép
dalok zonoszépsé- 
gétöl, nemsokára 
annyira felfogta 
azok saj átlagos
j e 11 о m é t, hogy 
egyes zenedara
bokat k e z d e t t  
komponálni, me
lyek már akkor 
érzéstoli kedélyét 
ép úgy, mint ore- 
doti teremtési k é 
pességét legtisz

tábban mutatták. Már őzen olsö munkáival, me
lyek közt volt a később országhirre vergődött s 
Biharinak tulajdonított remekmű, a „Hatvägrfs“ , 
magára vonta az akkor még nem nagy számú

4 i

ltózsavölgyi Márk.
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zenekedvelő közönség figyelmét. —  Barátai kéré
sére Rózsavölgyi az akkor hires Hacker-féle ház
ban lépett fel először nyilvánosan, hol nem
csak kompositiói, hanem előadásának elragadó 
tisztasága által is megnyerte hallgatóit. Midőn ©z 
idő tájban az „ aranykéz-utcá“ -ban levő német 
színházban magyar szintársulat tartott előadáso
kat, ő bizatott meg a zenekar vezetésével, hol 
kiérdemiett hirének alapját megveté.

Ez eredményektől magasabb célra bátorítva, 
R. a külföldet beutazni elhatározta, de mielőtt 
ezen kedvenc tervének valósításához látott volna, 
Magyarország nevezetesebb városait akarta nevé
vel megismertetni. Ekkor történt, hogy Szent- 
györgyi Horváth János, ki mesterjátékát igazán 
meg tudta becsülni, őt azon elhatározásra bírta, 
miszerint Baja várost választá állandó lakhelyül. 
Itt választá 1814-ben nejét, kivel élte végéig 
példás életet vitt.

1816-ban a mindinkább hírre emelkedett mű
vész Fehérvárra hivatott, honnan Veszprémbe, 
később Füredre ment, és játéka mindenütt a leg
nagyobb tetszésben részesült. Ez időtájban mű
vészi termékeit Rózsavölgyi oly könnyűséggel 
hozta létre, hogy gyakran teli pohár mellett, „jó  
emberei“ körében, mint szokta mondani, rövid 
meggondolás után a legszebb magyar nótákat 
improvizálta hegedűjén.

1819-ben művészünket nagy csapás érte. Ba
ján néhány óra alatt 400 ház lett a tűz marta
léka, s ezek közt volt az ő lakháza is, melyben 
minden holmiján kívül egész könyv- és hang
jegytára lett semmivé. íg y  mindentől megfoszt
va —  csak művészi tehetségétől nem — Pécsre, 
innen Temesvárra ment, hol előadásaival annyira 
megnyerte a zenekedvelő közönséget, hogy az 
ottani német színház zenekarának vezetésével bi
zatott meg, mely hivatalt közmegelégedésre 3 
éven át viselte.

1823-ban Bácsvármegye nemesei évenkinti 
rendes nyugdíjt Ígértek neki azon föltét alatt, hogy 
ismét Baját válassza állandó lakhelyül, mi tisztán 
mutatja azon előszeretetet, mely 1 у el magyar za- 
maíú zenetermékei és játéka iránt viseltettek ; és 
nevét — Rosenthal — egy megyegyliléseu nyil
vánosan Rózsavölgyi-re magyarosították. Vesz- 
prémmegye philharmonikai társasága, Ruzicska 
szerkesztősége alatt, kitűnő magyar zenedarabo
kat adott ki, s ezek első bírálója és munkatársa 
ezen időben Rózsavölgyi volt.

1825-ben Pozsonyban mulattatta a koronázás 
alatt az ország nagyjait, mely alkalommal két 
kitűnő koronázási és országgyűlési magyart irt.

íg y  múltak az évek s nem volt nagyobb város 
Magyarországon, mely Rózsavölgyit ne ismerte 
volna. 1831-ben elhagyta Baját egyedül azon cél
ból, hogy gyermekei nevelésének magasabb irányt 
adhasson ; el is érte célját, mert két derék fia 
öreg napjait a legszebb reményekkel vigasztalta. 
Pesten a színházakban s más nyilvános helyeken 
osztatlan tetszéssel fogadták hangversenyeit, s 
Grimm hangjegykereskedő kompozitióit 4 füzet
ben adta ki.

1835-ben ismét Pozsonyban mulatott, később 
Bécsben az udvari opera-szinházban hallatta ma
gát, hol csakis a legkitűnőbb művészek léphet
tek fel.

J 837-bon, a magyar nemzeti szinház megnyi
tása alkalmával, a zenekar Rózsavölgyinek ez al
kalomra irt nagyobb darabját adá elő. Később 
maga is rendes tagja volt e zenekarnak, mely 
biztos állástól tudja az ég, mily ármánykodás 
fosztá meg, és legidősebb magyar zeneirónk, az 
annyi babérral koszoruzott művész, kénytelen 
volt ismét a vándorbotot venni kezébe. íg y  kezdé 
utolsó hangverseny-cyklusát, mely alkalommal 
Kassa, Eperjes, Pápa, Győr és Kőszeg hallotta 
kitűnő játékát.

1840-től a veterán művész többé nem adott 
nyilvános hangversenyeket, de annyival inkább 
kitűnt kompozitiói és játéka által. Előrehaladt 
kora dacára nem aludt el benne azon művészi 
szikra, moly kifogyhatlan erővel áldá meg a leg
szebb és legkitűnőbb magyar darabok Írására. A 
kör- és társalgó tánchoz ő készítette az első és 
legjobb zenét, és összes munkáit valódi nemzeti 
kincsnek mondhatjuk, mert mindnyájukban a 
magasabb költői szellem, sajátlagos nemzeti je l
lem, mély érzés és mesteri kivitel tükröződik 
vissza; ez az, mi müveit annyira kedvessé és be
csültté teszi.

Régi tisztelőitől felkérve, a gyenge ősz erejét 
újra összeszedte, és Pesten 1845. fobr. J25-én ama 
emlékezetes bucsuhangversenyét adta, mely bi
zonyosan még sokak emlékében él. És valóban 
játéka ezen estén rendkívüli hatású volt. Fülta
nuk állítása szerint: tisztán és világosan beszélt 
hegedűjén ! —  És bármily mesésen hangozzék о 
népkrilika Rózsavölgyi akkori hegedüjátéka fe
lett, annyi bizonyos, hogy ez nem volt ogyike a 
gyakran hallott hideg, művészi produkcióknak, 
hanem egymást értő és szerető szivek érzésteljos 
búcsúja.

Az egész magyar journalistika valódi pietóssal 
emlékezett meg о hangversenyéről.

Ez idő után az ősz művész testi ereje mindin-
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kább csökkent, mert egy gyógyithatlan álképlet 
(rák) ásta alá egészségét. Ha folytontartó kínzó 
fájdalmai csak kissé hagytak is alább, hegedűjé
ben keresett vigaszt, mert egyedül ez volt képes 
a már meggyengült testet legalább percekre fel
vidítani, és az ily kedves perceknek köszöni nem 
egy kornpozitiója keletkezését, melyeknek eleven
sége senkivel sem gyanittatná, hogy egy haldokló 
művész kedélyéből folytak.

1848. január 23-án szabadult meg földi kínjai
tól, hátrahagyva egy szegény, vigasztalhatlan öz
vegyet és 3 gyermeket: dr. Rózsavölgyi Leo- 
poldot, kinek segélyéből él most az elfelejtett mű
vész özvegye ; R. Gyulát, az első magyar hang- 
jegykoreskedés alapitóját, a legkitűnőbb hang
verseny-rendezőt és — mint a zenészeti lapok se
gédszerkesztője hírre emelkedett — zenekriti
kust, ki közsajnálatra legvirágzóbb korában halt 
meg, 1863-ban ; és Pabettát, ki már szintén sírba 
követte atyját.

Nem sokára halála után barátai méltó emléket 
akartak a művésznek állítani, de miután az 1848- 
ki viharok о tervet meghiusiták, fia Gyula állít
tatott fel egy sírkövet, mely izléstoljes egyszerű
sége miatt —  egy megkoszorúzott Apollo-lyra — 
egyik fődisze a pesti izraelita sirkertnek. Fel
irata :

„ Rózsavölgyi Márkus.
Meghalt életének 66-ik évében, januarius 23-kán

1848.
Hátrahagyott munkái szintén megjelentek — 

zongorára átírta Bartay Ödön — s jövedelmük

R. özvegyének van szentelve, azonban mindeddig 
egy fillért som kapott, noha megjelenésük óta 
majdnem 10 év mult el. E körülmény a nemzet 
szokott háláját mutatja nagy emberei irányában.

Tisztán jellemzi R. életét, hogy egyedül a ze
nének élt és nem kiméit fáradságot, hogy a ma
gyar zene tovább is művoltessék. így  a cigányok
ra is nagy figyelmet fordított, és nemzeti zenénk 
ezen egyedüli képviselői még mai nap is mint 
védszellemüket tisztelik. Ha a cigány zenei gyö
nyört akar magának szerezni, „Markus bácsi" 
darabjait játsza, és ritkán maradnak el az elhalt 
mesterért folyó könyek.

Valamennyi még most élő, e törzsből szárma
zó zenész, ki hirnevet szerzett magának, mint: a 
Patikárus testvérek, Sárközi, Farkas Bstb., R. ta
nítványai voltak.

