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ÁRJEG
LEGÚJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK

melyek

kiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Gróf Pongrácz Károly. Harcztan (Taktika). A
szerzó által a magy. kir. tud. egyetemen előadva. Első kötet. 8-rét IV, 187 fűzve 1 ft.

K n o r r Alnjo*. A birói ügyv i te l (18lia. april ?9.rt l ke l t i g a z Ság.
ügyminiszteri rendelet) és átmeneti intézkedések (1869. márczius 30-ról kelt igaz-
ságügyminiszteri rendelet) kérdés és feleletekben. (8-rét 112 lap) fűzve 80 k

Deák Farkas. Fogságom története.

g
80 kr.

(8-rét 190 1.) fűzve 1 ft, 40 kr.

Hamary Dániel. Komáromi napok 1849-ben Klapka
György honvéd tábornok alatt. (8-rét VIII, 135 1.) fűzve 1 ft.

Dr. Lieber. Polgári szabadság és önkormányzat.
A szerző hasoneziinii könyve után szabadon aiagyariták Scholcz Viktor és Vajda
János. (8-rét VII. 158 1.) fűzve 1 ft. 40 kr.

Dr. Wundt Vilmos. Az ember élettanának kézi-
könyve. Második teljesen átdolgozott kiadás. Magyarra fordította dr. Török
Aurél. 47 szövegbe iktatott fametszvénynyel. Első rész 8-rét 320 1.) fűzve 3 ft.

Képes játékkönyv. 300-nál több mulattató foglal-
kozás, példák, talány és tréfa. Mindenkorit fiu- és leány-gyermekek számára hason-
tartalmu művek után átdolgozva. 122 a szöveg közé nyomott képpel és ábrával.
8-rét 152 1.) fűzve 1 ft.

Kautz Gyula. A nemzetgazdasági eszmék fejlődési
története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon. A m. tudományos akadémia
által a Fáy-alapitványból koszoruzott pályamű. (8-rét XVI, 602 1.) fűzve 4 ft. 40 kr

Gróf Cziráky Antal Mózes. A magyar közjog alap-
vonalai. A szerző nyomán irta Hegedűs Lajos Kandid Második bővítet t kiadás.
(8-rét 400 1.) fű/ve ' - ft-

Dr. Schilling Frigyes Adolf. A természetjog vagy
bölcseleti jogtudomány kézikönyve összehasonlító tekintettel a tételes jog intézke-
déseire. A szerző után dr. Weruer Uudolf által. I. kötet: A bevezetést, általános
részt és magánjogot tartalmazva. (8-rét VIII, 3081.) Második kötet. A természeti ál-
lam- és nemzetközi jogot tartalmazva. 8-rét, VIII, 380 1.) Ara két kötetnek fűzre 5 ft.

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati
alkalmazása. A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleketérdeklik,
okirati és kérvényi mintákkal felvilágosítva, és azon rendeletekkel is, melyeknek
közvetve a telekkönyvi ügyekre befolyása van. A felek és ügyködök használatára.
Második Erdély telekkönyvezésire va|ó tekintettel átdolgozott és bövitett kiadás.
(8-rét VITT :UÍ 1.) fűzve 2 ft.

Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás
(1868. 54-ik t. ez.) kérdések és feleletekben. (8-rét VIII. 204 l.) fűzve l.ft. 20 kr.

Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és
imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül. Kis 8-rét (XII. és 334 lap) fűzve
2 ft. 20 kr. Angolvászonba kötve aranyvágással ;! ft, 40 kr. Franczia bőrbe
kapocscsal 5 ft.

Csutak Kálmán, aradi fogságom alatt irt adatok
az 1848/49 évi szabadságharcz, különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjárat
ról. (8-rét XXIV, 213 1.) fűzve) ' 1 ft. 60 kr.

Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának
történetéhez 1848-1849. Közli Pap Dénes. I. kötet. (227 okmánynyal. Nagy
8-rét 424 lap) fűzve 3 ft. Második kötet. (31 ő okmánynyal. Nagy 8-rét. 564 í.
''^ve ' 5 ft. 60 kr.

Szerkesztik Kunsági és Potfinkin. 2 kötet (VIII, 176 lap,
8-rét). Színezett borítékba fűzve ' 9 ft.

Szilágyi Sándor. Vértanuk a magyar történetből.
Történeti tanulmányok. 8-rét. (VII. és 495 lap) fűzve 2 ft. 50 kr.

Vámbéry Ármin. Vándorlásain és élményeim Per-
siában. Színezett és fekete fametszvényekkel. Nagy 8-adrét (X. és 399 lap)
f » z v e 3 ft. 50 kr.

A Bach-korszak adomákban. Összegyüjté egy Bach-
huszár. (8-rét 200 1.) fűzve go k r.

Weber György. A világtörténet tankönyve. Te-
: leintettél a műveltségre, irodalomra és vallásra. A X-ik bővített kiadás után. N. 8-r.

I. kötet: Az ó-világ története. (501 lap) 2 ft. 40 kr.
II. » A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A középkor

> (400 lap) _ f t . 40 kr.
III. » Ax njkor törtenete a franczia forradalomig. (379 1.) 2 ft.
IV. » Aa uj és legújabb kor története a franczia forradalomtól a mi időnkio-

(1865). (392 lap) 2 ft. "
V. » A. német és magyar irodalom története vázlatba és az egész műre vonatkozó

tárgymutató. (432 1.) " 9 ft. 4 0 k r

Dr. Matlekovits Sándor. Pénzügytan. (8-rét 2021.) 1 ft. 50 kr.

Horváth Mihály. A magyarok története rövid elő-
adásban. Negyedik javított kiadás. (586 lap, 8-rét) fűzve 2 ft. 50 kr.
Vászonba kötve 3 ft. Diszkiadásban velinpapiron, angol vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Maár P. P. Előadások Magyarország történelméből.
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magánolvasmányul, I. füzet (8-rét 134 lap)
fűzve 80 kr. II. füzet (8-rét 175 lap) fűzve 80 kr. III . füzet (8-rét 136 1. fűzve 80 kr

Carey Henrik. A társadalmi tudomány kézikönyve.
Szerző „Principles oí social science" czimü munkájának átdolgozata. Ano-Olból
ford. Halász Imre. Nagy 8-adrét (XVI és 576 lap). Ára fűzve 4 ft. 50 kr.

Tompa Mihály. Virágregék. Negyedik diszesenkiál-Zeissl Ármin. Az alkati bujasenyv tankönyve or-
litott kiadás. (8-rét VIII, 320 l.) fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve aranyvágással I vosok és orvostanhallgatók számára. Magyarra fordította idösb Purjesz Zsigmond
3 ft. 60 kr. Diszköte'sben 5 ft. I (8-rét VI, 552 1.) fűzve A <y

Jókai Mór.
(Képszer

lór. Az uj földesúr. Regény, két kötet. | Wagner László. A természettan elvei alkalmazá-
eru k.adás 44-47). Második kiadás (16-rét 221, 243 1.) fűzve 1 ft. 60 kr. s u k b a n a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira A

Jókai Mór. Szegény gazdagok. Regény. Az utolsó ; ^ ^ ( f ^ ~ ^
budai basa. Történeti elbeszélés. Három kötet. (Népszerűkiadás 48—53.) Második
kiadás. (16-rét 239, 163, 269 l.) fűzve 2 ft. 40 kr.K i a u a s . v l u i^1- - < " ' . • « " . ^>u i.j t ű z v e - i t . 1 U Kr.

Jókai Mor. A magyar eiöidökböl. (Népszerű kiadás",
54, 56) Második kiadás. (16-rét 267 1.) fűzve go kr.