A „sírva vigad a magyar“ alaphangja művei
nek. Ha a messze külföldre ment volna, bizonyo
san Páris, London magasabb köreiben is a legna
gyobb tetszésben részesül, de tökéletesen alig 
méltányolhatták, alig értették volna. О a néphez 
szólt, és ez hegedűjének hangjait úgy fogta fel, 
mint a szavakat, melyek egyik szívből a másikba 
hatnak. Ebben R. még mai nap is utolérhetlen, és 
ebben fekszik lényének saját varázshatása.

Petőfi egy nagyobb költeményben énekelte meg 
Rózsavölgyit, melyben, a magyar nemzeti zene 
jellemének festése mellett, a halhatatlan művész 
nem igen fényes anyagi helyzetét szép költőies 
alakban a nemzet szemére lobbantja.

Breuer Armin.

A nö akarata isteni határozat.
(Bcszély.)

I.
Alig hat hóval ezelőtt Dudley Vilmos, new- 

yorki városi tanácsos, nőül vette Ellis Hortensiát, 
egy gazdag kereskedő loányát Philadelphiából. 
Frigyük a legszerencsésb előjelek alatt köttetett; 
a fiatal házastársak gyengéden szereték egymást 
és semmi meg nem zavarta volna boldogságukat, 
ha a modern amerikai nők könnyelműsége, sze
szélyessége és élv vágy a nem tette volna Horton- 
siát valami házi kisértot-féle lénynyé, a moly min
denesetre angyal alakjában járt körül.

Kezdetben a fiatal férj lohetőleg azon volt, 
hogy nője előtt mindonfélo mulatságszerzések ál
tal minél nyájasabbnak tűnjék fel ; mert valóban 
igénybe vette a maga részére Hortensia lóikét, 
minden érzéso-s gondolkozásával. De nem sokáig 
tartolt annak e gyönyörködése gyengédségén,

mivel később mégis éreztetni akarta a fiatal há
zas, hogy ö a parancsoló ur a házban; neje csa
lódva jellemében, ellenszegült hatalmaskodásának 
némi csekély civódások miatt, s azon hideg ma
gaviseleté következtében, a mely az előbb gyö- 
nyörteljes édelgés helyébe lépett. A fiatal hölgy 
jövőjét kéjdus paradicsomnak, féktelen szabad
ságnak képzelte, s lám, a szigorú férj hirtelen be
adta ellenvetőjét.

A szerencsétlen nemsokára minden oldalról 
korlátok közt látta magát; rövid idő múlva el volt 
zárva tőle a világ, melyben még alig kezdett 
fényleni; az öröm többé nem mosolygott feléje, 
mert valóban férje féltékenynyé lett. Úgy lát
szott, ezt semmi mognem gyógyíthatta; baja min
dennap roszabbra fordult, minden óra fokozta 
uralomvágyát; hisz még legjobb barátnéjától is

48*
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el akarta öt szakítani, a kinél egyedül talált még 
némi vigaszra

— A mulatságok olkábitják öt,— mondá magá
ban. Még egy lépés, s örökre elvesztem ! Igyekez
zünk tehát eszét uralkodásra bírni.

Hortensia fogadá, hogy mindont föláldoz, csak 
hogy a cselekvésben szabadságát megóvja ; kese
rűen panaszkodott s zúgolódott.

Dudley a maga részéről kitartó volt. Bámulta 
azon ügyességet, molylyel a fiatal nö magát véd.

Cattaro városa Dalmátiábau. (Szövogo a 7ó9, oldalon.)

—  Hogyan ? — kiáltá Hortensia, — ki ez élot- 
nézottel nem barátkozhatott meg ; majd ugyan ki 
fog tizenhat éves korában lemondani mindon vi
galomról, s egy féltékeny ombor oldala mellett 
hideg sírba szálban’ ? ! Ez bizony borzasztó volna •

te, de határozottan visszautasitá jeles ellenvetéseit.
Kedvesem! —  mondá: — az én oltökélésem 

nem alapszik valami röpke szoszélyon 5 jól meg
fontoltam azt, elhiheted, és misem fog rajta vál
toztatni.
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Helyes! —  kiáltott fel Hortensia a keserű 
irónia hangján. — Egyéb sem marad bátra, mint
hogy még szülőim előtt is elzárd a házat. Éljen 
uram ön, ha úgy tetszik, mint omhcrgyülölő, de 
engedje meg kegyesen, hogy én összeköttetései
met folytassam.

íg y  minden nap uj jeleneteket szült, a melyek 
Vilmosnak elkényeztetett, kacér gyermekként tün
tették fel nejét.

—  E ház még sírommá lesz ! — szólt a hölgy ! 
zokogva —  s a világ hallani fogja, hogy te tetted | 
azzá!

— A h ! nem, Hortensiám, nem fogsz meghalni ! ^

lehetne jelezni. S bár átlátta, hogy a nő az ö 
korában még fiatal arra, hogy senki mástól, csak 
magától függjön, mindamellett ezer tervet készí
tett, ezer álomban tévelygett, a melyok valósulá- 
sát komolyan hitte.

Ama szép májusi délutánok egyikén, a melye
ket Észak-Amorikában élvezhetni, Hortensia, szo
bájában ült, a himzőráma mellett; de bensőjében 
nagy háborgás volt; a tü reszketett kezében, sze
meiben villámok cikáztak, a melyek egy közeli 
forradalmat hirdettek, s haragosan függöttek a 
kék égen.

—  Oh ! a gyönyörű nap ! — mondá.
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— viszonzá Dudley mosolyogva, — s nőm követ
nék el irányodban nagyobb vétket, mint hagyon- 
geségidnek engednék.

— Oh istonom ! — sóhajtozék Hortensia, hogy 
megcsalt ez ember ! Azt gondoltam, hogy előzé
keny s nyájas férfiúnak nyújtom kezem, s ime, 
zsarnokhoz kerültem.

Szegény a házasság örömeit egy tizennégy éves 
phantasia hovévol képzelte maga elé. A társaság
gal soha nem ismerkedett inog, s a világról csak 
ama zsenge ábrándokban alkotott magának ké
pet, a melyeket az emberi lélek regény ességének

Ekkor hirtelen felállt, kozébo vette hímzését, s 
a szalon fölé ment. Irataira könyökölve ült ott 
Vilmos, s átnézte gazdasági számláit. Ifjú nojo kö- 
zeledténél felpillantott, s az elragadtatás fény о 
vette körül arcát.

— То vagy, édes gyermekem V — mondá, ma
gához ölelvén moghajló karcsú derekát; —  miért 
huzódol mindig úgy vissza ?

— A kertben voltam ! —• felelt a szép hölgy ; 
—  soha sem láttam szebb napot. Csak nézz kö
rül egy kissé! — tövé hozzá sóhajtozva, — 
mily tiszta a lég, s mily tiszta a láthatár.
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Azután rövid szünet után folytatá:
— Kedves barátom! én annyira el vagyok 

gyöngülve, oly beteg vagyok, hogy magamat 
csak kevéssé helyrehozandó, egy sétalovaglás 
szükségét érzem. Különben is már Annával rég 
szóltam e felöl. Érted, ugyebár, mily furcsák ezek 
az asszonyok ?

— Értem! — viszonzá Vilmos,— hogy te igen 
nagy szenvedéllyel karolsz fel mindent, a mi 
sok költséggel jár. Kedvedre vannak a kirándulá
sok, táncvigalmak, a szinházak; arra, hogy férje
det boldogítsd, nem igen nagy szenvedélyt látok 
benned. Ha oly gyenge volnék, hogy szeszélyeid 
e legújabbikának engedjek, kire háramlanának 
okai ama következéseknek, melyeket lovaglásban 
való tapaszlatlanságod maga után vonhatna ?

Hortensia csinos alsó ajka felduzzadt, fintorgatá 
orrát, lehajtá szemét s elnémult.

Vilmos észrevette, hogy az imént keményen 
szólt nejéhez, s most gyengédebb hangon folytatá 
beszédét.

—  Hidd meg nekem — mondá, —  hogy sokkal 
jobban cselekszel, ha kevésbé léssz такасз és 
gyermekes; gazdagabb fogsz ez által lenni sze- 
retetben.

De még ezután is hallgatott, s oly hévvel hintá
zott támlásszékében, mintha életszerencséje lett 
volna rajta, hogy bizonyos időben ennyi s ennyi 
hintázatot kell neki tenni.

Dudley ingerlékeny ember vo lt; ezen hintázás 
s nejének makacs hallgatása türelmetlenné te
vék őt.

—  De már hagyd e l ! kérlek, — mondá.
— Engedelmeskedem.
Erre fogta hímző munkáját s magára akarta őt 

hagyni, de Vilmos megelőzte.
— Hát te haragudni akarsz s igy távozol tő

lem ? — mondá egy pillantással, a melyben lel
kének szerelme egész bensőségével nyilvánult. 
Azon vagyok, hogy meggyőződjél jó  hajlamomról, 
folytatá Vilmos, megcsókolva neje ujjait.

Azután széket állított neki s mondá:
— Ide, kis pajkos! hát nem akarod egyszer 

meghallgatni a barátság és ész szavát ?
Minden felolet nélkül a nő csak mindig igaz- 

gatá ruháját, s oly haragos tartással, hogy Vil
mosnak arcába szökellt forró vére,

—  Kérlek, kedves Hortensiám ! —  szólt aztán, 
nyugalmát némi erőlködéssel megtartva ; kérve 
kényszeritlek, hallgass meg, ha csak egy rövid 
pillanatra is. Istenre, nem tudod, mennyire ko- 
morit engem a te teljes elnémulásod.

Ha csakugyan szeretsz, a mint állítod —

felelt Hortensia, mért vagy mindenben ellenem ?
Vilmos nem kevéssé csodálkozott, hogy a gyö

nyörök utáni vágy nejének mindinkább nehe
zebbé tehetné házi kötelességei teljesítését, s ke
resett valami módot, hogy e nyakas és lázongó 
természetét meghajtsa.

— A mulatságvágy, — gondolá magában, — egy 
fiatal nőre nézve rohamos folyó, a melyet erede
ténél kell korlátozni. Nem fér az össze a szere
lemmel, általa a lelket rósz szenvedélyek fogják 
körül. Fenn kell tehát tartanunk a legvégsőig a 
hajthatlan férj szerepét.

De ezen szándékánál, a melyet vele csak a 
féltékenység tétetett fel, Dudley el látszott fe
ledni azt, hogy a szerelem mindig nagyobb hata
lomra emelkedik, mihelyt az önszeretet fájdalmas 
tapasztalatokat tesz.

Hortensia nagyon boszankodott, hogy férje oly 
keményen ellenszegül szeszélyes vágyainak, s 
kezdett, mint minden nő, hasonlitásokat tenni.

— Mily boldog ez a Howell asszony! — sóhajtá 
rövid idő múlva, a mely alatt övszalagjával já t
szadozott. — Mily ragyogó gyöngy a férje !

Azután Vilmosra nézett a legpajzánabb tekin
tettel, s folytatá, minden szavát lassan hangsú
lyozva :

— Valóban nem tudom, mondá gúnyos han
gon, hogy helyesled-e, de én barátnőmnek elbe
széltem szerencsétlen hajlamodat, hogy engem 
tilalmad által cgyátalán ol akarsz a külvilágtól 
zárni. Es mi történt? Szemem közé nevetett! 
Meg vagyok győződve, hogy mi legalább is bí
runk annyival, mint Howollék.

— Ok fogják azt legjobban tudni, Hortensia ! 
S ha szabad nyíltan kimondanom, a mi engem 
leginkább kom orit: Howell asszonynyali bizalmas 
barátságod a z ! Óvakodjál, e nő téged tönkre fog 
tenni!

—  E nő? !  Kérlek, beszélj valamivel kímélete
sebben barátnőimről! Nemde, azt akarnád, hogy 
mint apáca, elzárkózzam lakat s rácsozat mögé ? 
De ily élet rám nézve elviselhctlen !

— Tudom, hogy minden férj hibája, hogy so
kat fontolgat; de a mellett törekvésük csak oda 
irányul, hogy nejeiket boldogokká tegyék, s 
őszinte óhajom, hogy te is örökre az maradj ! T a
lán egy kis áldozatodba kerül; de tudd azt, hogy 
egy szerető nő nem a társadalmi örömek iránti 
túlzó ragaszkodásban találja fel boldogságát. L e
gyenek ott llowoll barátnőd örömei, de becsületes 
nö a magáéit házi körében keresi!

Ezon félig keserű, félig barátságos hangon oda
vetett megjegyzések Hortensiára igen kellemetlen
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befolyást gyakoroltak. A „házi kör“, о szó roszul 
hangzott fűidben; de mégis tréfásan válaszolá:

— Ha egyszer vén anyóka vagyok, úgy tán 
derék gazdasszonyod lesz bennem, de most sem- 
mit som értek a háztartáshoz, semmit, de épen 
semmit! Azt veted szemére barátnőmnek, hogy 
szerfelett élvez? De van is hozzá oka, mert épen 
ez tetszik hitestársának. Oly jó, oly gyöngéd és 
figyelmes neje irányában e szeretetreméltó Howell 
ur ; estéit soha sem tölti másutt, mint annak oldala 
mellett.

— Nagyon szomorit engem, hogy ezt kell tő' 
led hallanom, Hortensia, mert tudnod kellene, 
mily örömest maradnék nálad, ha foglalatossága
im engednék!

—  A te foglalatosságaid! azok mindig este a 
legnagyobbak ; egészen úgy akarod ! Oh ! bocsáss 
meg, mentségeid engem nem fognak eláraitani, s 
azért azt tartom, a mit barátnőm, hogy a városi

tanács gyűléseiben ne végy részt oly igen gyakran.
— Isten mennyköve érje barátnőd nyelvét! 

kiáltott Dudley, hirtelen felállva; — о divat
hölgytől elcsábittatod magad s rontod az időt, mi
dőn badar csevegését meghallgatod! Ismétlem, e 
nő téged tönkre fog tenni, ha nem őrizkedel!

— Mondj Annáról annyi rosszat, a mennyit 
csak tudsz! — felelt Hortensia, — azért mégis 
kedves lesz előttem.

Dudley komoly tekintettel nézett nejére és 
sóhajtozott.

Hortensia eltűrte e tekintetet a nélkül, hogy 
zavarba jött volna; de Vilmos, ki már haragjá
nak nem birt ura lenni, s nagyobb civódást még
is kerülni akart, indulatosan felrántá az ajtót s 
távozott.

(Folyt köv.)

K özli: K o r i c s ó n e r  L ip ó t .

Dalmátiáről.
Dalrnátia a magyar szent korona alá tartozó 

társ-ország, ép úgy, mint Szlavónia és Horvátor
szág. A  Dalmátiában kitört lázongást s a folyó 
csatákat — melyekben magyar ezredeknek kell 
vérüket ontani a testvér-nép ellen, a politikai la
pok hireiből bőven ismerhetik olvasóink. Itt csak 
Dalrnátia területéről, lakóiról és történetéről fo
gunk szólani.

Dalrnátia négy kerülettel: a záraival, spalatro-, 
macarscaival, ragusaival s a cattaróival bir. A föl
kelés a cattarói kerületre szorítkozik, melynek 
fővárosát a 4-ik lapon levő képünk tünteti elő. 
Határai: Horvát-, Törökország és Montenegro. Az 
adriai tenger partján fekszik s több szigot tarto
zik hozzá. 1814-ben a történeti jogok ellenére — 
Ausztriához csatoltatott.

Dalrnátia hajdan nevozetes ország volt, moly 
több sikertelen csatázás után a rómaiak áltak csak 
Augusztus alatt foglaltatott el. A  nyugat-római 
császárság szétbomlásakor a góthok hatalma alá 
került, s aztán a kelet-római birodalom részévé 
lett. A VH-dik században szlávok foglalták el, kik 
királyságot alkottak benne, mely szent László ál
tal a X l-ik  században Magyarországhoz kapcsol
tatott; másik része később az akkor hatalmas ve
lencei köztársaság hatalma alá veté magát a tö
rökök ellen, kik Dalrnátia egy részét mindazáltal 
elfoglalták a velencésektől.

A cainpo-formioi békekötés következtében 
(1797.) Dalmátiának Velence alatt levő része ma
gával Velencével együtt, osztrák folsöbbség alá

jutott, hanem a pozsonyi (1805.) békekötés kö
vetkeztében a francia császárnak engedtetett át, 
ki azt előbb az olasz királysághoz, azután Illiriá- 
hoz kapcsolta.

Hogy ezen termékeny, de kevéssé müveit tar
tománynak csekély, mintegy három-négyszázezer 
csak a lakosa, oka a szeszes italokkal való 
mértéktelen élés, a több kerületben levő posvá- 
nyok ártalmas kigőzölgése, gyakori kivándorlá
sok, különösen pedig a divatos vérboszú, (ven
detta) melynek a családok gyakran harmad-, ne- 
gyediziglen áldozatául esnek.

A dalmaták szép testalkatú emberek, merész ha
jósok és jó  katonák. Velencének hajdani hadierejét 
dalmaták képezték. Jellemükre nézve —  dicséretes 
kivételekkel — álnokok és kegyetlenek; függet
lenségre törekvésük hősökké teszi őket. Jellemük 
sajátságos vonása az, hogy a nyársba- vonatást 
vitézi halálnak tekintik, s többre becsülik az 
ágyban való csendes kimúlásnál. Nyelvük olasz- 
szal kevert szláv, némely helyütt pedig olasz. A  
morlákok, kik az ország belső hegyes részében 
laknak, csak egy részét képezik a dalmatáknak, 
s ezeket a történészek nyelv- és vérrokonainknak 
tartják; ezek igen jó  katonák, de szintén hajlan
dók a rablás és iszákosságra, azonban vendégsze
retők, jótevők és szavatartők.

A  nem igen termékeny dalmát szigetek lakói 
többnyire halászok, vagy pedig szolgálatból élnek 
a nagyobb hajókon, mint matrózok. Több sziget
nek jó  kikötője van s hajóépitésre igen alkalmas
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AZ AMSTERDAM! KIÁLLÍTÁSI I'ALÜTa. (Szövegű a túlsó oldalon.)
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fája. A szárazon lakó dalmaták baromtenyésztés- 
ből s földmivelésből élnek ; kereskedésük csekély. 
Főterményeik: fagygyú, olaj, füge, bor, pálinka, 
viasz és besózott hal. Vannak arany-, vas- és k ő
szénbányáik.

A cattarói kerület ivformán fekszik a hasonne
vű tengeröböl körül. Fővárosa] Cattaró, s ennek 
öble (Bocche di Cattaro) igen jó  kikötőül szolgál.