J Ó S l k a M i k l Ó S A rom titkai. (TJj olcsó kiadás. 27. 28. köt.) Második kiadás.
Két kötet. Kis 8-rét. (226. 190 lap.) Fűzve , t t ,

J ó s i k a Miklós. A hat U d e r s z k y l e á n y . Reg6av nég) fe(H;tlK11
(Uj olcsó kiadás 29—32.) Második kiadás.(Kis 8-rét 250, 246,°244, 247 1.) fuzv <•> ff

Jókai Moritz. Bilder ausdem ungarischen Freiheits-
kampfe 1848 und 1849. Aus <lera Ungarischen übersettt. Zweite Auflage. (8°
262 S.) Geh. ! ft,

Vezércsillagok, vagyis velős mondatok és költői
gondolatok honi és külföldi remekírok müveiből. 12-rét (;i91 lap), fűzve 1 ft. 50
kr. Diszkötésben 2 ft. 40 kr.

Ballagi Mór. A magyar nyelv teljes szótára, mely-
ben az egyes szók különböző értelmeinek körülírás általi szabatos meghatározásán
kívül különös figyelem van fordítva azoknak szójárásos, közmondási, irodalmi stb.
használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli műszókra is. Nélkfilözhetlen
segédkönyv minden rangú és rendű magyar ember számára. Megjelenik körülbe-
lül 12 hatives füzetben. Füzetenkint 50 kr.

©BT Eddig megjelent lü füzet.
Közhasznú magyarázó szótár a magyar irodalmi müvekben

• magán és hivatalos iratokban, hírlapokban és társalgási nyelr-
ben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. Nagr
8-rét (VIII és 828 lap), fűzve 1 ft. 80 kr. Vászonba kötve 2 ft. 40 kr. "

Nelkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat

és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. Tiz kötet: A — Zwingli. Ára
(Jgy-egy kötetnek 1 ft. ö t kfttetbe vászonba kfttvc ^g ft

viszonyai
12 ft.

pontoisan

r \zái\ n t l i l S T mely huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
r R e Z l - d l l d S Z , r é s z e i t ábrázolja, az állanifk jelen területi viszonyai

szerint. Hnnfalvy János felügyelete alatt kiadva
Figyelmeztetés a t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincs.
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fenneveiett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést

posta-uton eszközlendi, ée pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összego legalább 2 ftot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatulhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

«•—» «i<„«u* •.«,... Heckenast Gusztáv kOnyvkladó-Mvatala.
H«ck«n«ftt Ga«ctav. — Nyomatott saját nyosadajában Pesten 1869 (egyetem-utcM 4-dik sr.An alatt).

31-ik szám Tizenhatodik évfolyam.

Pest, augusztus l- jén 1869.

Előfizetési fdltételek: a Vasárnapi Ujsas és Politikai Újdonságok evsy&tt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
j y Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

« T > Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnálesak 7 krba smmittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-díj kulon
minden igtatás után 30 krajezár.

A békésebbik, de szintén felette nagy
fontosságú „keleti kérdés" megoldása, t. i. a
suezi tengeri csatorna teljes bevégzése és
megnyitása, mely a kereskedelmi s átalában
a müveit világot épen oly lázas izgatottságban
tartotta eddig, mint az a „másik" az európai
politikát és diplomacziát, óriás léptekkel köze-
ledik végleges megvalósulásához. Az az áta-
lános érdekeltség, melylyel e nagyszerű vál-
lalat mozzanatait ugy szólván az egész czivi-
lizált emberiség kisérte, eléggé bizonyítja
annak világra szóló fontosságát. E csatorna
megnyílása uj lendületet fog adni a keleti
kereskedésnek. Az utolsó ka-
pavágással, mely e csator-
nát megnyitja, 600 millió
ember egyszerre, mintegy
varázsütésre 2200 mérföld-
del jön közelebb hozzánk.
Mily fölszámithatatlan nye-
resége lesz abból Európának!
S alig van állam, a mely
a suezi csatornából nagyobb
hasznot volna képes merí-
teni, mint Magyarország és
Ausztria, ha t. i. tengeré-
szetünk és alkalmas vasúti
összeköttetéseink volnának.
Két legjelentékenyebb ke-
reskedelmi ut, mely nyuga-
tot kelettel köti össze, épen
hazánkon megy keresztül.
Ez utak pedig a csatorna
megnyitásával világfontos-
ságra fognak emelkedni, és
igy alkalmat nyújtanak ar-
ra, hogy a világkereskede-
lem terén mi is tevékeny
szerepet vihessünk. A suezi
csatorna erre ugy szólva
kényszeríteni fog, ha nem
akarunk az életről végkép
lemondani.