Az amsterdami ipar ki állítás
Az 1867’ dikei párisi nagy világtárlat óta, mely

ben képviselve volt ipar, művészet, kereskedelem, 
tudomány és gazdászat, a világtárlatok rende
zéséhez való kedv nagyon lohadt. íg y  maradt el 
a Bécsben 1870-re tervezett világtárlat is.

A részletes kiállításoknak mindazáltal most is 
még nagy horderejűk van, és a jelen évben Am
sterdamban tartott iparkiállitás sükere bizo
nyítja, hogy a Pestre 1872. évre tervezett ha
sonló kiállításnak nagy hasznot kell hajtania ha
zai iparunk fejlesztésében.

Az amsterdami iparkiállitáson hazai iparunk 
is képviselve volt s igy bizonyára érdekelni fog
ja olvasóinkat, ha arrról itt néhány sorban megem
lékezünk.

E tárlat eszméjét német-alföldi iparosok pendí
tették meg s helyéül elébb Utrechtet, mivel pe
dig ott a helyiségek szűköknek látszottak, azután 
Amsterdamot tűzték ki.

A tárlat célja volt: „a munkás néposztály szük
ségleteinek megfelelő tárgyakat kiállítani“ s e cél
nak az összes európai müveit államok igyekez
tek is megfelelni. Hazánk kiállítói közül legin
kább voltak képviselve gőzmalmaink, az itt is 
raktárral biró Skriván kalapgyára, a magyar sta
tisztikai hivatal s Posner Lajos Károly szabadal
mazott pesti vonalzó intézete és kereskedelmi 
könyvgyára.

Mai számunk 8. és 9-dik oldalán az amsterda
mi iparkiállitási pompás épületet mutatjuk be, az 
5-ik oldalon pedig Posner intézetének Ízléssel 
kiállított tárgyait, melyek a mindennapi élet 
ügyeihez elkerülhetlen olcsó és alkalmatos jegy 
ző- és kereskedelmi könyvektől kezdve, a legpaza- 
rabb díszítéssel készült albumokig képviselve vol
tak. Bár a fényíizési és diszmüvek nem tartoztak 
szorosan a kiállítás tárgyai közé, Posner hazánkfia 
volt mindazáltal kiállítóink közül az egyedüli, 
ki első jutalomban részesült, miként ezt Haupt 
magyar-osztrák konzulnak a „H on“ -ban közlött 
tudósítása után olvassuk. E jutalmat kétségkívül
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Kamcsatka és lakói.
(Folytatás.)

Rendkívül jellemző a kamcsatkaiakra nézve a 
kis orr, s úgy látszik, hogy ezen szerv fejlődésé
ben gátolva van, a mennyiben a szagos dolgok 
iránt nem bir az nagy fogékonysággal.

A  halat sokan egészségtelen ételnek] tartják, 
holott a kamesatkaiak ezen táplálék mellett igen 
jól érzik magukat. Némelyek 70 — 80 évet érnek 
el, halálukig munkálkodnak, s ép fogakkal száll
nak a sírba. A GO-ik év előtt ritkán őszülnek 
meg. Még a legöregebb emberek is igen könnyen 
és sebesen járnak. Szaladni igen jól tudnak, s 
mellük még akkor sem szükül meg, ha kimerül
tek. Testök súlya nagyobb, mint a jakutoké, ho
lott ezek tejjel és hússal, amazok pedig pusztán 
hallal táplálkoznak. A szemgyuladás nálok na
gyon közönséges, melyet a kunyhók füstje s a 
hótól visszavert napfény okoz. Vannak köztük 
sánták és púposak is, mert első gyermekségüktől 
fogva, mint a macskák, másznak fel és le a hág
csókon, melyek a fedél ajtajához vezetnek. Kü
lönben ritkán esnek betegségbe, s a forró és hi
deg lázaktól megkiméltetnek. A honnan Steller 
azt hiszi, hogy nem lehet őket a haltáplálékból 
eredő egészségtelenség találó bizonyítványaiként 
tskintoni. A  szabadbani mozgás, a sok vizivás 
nem keveset tesz egészségükre. A növénynedvek 
iránti ösztönszerü előszeretet által eltávolítják a 
sülyt; sokszor órákig szedegetik és eszik a sárga 
sülybogyót, egész hordókat megtöltenek vele s 
italt készítenek belőle, melyet ebédléseknél és 
mindenféle süteményhez használnak. Ezenkívül 
még a hamvas és veres áfonyát is használják, s 
a gerezdes zelnico vereses gyümölcsei keresett 
nyalánkságul szolgálnak.

Sajátságos élelme a kamcsatkaiaknak a kes- 
kenylevelií csovirics (epilobium angusti folium) 
ezőrnemü szövete. Ezen szövet 2— 3 hüvolyknyi 
szélességben egymáson keresztül rakatik és ösz- 
szezúzatik, midőn aztán zsírral megkenve, nyer
sen használtatik. Ermann ezen élelmet ízletes
nek, könnyen emészthetőnek és nagyon tápláló
nak találta. A  szavanna (fritillaria saranna) bor- 
sónagyságu csucsorai igen kellomos izííek megfőz
ve, és sok helyt a kenyeret pótolják. Ha a kiszá
rított hal elfogy, a fűz-, éger- és nyírfa bolhéja 
lisztté erőltetik és kaviárral használtatik.

Kedvelt részegítő szert szolgáltat a légyöW ga
lóca (agaricus muscarius). Nyersen vagy száritva 
nyelik el, és aztán hideg vizet isznak rá. Üde ál
lapotban oly ragadós és parázs, hogy rágás nél

kül alig nyelhetni le. A  kellemes izgatás csak 
későbben következik be, némely kellemetlen át
menetelek után. Azt tartják, hogy használatára a 
testi erő nevezetesen emelkedik.

A tengeri növényeket sem feledi ki a kamcsat- 
kai számításából. Összeszedi a tobozokat (fucus 
marinus ruber et albus), melyek nagy tömegek
ben vettetnek a partra, megszáritja és péppé fő
zi, azután cetszalonnát és fok-hagymát tesz hoz
zá. Steller ezen étket meglehetős jónak találta.

Földmivelés cs baromtenyésztés Kamcsatkában 
sokkal jelentéktelenebb szerepet játszik, semhogy 
terményei valamit vetnének a latba. Vadászat és 
halászat megadja nekik, mire szükségük van.

Szücsáruval fizetik adójukat s veszik meg ide  ̂
génektől a fényüzési cikkeket, a lisztet, théát, do
hányt és pálinkát. A tengeri vidra fogása, mely az 
utóbbi időkben ezen állatoknak rendkívüli üldöz
tetése miatt majdnem semmivé lett, most ismét jö 
vedelmezőbb kezd lenni, miután kíméletesebben 
bánnak vele.

A kam csatkai tenger pezseg a sok fehéres há
ta síktól (delphinus leucas), mely a lakosoknak 
különféle módon válik javára. Bőrébül talpat, szí
jat, állcsontjából korcsolyákat, késnyeloket, gyű
rűket, béléből hólyagokat, edényeket, az inakból 
ruganyos zsinórokat készitjnek. Kövérét és húsát 
megeszik' vagy világítására alkalmazzák.

Az elutori öbölnél rozmárbőrből készült hálóval 
fogják a kamesatkaiak a bálnát. A  bőrből szíjakat 
hasgatnak s nagy és vastag hálókat fonnak belőle, 
miután azt a füstre akasztás által kőkoménynyé 
tették. A szíjak oly|vastagok, mint egy férfi karja. 
Ezen hálót az öböl torkolatán belől vetik meg, s 
egyik végére roppant köveket kötnek. A ki- és 
bemenetelnél a bálna farkával beléje akad, s 
óriási ereje dacára sem képes azt szétszakitni, s a 
sajkáikban eléevezö halászoktól megöletik. A fó
kát is, mint a bálnát, sokfélekép használják. Az 
említett állatokon kívül a kamesatkaiak különösen 
még az iram-gímet, vad juhot és medvét hasz
nálják, melyeknek bőréből készítik ruháikat, mi
után azt kívülről égerfa héjával narancs-sárgára 
festik. A  háj at vízben megfőzik vagy szájukban 
megrágják és aztán nyálukat a bőrbe bedörgölik* 
Mindkét nőm hordja az iramgim bőréből készült 
nadrágot, melyre aztán, midőn utaznak, kutya,- 
farkas- vagy medvebőrt vesznek. Már Steller ide
jében is átalában orosz vászonból és bukharai bár
sonyból varrt ingeket viseltek a kamesatkaiak,
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ámbár ezek oly drágák voltak, hogy azon az áron 
brabanti csipkével ékített hollandi ingeket is le
hetett volna szerezni. Már akkor a szövött haris
nya is divatozott, mert a kamcsatkaiak büszkesé
get helyeznek abban, ha oroszosán és lehető tar
kán öltözködnek.

A fekete medve nagy számmal fordul elő Kam
csatkában, s a népességet kétségkiv ül már régen 
fölemésztette volna, ha szerencsére békésebb és 
szeüdebb nem volna itt, mint bárhol a világon. 
Tavaszszal a hegyekről a folyók torkolatához hú
zódnak, hogy a fölfelé költöző halakból kivegyék 
részüket. Ha bő martalékra tettek szert, a ku
tyák módja szerint, a halnak csak fejét eszik meg.

Dupetit Thouars (Voyage sur la frégate la Ve

nus, 1836— 3D.) azt beszéli, hogy a medve, ha 
apró halakat akar fogni, beleáll a vizbo, úgy, 
hogy csak orra látszik ki. Az apró halak a szőrös 
bőrt fűnek képzelvén, elrejtik benne magukat, s 
a mint a medve kellően mograkodottnak véli ma
gát, vigyázva kimegy a vízből. A parton azután 
lerázza vendégeit és rendre Ízleli.

A medvék annyira békések, hogy a lakosság 
épen nem fél tőlük. Még a leányokat som ijeszti 
meg a szaranna összeszedésénél a medve jelenlé
te. Ha rájuk tor a medve, ez csak a gyökerek miatt 
történik, melyeket tőlük elvesz és felfal.

(Vége köv.)

K özli: Dr. £ . J.

Egy kis ínyenc elmélkedés.
A szellemdús embereknek igen érzékeny szag

lási idegeik vannak, hasonlóan a görög isteneké
hez, kik a költők leírása szerint, a kedves illa- 
tárban igen szívesen pihentek. Ha Mabarida Am- 
rut keresi, a szellő fuvalma után indul, mely el
hozza neki az illatot. Alberoni bibornok oly 
finom orral birt, hogy öregségében, midőn látását 
elvesztette, e szervo segítségével megtudta kü
lönböztetni a fiatal nőket az öregektől. Kant sze
gény tanulót nem tudott megtűrni termében, mi
vel a soványan táplált egyének leholete előtte ki- 
állhatatlan volt. Napóleonnak oly finom volt szag
lása, hogy midőn Ilona szigetére ment, a kátrány- 
és hajószag beteggé tevék; a számára ujonan 
építendő háztól egyedül a friss festés szaga miatt 
annyira félt, hogy inkább akart kényelem nélkül 
a legrégibb házban maradni. Ellenben II. Fiilöp 
spanyol király szaglási tehetsége egészen hiány
zott, semmi illatot sem érzett.

Jelenleg inkább a századok történelméből me
ntett tapasztalat a mi irányadónk, mint eszünk 
és érzékeink, úgy annyira, hogy egy Apiciusnak 
az ó-korban annyira magasztalt iratait nagyon 
nevetségeseknek tartjuk; hires mézes gombóccal 
és sajttal lehet a legyeket csalogatni; itt mindig 
eszembe jutnak Mózes szép szavai: „Tisztáta
lant no egyél.“

Minden időszak, minden találmány ogy-egy tál 
ételnek volt előhírnöke és előzménye. Nemcsak a 
lőport kellett feltalálni, fel kellett egy uj világ
nak fedeztetnie, hogy Guadeloupoból Columbus 
a drága ananászokat, az asztalok о díszét hozza 
át számunkra. Mennyi akadály, mig a pulyka- 
sültig jöttünk! Kifejteni azon okokat, melyek a 
szakácsművészet haladására befolyással voltak, s

a haladó műveltség mérlegrudját irányiták, ésigy 
az egyes nemzeteket osztályozták, kívánatos, 
de csak szellem- s tudománydús fej által meg
oldható feladat. — Ki egy pohár borszoszt elébe 
tesz egy pohár bordeauxinak, vagy kedvesebben 
eszi a vadmacska-sültct, szárított férgeket, és más 
kliinai csemegéket, mint a fácánt, császármadarat, 
straszburgi ludmáj-pástétomot, gomba- és erdősz- 
fajd-pástétomot, annak Ízlése megegyez a khinaia- 
k éva l; ha erről aztán nekem bármennyi szépet és 
jelest beszélnek is el, én mindig tiszteletteljes tá
volból fogom őt szemlélni, s személye és asztala 
közt a tisztelet és undor fog váltakozni. — Azon 
laplandihoz fogom őt sorolni, kifogészen szelídnek 
hittünk, mig rajta nem kaptuk, a mint világitó 
lámpáját egész mogszokottsággal vitte szájához, 
hogy kényelemmel szürcsölje ki olaját.

De végtére, hol találhatunk oly mostort, ki az 
ételeket minden egyes személyiségnek inyo sze
rint készítse el ? A nők kétségkívül inkább sze
retik a könnyű étkeket s az édes bort; erős ivók 
fűszerezett falatokat óhajtanak; az angolok sok 
halat esznek s szeretik a xorosi bort; a franciák 
számos, sokféle s nőm nagy mennyiségű étket 
esznek, s a csemegét kiválóan szorotik.

Olaszországban a köhögést jégevéssel gyógyít
ják , Koppenhágában ettől megkapnák a hurutot, 
szamárköhögést. Andalusiában a lapplandi táp
szere méregként hat; a mákony azon adaga, moly 
a pomoranit megöli, a törököt lolkesültségro ra
gadja; az őrös szesz, moly az oroszt éltoti, a spa
nyolnak halálthozó. Az 1813-iki hadjárat alkal
mával láttam egy kirgizt, ki oly gombát evett, 
melyet mi mérgesnek tartunk és ismerünk, és 
Eordyo beszéli, hogy ismert ogy szorocaent, ki
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csörgőkígyóból főzött magának levest, s podig a 
mérogtartalmu fejet is betette fazekába.

Az ótelek választéka, rondo s röviden minden 
elrendezése, a körülményektől függ, és már Pineda, 
ogy régi spanyol iró, mondja, hogy az ünnepek 
jelentőségét nem a tálak száma és mennyisége 
teszi, hanem azon mód, mely szerint azokat él
vezzük.

Nagy Péter, mint tudva van, egy szakácsle
gényt tábornagygyá, miniszterré és herceggé tett. 
X IV . Lajos nemcsak ogy régi szakácsot —  Gour- 
villo-t — akart a miniszteri polcra emelni, hanem 
egy másikat valóban fel is emelt, kiről mást sem
mit som hallott, mint hogy egy uj mártást ta
lált fel.

Plutarch Cüsárról azt mondja, hogy egy lako
mának rendezéséhez épen úgy értett, mint a csa
ták vezetéséhez. Ha Napoleon egyiket úgy ér
tette volna, mint a másikat, akkor bizonyára szer
zett volna magának barátokat, s nem halt volna 
meg Sz. Ilona-szigotén. A  lakomák már hatalmas 
államokat is megdöntötték ! Midőn Cyrus magát 
nagy atyja, Astyages fölé akarta emelni, s az ő és 
nagy atyja országlása közti különbséget kitün
tetni, első nap dolgoztatott a porsákkal, másnap 
pedig a legpompásabban megvendégelé őket, és 
érezte mindenki a különbséget, és mindennap jól 
akartak élni. így  nyerte meg a persa birodalmat.

Az ó-korban adott legnagyobb lakoma, ha nem 
tévedek, Abner oltometéso alkalmával volt, 
melyre nemcsak mindon előkelő, hanem az egész 
nép is hivatalos volt, kivévo a logelöbbkolöt, t. i 
Dávidot. Л legpompásabb lakomát podig Jose
phus Flavius emliti. IIerodes fia, atyja halálakor 
hét napig tartó temetési ünnepélyt rendezett, я 
oly pazarlással, hogy a leggazdagabb örökösből 
egyszerre a legszegényebb ember lett egész In
diában.

A tápszerek hatását egyes egyénekre, úgy mint 
egész népekre, bővebben még nem vizsgáltuk, 
pedig annak követkozményoi szembetűnők az 
egész állati szervezetre. Nem tudom melyik iró 
állította, hogy egész nemzetek egymást csak a 
mártások különféleségo miatt üldözik. Midőn 
marquis Caraccioli, nápolyi követ kérdoztetett, 
hogy tetszik neki ez az ország, feleié: „H ogy 
tetszhetnék ez nekem, mikor itt száz különféle 
vallásfelekezet és csak egyféle mártás van.“ — 
Természetes, hogy a tigris-coteletto egészen más 
vérmérsékletet eredményez, mint például a sült 
borjú- vagy ürücomb. A  széles, törzsökös angol
nak épen oly jó l áll a nagy husadag, mint a fran
ciának az aetherszerü sauce, finom szeletek és kis 
adagok. A hollandiak nem lennének oly nyálká
sak s egykedviiek,ha kevesebb besózott és szárított 
húst s kevesebb zsiradékot élveznének, a melyek 
az emésztést megnehezítvén, a testet s lelket tu
nyává teszik.

Mindon ételtől az kívántatik, hogy legyen táp
láló, könnyen emészthető s ize tökéletesen kielé
gítő. A kiállítás legyen az Ízzel párhuzamban, az 
illat végre csábitó s étvágygerjesztő. Gyakran 
azonban о tulajdonságok egyikével is be kell ér
nünk. Az inyot esiklandoztatni, mig a szem sért
ve érzi magát, valóságos barbárság.

A műkedvelői hangverseny vagy színházi elő
adásra lett meghívás mollettt egy harmadiknak 
is helyt kell engednünk, s ez a meghívás egy ba
rátságos családi ebédre. Az egyszerű házi élés
mód rendszerint esetion és ügyetlen evés, minden 
szellem és érdek nélkül, s hanyagul kezelt; az 
ember rendesen éhesen kel föl mellőle.

A családias étkezést már az athonoiek is oly ke
véssé szerették, mint a franciák, mint melyeknél 
a barátságos társalgás mellett a gyomor szenved 
hiányt.

E g у h é t  t
(Nov

(V.K.) Emlékezzünk meg Virgil „metamorpho- 
sisai-“ ról. „Mit beszél ön ? —  fogja mondani a 
classica litteratura egyik-másik ismerője; — hisz 
a Motamorphosisokat nem Virgil irta, hanem 
Ovid.“ Igaz, de minőm is„azokról a motamorpho- 
sisokról akarunk emlékezni, a melyeket Ovid irt, 
hanem a melyeket Virgil —  csinált.