A suezi csatornának, ez
óriás műnek tervezőjét s fá-
radhatatlan megteremtőjét,
Lesseps Ferdinándot mutat-
juk be ez alkalommal, kit praktikus fölta-
láló esze s tervei kivitelében tanúsított lan-
kadatlan erélye korunk elöhaladásának egyik
legtiszteletreméltóbb bajnokává emelt.

Lesseps Ferdinánd 1805-ben, nov. 19-én
született Versaillesban. Atyja kitűnő diplo-

L e s s e p s F e r d i n á n d .
mata volt a maga idejében s a franczia kor-
mány ügyvivöjeként működött Marokkó-
ban, Cadixban, Egyiptomban, Livornoban,
későbben Korfuban, Philadelphiában, Syriá-
ban s utoljára Tunisban, hol az 1830-diki
algiri franczia expeditió sikerülhetését nagy
mértékben segitette elő. Lesseps Ferdinánd
maga is a diplomacziai pályára neveltetett
s hazáját, mint konzul, egymásután szolgálta
Kairóban, Rotterdamban, Malagában és Bar-
celonában.

Az utóbbi helyen, mikor a várost 1842-
ben a spanyol felkelés alkalmával ostromol-

L E S S E P S F E R D I N Á N D .

ták s a későbben bekövetkezett események
alatt is, különösen kitüntette magát. Kedve-
zőtlen és felette kényes helyzetében igen
czélszerü intézkedésekkel gondoskodott hon-
fitársai biztonságáról. Sőt nem egy életve-
szélylyel fenyegetett spanyolnak is nyúj-

tott franczia államhajókon a menekvésre
alkalmat. Egy szóval, mindent elkövetett,
hogy e népes és iparüző városról a nagyobb
szerencsétlenséget elhárithassa. Mig ellenei
azzal vádolták, hogy tevékenységét Espar
tero kormányzósága ellen irányozza, addig
őt az idegen kormányok elismerő kitünte-
tésekkel halmozták el. A franczia kormány
főkonzullá nevezte ki s továbbra is meg-
hagyta Barcelonában. Az 1848-iki februári
forradalom után a köztársasági kormány
franczia követe volt Madridban. 1849-ben
pedig a franczia köztársaság rendkívüli kül-

detésben Rómába, Mazzini
köztársasági kormányához
küldé, hogy ott közbenjá-
rása által Mazzini és a pápa
között egyességet eszközöl-
jön , még pedig oly mó-
don, a hogy azt az alkot-
mányozó nemzeti gyűlés
óhajtotta. De a szabadelvű
Lesseps a római köztársa-
ság embereit és viszonyait
kedvezőbb szinben látta,
mint küldői szerették volna,
és igy kiesett a franczia kor-
mány kegyéből.