Múltkor említettük, hogy most a zene-idény 
nem akar nekiindulni. Na, volt a múlt héten két 
oly monstro-concortünk, hogy még az ablakok is 
rezegtek bele. Az olső még csak vocal-előadás
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tes serege, másikról aglédába állított jámbor sek
restyések, kenetes kofák s egyéb istenfélő vén 
asszonyok valódi torok-harcot üzentek egymás
nak. —  Isten mentsen! A napi lapokból úgy is 
ismeri ezt már mindenki, miután a botrány hire 
csak úgy terjed, mint a világosság. Mi e mulatsá
gos harc részleteit mellőzzük, s csak áldozatáról 
fogunk szólani.

Ki hitte volna nyolc év előtt, midőn a József
városban Szilágyi Virgil volt a próféta, hogy 
ugyané helyen bukik le a tárpéji szikláról? „Böl
csőd ez, majdan sírod is !“

Szilágyi Virgil sokoldalú ember, s a helyett, 
hogy gyanusitnók, mint most annyian teszik, in
kább azt tartjuk felőle, hogy szeret egy kicsit sze
repelni. Ez az oka, hogy pályájának már is nagy 
kanyarodásai voltak, s annak eleje és vége ha
sonlít egy kissé a reges német folyaméhoz, mely 
feltünőleg kezdődik s — homokba vész. Egy év 
előtt, hogy nagyon messze ne menjünk, a szélső
balpárt közlönye magasztalá, mint a szabadelvü- 
ség hontalan harcosát, a klerikális lapok pedig csú
folták, mint a „Kossuth-dynastia berlini nagykö
vetét“ , s ime, most a szabadelvűek gúnyolják, a 
mért a „sekrestye szüzeivel“ jár egy nyomon, mig 
az ultramontánok nyomtatott fészkében egyre 
magasztalják, ünnepük s megkoszorúzzák, mint 
az üldözött „vallás“ bajnokát.

Az idő egy év óta nem igen változott, hanem a 
mi Virgilünk nagyon megváltozott benne. Katho- 
likus minta-tanodákat akar létesíteni, midőn a fel
világosult világ örvend, hogy közös iskolái lehet
nek, s a gyermekek nem azon kezdik az életet, 
hogy kis felebarátjaik értékét a kathekizmus sze
rint Ítéljék meg. Igaz, hogy ő nem szólt soha —- a 
mint maga is mondá, — a közös iskolák ellen, 
csak tett. S ez elég!

Oly kérdés ez, melyben nem lehet egyszerre 
szolgálni fehérnek, feketének. Kis patakok men
tén még lehet úgy haladni, hogy egyik lábunk a 
jobb-, másik a balparton legyen ; de nagy folyó- 
nál, mely zúgva halad, ez semmikép se megy. Ott 
vagy az egyik, vagy a másik partra kell vonul
nunk, különben a meddő erőködés közt bezuha
nunk a sodró vizbe.

Hiába beszéli a mi Virgilünk, hogy ő nincs a 
közös iskolák ellen, mikor épp az ellen akar föl- 
állitni felekezetieket. Nem ér el mást az ily két
oldalú szerepléssel, melyben a szó cseng, hanem 
a tett zörög, mint hogy két szék közt a pad alatt 
marad.

A macska-muzsikát, melyet — a belváros min
den cipész-inasának különös gyönyörűségére —

egymásután két este kapott, egy komoly em
ber sem helyesli, mert a szabadelvüség türelmet
lenségének látszék, holott nem létezik igazi sza
badd vüség türelmesség nélkül. Hanem hát az is 
igaz, hogy ez a sipító zaj nem az ügynek, hanem 
a személynek szólt, ki ugyancsak meglepő for
dulatot tett, midőn harsányszavú reformerből a 
felekezetiség szűkkeblű szóvivője lett.

A fiatalság ezt a megboldogult reformert te
mető el muzsikaszóval. A  lapok Írták bozzá a 
necrológot, s ma már a régi Szilágyi Virgil nem 
létezik többé!

Sajnáljuk. Eszes, ékesszóló, tevékeny ember volt, 
s hasznát vehette volna sok jó  ügy; hanem hát 
sajkájáról hiányzik az útmutató delejtü, s tán 
maga is azt hiszi, hogy jó  utón jár , midőn szik
lák és örvények felé siet. Mi történik vele ? nem 
tudjuk. О most maga is egy kérdőjel, melyre 
mindenesetre megjő a felelet. Talán egy uj illus- 
trátiója leond ama régi mondásnak, mely szerint 
minden ut Rómába vezet. Részünkről inkább sze
retjük hinni, hogy csak szerepet tévesztette visz- 
szatér megint ahhoz a szakmához, moly nem ke-^ 
csegteté ugyan különös jóléttel, de a melyen 
igazán szerették.

Moglehet, optimisták vagyunk, de hiába, ne
hány nap előtt szőnyegre került megint egy oly 
ügy, mely pessimismusunkat egészen kimerité.

Uj távirat jelenti’, hogy a herceg Eszterházy- 
család csakugyan külföldre adatja el pompás kép
tárát, mely most Pestnek egyedüli művészeti 
büszkesége.

„E gy csomó festett vászon! —* mondá egy táb 
labiró, — melyért ez a szegény nemzet nem ad
hat ki másfél m illiót!“

Nem is álmodik róla, hogy e festett vásznak 
nélkül még mennyivel szegényebb lesz.

Tartunk azonban tőle, hogy ez a jó  táblabiró 
nem áll magában, sőt aligha nem mellette van a 
többség.

Ilenszlman Imre ugyan felszólalt a képviselő
házban, s kérdőre vonta a kormányt, hogy mit 
tett és mit akar tenni о képtár megmentésére ? s 
lélektoljesen is beszélt —  a mint tőle várni lehe
tett — a művészet nagy érdekéről, sőt meg is 
éljenezték érte, sokan szívből, sokan becsületből; 
hanem hát még is aggódunk, mert nálunk az 
ilyesmit nem szokták elég komolyan vonni. Lu
xusnak tartják azt, a mi — Ilenszlman szerint — 
valóban „szellemi táp.“

Báró Eötvös fog neki felolotot adni, mint a kor
mány ideiglenes feje. El lehetünk készülve me-
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leg, költői szavakra, és mentöl kevesebb áldozat- 
készségre.

Lónyai Monybért azt fogja mondani: „Nincs 
pénz !“

„Hát az a hat millió fölösleg?“ — kérdezi 
majd egy pár lelkesültobb mübarát.

„Másra k e ll!“
„M ire?“
„Népnevelésre.“
Ez ama szó, melylyel most —  ha valamit kér

nek — a szájakat betömik. Mindig ezt emlitik, 
mint legfőbb szükséget, s mégis végül erre jut a 
legkevesebb.

De hát nem „népnevelési“ ügy-e — termé
szetesen, magasb értelemben —  egy ily képtár is ? 
Nem fejti-о az Ízlést, s nem hat-c ki az ipar 
emelkedésére ? Lehet-о nagy nemzet műveltség 
nélkül ? s lehet-о műveltség a művészet ily nagy 
iskolái nélkül, hol régi remek képek némán hir
detik a szép költészetét ?

A mának, meglehet, még nincs nagy szüksége 
r á ; de lesz a holnaputánnak, mely számon kéri 
tőlünk a ma e kipótolhatlan'veszteségét. Az a gaz
dálkodás, moly ily veszteségekkel jár, nem más, 
mint a jövendő fecsérléso. Egy kiáltó bizony
ság a mellett, hogy csak tongeni és nem élni 
akarunk. Egy szégyenfolt, melyet nem törülhe
tünk többé le, ha egyszer ránk esett.

Várjuk be azonban a feleletet b. Eötvöstől, de 
ne merjünk valami nagyon sokat remélni. Gyér 
reményünk vékony szálát inkább ahhoz a csalfa 
hithez kössük, hogy tán az egész hir csak egy 
tengeri kígyó, moly fölmerül koronkint, de nem 
követel áldozatot. Hanem akkor hát miért mondta 
volna gr. Zichy Edmund, ki közelébb oly lelkes 
cikkeket irt művészeti ügyeinkről, hogy e képtár 
fölött csakugyan a Damokles kardja függ, s ma
holnap Párisban kiálthatják: ki ád többet erte f 
Es ha ezt egyszer elkiáltják : akkor az akadémia

magas homlokzata, melyet egyenest e képtár szá
mára készítettek,^ minden építészeti szépsége da
cára is nem lesz más, mint egy szégyenoszlop, 
melyre rá sem kell Írni, hogy minden ember leol
vassa róla: volt itt az országnak egy oly kincse, 
melyet —  bár hozzá hasonlót nem szerezhet soha 
—  elveszni engedett, és pedig abban az évben, 
midőn milliókra menő megtakarításokkal dicse
kedtek, midőn egyes emberek is hitelre, törlesz
tésre, százezreket igénylő építkezésekbe fogtak, s 
midőn og} képviselőválasztási idényre nagy és 
kis urak sokkal többet költöttek, mint a mennyi
vel ezt a kincstárt a jövőnek megmenthetők 
vala.

S beszélünk nagy dalszínház építéséről, s a bel
ügyminiszternél összeül a szinházi enquéte, szak
értőkből és olyanokból, kik szentül hiszik maguk
ról, hogy értenek a dologhoz, —  s álmodozunk a 
magyar művészet egykori virágzásáról. Mit is te
hetnénk egyebet: a jelen sokkal meddőbb, sem
hogy a jövő ábrándjaiban ne kellene keresnünk 
kárpótlást!

Hagyjuk el, mert tintánk kezd igen feketén 
fogni, s az olvasó hamar megunja e mindig visz- 
szakerülő művészeti litániákat.

„A  szellemi táp,“ melyről Henszlman beszélt, 
csak egy kis kör ábrándja; a világ egyébbel fog 
lalkozik, s örül, hogy van Lehmannja, ki még 
Shakspearenek is közönséget szerez. A „Szent- 
iván-éji álom“ költészete bizony soha sem is érte 
volna meg a „rendkívüli bérletszünetet“ az ő 
pompás díszletei nélkül. Ez a f ő : a szöveg csak 
ráadás.

Különben láttuk a múlt héten „ Othello“ -t is 
Komáromi Alajostól, ki rendesen apa-szinész, de 
ma beillik még hősnek is. Félév alatt három szí
nészünk játszá a szerelemféltő mórt, s ha láttuk 
mind a hármat, röviden azt a kritikát mondhat
juk rájok : vannak Othellóink, de nincs Othellónk!

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. November hó 21-ikén. A  má

sodik triumvirátus Rómában Kr. e. 43., HorácKr.
e. 9, Knox 1572 meghaltak. — Maintenon asz- 
szony született 1635. —  Átmenet a Berozinán
1812.

28. Prisnitz t  1851. Herceg Braunschweig 
győzelme Iloch-on Kaiserlautern mellett 1793.

29. Mária, Terézia 1780., Beccaria 1793 meg
haltak. — A  portugall királyi család menekül 
Lissabonból 1808. — Varsói forradalom 1830.

30. X II. Károly győzőimé az oroszokon Nar-

wa mellett 1700. — A  török hajóraj Sinope mel
lett Nachimoff által megsemmisittetik 1835. — 
Attila t  453.

December hó 1-én. Portugalli forradalom 1640. 
— Vörösmarty Mihály született 1800. —• Fém
ek újabb lázadása Londonban 1867. — Tatten- 
bach kivégeztetik 1671. — Braganza család 
trónra jut Portugallban 1640.

2. Xavér Ferenc hittérítő f  1552. — I. Napo
leon császárrá koronáztatik 1804. Austerlitzi 
csata 1805. — V. Ferdinánd császár az ausztriai
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trónról leköszön Olmützbon 1848. —  Napóleon 
Lajos államcsinje 1851. A francia császárság újra 
fölállittatik III. Napoleon által 1852. — Kiinkor- 
fues üstököse 1853. — Az első esküdtszéki tár
gyalás Magyarországon 1867. — Beniczky Emil 
született 1839.

3. Diocletian j* 316. — Hohenlindeni csata 
1800. — Espartero Barcellonát lövetni kezdi 
1842. — A francia csapatok Rómából kivonul
nak 1867.

4. Brüsseli béke 1516. — Galvani j* 1798. — 
Napoleon beveszi Madridot 1808. — A lipóti hit
levél (Leopoldina diploma) kiadatik 1691. — A 
lipcsei egyetem alapittatik 1409.

5. Mozart zeneszerző j* 17 92 .—  Szász János 
tragoediája Szebonben 1703. — Átalános pusztí
tása a császári sasoknak Magyarországon 1860.

6. Trónforradalom Szent-Pétorvárott, Erzsé
bet cárnö trónra lép 1741.

7. Ney marsall kivégeztetik 1815,— A  magyar 
képviselőház az osztrák államadósságból 30 mil
liót elfogad 1867. — Az özönvíz kezdete v. t. u. 
1656.

8. Ilorác született Kr. e. 65. — Bem meghalt 
Aleppóban 1850. Constant Benjámin + 1830. — 
Szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról! hitcikk IX . 
Pius pápa által megujittatik 1854. — San Jago- 
ban a jezsuiták egyháza s benne 2000 ember meg
ég 1863.

9. Brunneni szövély 1515. — Winkelmann 
mürégész született 1717. — Du Barry Mária ki
végeztetik 1793.— I. Józsefet Széchenyi György 
megkoronázza 1687.

10. Zwingli a zürichi vallásháborúban elesett 
1531. — Belizár beveszi Rómát 536. — Luther a 
pápai átokbullát megégeti s elszakad a római 
egyháztól 1520. — Sue Jenő született 1804. — 
Hajnik Károly született 1806.

* (A birminghami gyárakbólI) ez év első felében 
és a múlt év második felében 540 mázsa acéltollat 
szállítottak a világ minden részébe. Egy mázsára 
40,000 acéltollat számítva, az összes* 22,600,000 
darabot tesz.

* (A  zsidók összes számát) egy berlini lap öt 
és fél millióra teszi s megjegyzi, hogy sem nem 
szaporodnak, sem nem fogynak. A  zsidók nagy 
része (2.800,000) Európában lakik. Legkevesebb 
zsidó van eredeti hazájában Palestinában, hova 
csak zarándokolni szoktak. Legtöbb van Majna- 
Frankfurtban, hol a lakosok közül minden 17-ik 
izraelita.

-— (Nagy-gyöngyök), II. FülÖp spanyol király

Panamából egy körte-alakú,galambtojás nagyságú 
gyöngyöt kapott, melyet 14,000 aranyra becsül
tek; megmutatták a királyi aranyművesnek, és 
ez fölkiáltott: „3 0 / 00, 50,000, 100,000 aranyat 
ér !tt Híressé lett egész Spanyolországban Pereg- 
rina vagyis „hasonlithatlan“ név alatt és sokan Se
villába utaztak, hogy lássák. ПГ. Fülöp neje ezen 
gyöngy gyei Madridban egy bálon megjelent. A 
nagy gyöngy, moly 1У. Fülöp kalapját ékositotte, 
126 karátos volt. Velence köztársaság 1534 bon
II. Szolimán zultánnak sok más ajándék mellett 
egy gyöngyöt küldött, melynek értéke 100,000 
tallér volt. II. Pál pápa bizonyos velencoi éksze
résztől egy keloti gyöngyöt 140,000 darab arany
ért vett, X . Leó pedig egyet 80,000 tallérért.T a 
vernier utazó legnagyobb gyöngynek azt mondja, 
mely a perzsa király birtokában van. Ez körto- 
alaku, Catifnál az arabiai tengerparton halász
ták, a király pedig 32,000 toman, vagyis 120,000 
tallérért vette. A muskati szultánnál Tavernier 
egy 40 karátos gyöngyöt látott, moly egészen 
gömbölyű volt, tiszta fehérséggel és fényivel 
birt, úgy hogy átlátszónak tetszett. De nem a 
nagyság ogycdiil, hanem a szin, alak és fény is 
határozza a gyöngynok értékét. Rendkívül 
szép azon gyöngy, melyet a Zozima testvérek 
Moszkvában bírnak. Ez 28 karátos, egészen göm
bölyű, sima és pompásan fénylik. A testvérek 
egyike vette azt Livornóban egy hajóskapitány
tól, ki Indiából jött vala. Fehér papíron ide s to
va mozog, mint a higany,'melyet színben és fény
ben még fölül is múl. Az angol kelet-india tár
saság birtokában van egy több lábnyi hosszú 
gyöngyszalag, melynek mindegyik gyöngye 200 
font sterlingre bocsiiltotik. Az 1854-iki londoni 
nagy iparkiállitáson Lopo nevű bankár egy óriás, 
456 karátos gyöngyöt állított ki, melynek hossza 
2 angol ujj, korüloto pedig 4 'A ujj volt. N. J.

* (Kuriózum.) Valaki kiszámította, hogy az om- 
ber szive egy év alatt 43 millió 830,000 dobba
nást tesz, természetesen nőm számítva az oly órá
kat, melyek elé „dohogó szivvel“ megy az em
ber. Egy egészséges ember szive ugyanis 5000-ot 
dobban egy óra alatt, a mi napjában 120,000. 
Ugyanez a türelmes számitó azt is megfigyelte, 
hogy egy óra átalában 17,610-ot ketyeg ogy óra lo- 
folyta alatt, tehát egy év alatt 150,424,510-et.

* (Az amerikai iskolaílgyre) szép fényt vett 
hogy New York állam évonkint 4,222,100 dollárt 
fordít iskoláira, melyeknek száma (alig hihető,) 
11,712. Ezekben 26,312 tanító oktat, kiknek több 
mint fele nő.

Post, 1 HG;). Nyomatott az „Athonaeiinitt-ban,



öl, mely az akadémia és irói segély-egylet vagyo
nát is minden dij nélkül kitünőleg kezeli.