Néhány évvel azután,
1854-ben, visszament Egyip-
tomba, hol az akkori alki-
rálylyal, Said pasával, igen
bizalmas barátságba lépett.
Itt érlelődött meg agyában
óriási tervének eszméje, s a
tengeri csatorna tervezetét
fejedelmi barátjának is be-
mutatá. Az öreg alkirály
tetszését e nagyszerű terv
azonnal megnyerte. Az esz-
mének rá nézve sok ingere
volt. A gondolat, hogy a
régi Pharaókkal, kik szintén
több ízben megkísértették
e csatorna építését, versenyre
kelhet; a remény, hogy ne-
vével oly müvet hagy hátra,

mely örökös leend, s a kilátás, hogy ezáltal is
szabadabbá teheti magát s utódait az európai
befolyástól, annyira eltölték az alkirály lel-
két, hogy tüstént aláirta az engedélyt. Ha-
nem ezzel sok bajt is szerzett magának.
Tiltakozások egész özönével borították el öt

\
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öképen ;>z angolok mindent mozgásba hoztak,
hogy rábírják az engedély visszavonására,
de ö sokkal jobban szerette Lessepset, sem
hogy lfatározatától bárki kedvéért is egé-
szen el tudott volna állani. Az ő halála után
követője, lsinail pasa, Napóleon unszolására,
kit az angolok tűrhetetlen akadékoskodása
buzgó védnökévé tett a vállalatnak, még
hathatósabban támogatta Lesseps tervét.

Mindazáltal diploinacziai nehézségek, a
fényes knpu gyanakvó bizahnatlankodása és
az angol kormány féltékenysége nagyon
megnehezítették s több évig huzták-halasz-
tották a terv kivitelét. E végből Lesseps
1856-ban egy munkát is irt, mely a kereske-
delmi világra oly kedvező befolyást gyako-
rolt, hogy ennek következtében müvét, az
angol ármánykodások által elébe gördített
akadályok s az európai tökepénzesek egy
részének kétkedése daczára is, 1859-ben
80 millió tökével, mely 400 ezer forintos
részvény utján gyűlt össze, sikerült meg-
kezdenie.

A kétkedőknek s ellenségei túlságosan is
heves megtámadásaira Lesseps kétségbe-
vonhatatlan statisztikai tényekkel és ada-
tokkal és a szaktudósok véleményével felelt
s fáradhatatlan buzgalmának végre csak-
ugyan sikerült is az európai államokban
több kitűnő egyéniség rokonszenvét s ked-
vező nyilatkozatát megnyernie nagyszerű
vállalata számára. A politikai ellentállás
utoljára is kénytelen volt engedni a terv
életrevalóságának.

A munka tehát 185!) óta kisebb-nagyobb
félbeszakításokkal, melyeket ismét csak dip-
loinacziai ármánykodások s politikai álokok
gördítettek akadályul a vállalat elébe, lan-
kadatlan erélylyel s gyorsasággal haladt
előre. Az óriási mű elkészült s a suezi ten-
geri csatorna ünnepélyes megnyitása ez év
novemberének 1 7-én megtörténik. S. L.

H a t ' e z í d a l o k . " )
(1798-bói.)

I.
Ébredj hazánknak bajnok népe,
Ragadd ki híres kardodat;
Nevednek esküdt ellensége
Dühödve hozza lánczodat.
A vérszopó tirannus fajzat
Molledro szegzi fegyverét
S véredbe mártja rút közét,
Ha szolgaságra nam hurczolhat.
Fegyverre bajnokok,
Lovente magyarok!
Rontsunk,
Rontsunk
A vei-szomjukra.
Vagdaljuk halmokra.

II.
E béres martalékok **) nyája
Ordítva hab/' • lenünk,
Halált visi* - trombitája,
Remeg SZÍ, .ara, életünk;
Szerelmes asszony-társainkat
Örök bilincsre kergeti,
Honunkat földig égeti,
Pallosra hányja magzatinkat.
Fegyverre stb.

III.
E félénk rabok rút dagálya
Győzhessen ogy nagy nemzetet?
Az emberi jusnak kém-nadálva
Igázzon férfi szívókét?
Csordája béres árulóknak,
Mely kész eladni a hazát,
Hogy hordozhasson pántlikát,—
Just szabjon szabad mag\ ároknak?
Fegyverre stb.