* (Az Eszterházy-kép+ár felöl) újra szárnyalnak 
az aggodalmas hirek. Szavahihető forrás szerint 
ugyanis a család meghízta a bécsi hitelintézetet, 
gondoskodjék az eladásról, mire nézve francia és 
hollandi vevőkkel szándékoznának alkudozni. E 
hír átalános megdöbbenést okozott irói és művé
szi körökben s e végből Henszlmann Imre 
ismert tudósunk és képviselő m. hó 27-én in
terpellálta a kormányt, kérdezvén: Van-e tudo
mása a minisztériumnak arról, hogy az ;Esz- 
terházy-család, igen becses régi mestermüvekből 
álló kép- s metszetgyüjkeményét egy bécsi pénz
intézet közbenjárásával a külföldön eladni szán
dékozik ? Ha van tudomása, tett-e vagy teend-e 
kellő lépéseket, hogy ezen kincs ne a külföld 
amúgy is gazdag gyűjteményeit szaporítsa, ha
nem inkább e tekintetben oly igen szegény, 
egyetlen egy közgyűjteményünket képezze, sőt 
valódi mügyüjteménynyé lehessen? Interpellá- 
tiójának indokolásául csak egyet hoz föl azok el
lenében, kik akár a térben, akár az időben mű
ködő művészetet fényüzési cikknek mondják, 
melyet szerintük csak akkor kell beszerezni, mi
dőn már a mindennapi anyagi szükségnek elég 
van téve. Szóló ellenben a művészetet oly emberi 
szükségletnek tartja, mint a minő a mindennapi 
kenyér: ez testi, amaz lelki táp; az egyik nélkül 
anyagiba másik nélkül valódi teljes szellemi éle
tet nem élhetünk. Ha ez igazságot nálunk még 
nem érzik kellőleg, jele ez annak, hogy még 
messze vagyunk ama humanisztikus művelődési 
foktól, melyen elsőbbségi kérdés többé nem me
rülhet föl. Ezek után ekkép folytató beszédét: 
„A  legújabb időben több, a kellő fogékonyság 
hiányát e tekintetben bizonyító tanúság fordult 
elő; tanúság, mely egyszersmind bizonyította, 
hogy legmagasabban álló osztályainknak is még 
emelkedniök kell a valódi humanistikus művelt
ség azon fokára, melyre csakis a művészet, az 
emberi össztehetség, eme legtermékenyebb, sőt 
valóban egyedül teremtő nyilatkozatának lépcső- 
zete vezet. Es miért kell ezen emelkedés? Kell 
főleg már magában is, mert a művészet öncél; de 
kellene azért is : mert csak a humanistikus állás
pontra emelkedettek érezhetik kellőleg a nálunk 
mindenütt hiányzó művelődésnek szükségességét. 
Ki e magasztos polcot elérte —  úgy mond —  
soha sem fogja megtagadhatni legmelegebb, leg- 
bensöbb érzelmeiből kifolyó pártfogását a tudo
mánytól, a művelődés átalános terjesztésétől, s 
következőképen a nálunk annyira hátramaradt 
népnevelésiül sem.* Ez ason főok, mely pél fogva 
felkéri az összes minisztériumot: fordítsa legélén
kebb figyelmét az interpellátiójában megnevezett 
tárgyra, mely igen szoros összeköttetésben áll az 
óhajtva óhajtott művészeti és humanistikus fejlő
déssel. Eötvös b. nem volt jelen, de miután neki, 
mint helyett, miniszterelnöknek, a ház rendeleté
ből kézbesítették az interpellátió, hisszük, hogy 
már a legközelébbi ülésben megnyugtató vá
laszt fog adni a háznak és az országnak.

* (A hirlapbélyegügys)a legközelebbi napokban 
tárgyalásra kerül és biztos remény van rá, hogy



miatt nagy z a j  támadt, sőt a hírlapok is beleszól* értesíti őt, hogy anangasaki öbölben tíz napig vár
nak  már, természetesen, a m agyar iQak ellen, s ván az admirál hajójára, ez idő alatt a közeli he* 
ig y  növelik az izgatottságot, m ely dec. hó 4-én, gyekben  m integy tizenkétezer rovart gyüjtetett 
a választáskor fog ja  tetőpontját elérni. P ed ig  a össze, nemzeti múzeumnunk számára. E  célra 30 
m agyarok kívánsága jog os, miután a bécsi egye- fiút és leányt fogadott föl. Három ládában s egy  
tem látogatóinak harmadrésze m agyar ifjakból áll. hordóban kíildé el e gyűjtem ényt angol postagő-

* ( U b r y k  B o r b á l a  ü g y é b e n ) a törvényszék azt a zösön. K ésőbb H iogo kikötőben is gyűjtött. „Ja -
határozatot hozta, hogy tényálladék hiányában ~  Írja e levelében —  átalán véve oly
a további nyom ozás megszüntetendő. gyönyörű , hogy bennea sok hőség és unalmas

* (A  románok száma) a bécsi „  A lb ina“ cimü ro- k ikötő utáni valam ennyiek kedélye fölvidúlt.
m án lap ezerint következő v o ln a : a régi D ácia  _  " k á r k i  is oromest lakhatnék ez országban, 
területén vagyis a Bánátban 660,000, Máramaros- “  A  lako8sáS derék, vitéz nép, s müveit is, 
ban e a  vele szom szédos vidéken  850,000, E r- >  m odora szerint. A z  egész ország egy

M élyben 1.380,000, Bukovinában 300,000, Rom á- ®.r,1“ 81. 1 У™1 v.aSy Svájc, tropikus növényzettel. A  
niában 5.000,000, Beszarábiában 800,000, Szer- fold™1,v eT l8 .°}У т а « а® foko“  áll> j ' j ’ Sy lehetlen 
biában 400,000. Ezenkívül Albániában, M ace- ? em bámulni..Nagasakiban egész erdők magnolia-, 
doniában, Epirusban, Thessaliában stb. 1.780,000, к®“ 0; ! * '  é.8 clPr«sból állanak, imott-amott legyező-
s igy  összesen 7 5 5 0 négyszögm értföldöntizenegy- Palm akkaI, bam buszokkal s mindenütt folyon- 
m illió 017,000. A  biztos kútfőt hol találta, nem «árokkal. Legalább is harmincféle kaméliát olvas- 
tudjuk. tak össze, s ném elyik 3 0 — 35 láb magas.“ Em iit

*  ( J ó z s e f  f ő h e r c e g e t )  Tordán mulatása alkaJmá- «városán* Í f n t z i * í ! eVe iKÍiHíradó. (Ma-

rendeWetett m eg magának. s aztán Jeddóba készültek.
* ( N a g y - E n y e d  v a r o s )  több polgára folyam odást - ____________________

intézett a kincstárhoz, h ogy 1847— 48. évben ^  Г .  ~

más erdélyi helységek számára szállított élelm i l i  у  1 1  t  ■ t é r ,
szereket 8000 írttal nekik kárpótolnák. A  honvé- ---------  *

в Й Й ф . “ ' “ ha“  “  *  И г “ ° ; • “ ■* w «  » < *

, м  »A T H EN A M “ kiadásában
röl, most m eg Debrecenből Írják, hogy a hegyi (Pesten, Barátok tere 7. sz. a .) s általa Mf gvav-
vendégek  nagy pusztításokat tesznek a nyá- ország és E rdély (Kolozsvárott .* S t e in  J á n o c )
jakban. könyvkereskedéseiben kapható :

* ( U j  v a l l á s t  h i r d e t )  e g y  lap hirdetési rovatá- iá »  >r • •• ,  -
ban valaki Londonban „szabadgondolkozásuak, A  J K O S Z e l V l l  б Ш Ь в Г  f i S i  
k öltők  és Írók számára.“ E  vallás — úgym ond -  ’
m ár csak azért is szükséges, mert az eddigi posi- R egény 6 kötetben. Irta J ó k a i  M ó
tiv  vallások iránti hit m indinkább kezd  enyész- Ara 6 frt.
ni. О  talált olyan vallást, m ely a miveltebbek ______

Az A l h e i m ,  nagy képes napM„>
bet részesülni. 1870-ге, X I. évfolyam .

*  №  t e n g e r  r a g y o g á s a )  A  párisi tudom ányos 4-rétü 36 iv számos novellával, encyclopaedic о s
akadém ia legutóbbi ülésében Buchem m  P. tartott czikkel, hazai és külföldi táj és néprajzokkal és
felolvasást a tenger ragyogása okáról. Szerinte a M agyarország teljes tiszti czimtárával és 3 5 - -
tenger ragyogása korántsem a tenger vize vil- 40  gyönyörű metszvénynyel. Ára csak 1 fr t 
lanyosságának következm énye, hanem az ú gy- _ _ _ _ _
nevezett noctiluoa miliaris ázalékférgek működé- п л 1 лИ ,1  , Л|«,Л
sének eredménye, melyek golyócska alakkal bir- оО Ю П и M lSK ä 11<ф(ЯП1 1 8 7 0 “Г 6 .

* * te tíS 2r * r 5 ?p-‘daz üveig rázása által újra ra gyog óvá  teheti a vi- nlattató czikkel. A ra 80 kr.
z e t  H a e vizet 39 fok ig  m elegiti, a  ragyogás fo- «• _ I ж * • . .  •
k o z ó d ik ; 41 foknál azonban m egdöglenak az áza- Ь 0 У  Р б П О О Г - к б Г П  t i t k a i ,
lékok , és a ragyogás megszűnik. E rős meghtttése K ét rész egy kötetben, 214 lap. A ra 1 frt 20  к r.
З Ц  fokozdd!k *  rft«y«g áe . H a —  Ez irat közzétevője ö r ise lli rendőrfőnök, ;i
edes vizet öntünk a tengervíz közé, m egszűnik a sokáig szolgált III. Napóleon alatt s igen érd e- 
ragyogás. . . . , „  kés titkokat beszél el mind az ö, mind Engen ia

J i  b e s t e n -  «в48*4™0 hetéből, valamint a franczia császáriét E rid w lbB ber ja -d ik á ró ! ú jabb  levelet mté- ság föurai és hölgyei múltjából is. Egész 
z o t t  í  riaWftlszky János múzeumi őrhöz, m elyben chronicle scandalcuse