•) E lian-zi dalokat, a francain háború idejéből, Márki
Sándor ur, v«\ a nmlt század végc'röl s a jcloimck elejéről
összeírt egykoru eredeti levélgyujtcnióny nyomán közli.

*•) A még nkkor nem létezett „martalócz" helyett.
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IV.
Reszkess lator tirannus pára,
Hatalmad napja érkezik;
Fejődre száll a vérnek ára,
Mely érted ingyen ontatik.
Tanácsnokidnak dőre pártja
Önként koholja vesztedet,
Magyar lesz, a ki híredet
Örökös homályba boritja.
Fegyverre stb.

V.
Öld, bajnok, a gaz despotákat,
Kik embervérben f ördenek,
Kik megtapodván jusainkat,
Lopott bíborban fényiének.
Do szánd meg embertársainkat,
Kiköt magukhoz csaltanak,
Vagy másként arra birtanak,
Hogy ostromolják hónainkat.
Fegyverre stb.

VI.
Édes hazánknak szent szoreline!
Vezesd vitézid karjait.
K<>dvelt szabadság istensége,
Törd össze bókónk lánczait.
Küldjétek ütköző csatánkhoz
A győzedelmck angyalát,
Hadd űzze a gaz dospotát
Pokolnak kormos ajtajához.
Fegyverre bajnokok,
Levente magyarok!
Rontsunk,
Rontsunk
A vérszomjukra,
Vagdaljuk halmokra.

Közli: Márki Sándor.

Paris Amerikában.
(Folytatás.)

A szerkesztőségben tapasztaltak után a
nyilvánosság pályája még szélesb körökbe
ragadja a hüledezö doktort. Municipális vá-
lasztások következnek, s ö, a tűzvésznél
tanúsított bátorsága folytán népszerű ember,
a jelöltek közt van, mint községi ut-felügyelö
biztos. A választási mozgalmak, korteskedé-
sek, pártoskodások rendkiviili élénkséggel
folynak. Személyes sérelmek sem hiányzanak.
Végre is a doktor nagy többséggel megvá-
lasztatik ut-inspectornak, a mi öt később
bajba is dönti, a hivatallal együtt járó fele-
lősség s kártérítési kötelezettség miatt.

A választási szabadságnak, e dicső pol-
gári joggyakorlatnak méltó társa Ameriká-
ban a szabad vallási gyakorlat, egész korlát-
lanságában. Doktorunk, a mennyi humorral,
ép oly bensöséggel rajzolja le vasárnapi
nagy utazását a több mint félszázra menő fe-
lekezetek templomaiban, s részvételét azok
isteni tiszteletein. De nekünk e vonzó képtől
máshoz kell sietnünk: az amerikai igazság-
szolgáltatás képéhez.

Ut-felügyelö urat egy a rósz kövezet
miatt eltört kocsi s megbénult ló miatt biró
elébe idézik, a min ö nem győz eléggé ször-
nyülködni, hogy hatósági személyt vád alá
fogni mer valaki! A békebiró előtt azonban
kiegyezkedik a károssal s tanuja lesz a követ-
kező jelenetnek, mely egy amerikai békebiró
eljárását a mily híven, ép oly elevenen ter-
jeszti elő.

Előbb azonban néhány sort bocsátunk
előre, melyekkel Humbug ur (mert épen ö
a békebiró) a bírói nyilvánosságot jellemzi.

— Hogyan van az, kérdezi a doktor, hogy oly
kevés ember van a teremben? Azt hittem, hogy
szabad országban az igazságszolgáltatás minden
polgárnak legfőbb ügye.

— Kedves doktor, felelt a békebiró, látja ön
e három gyorsírót, a kik papirukat és tollúkat ké-
szitik? Azt mondom önnek, a mit valaha lord
Mansfield: MÍlz ország itt van." Legyen ön nyu-
godt, két óra leforgása előtt egész Pária ön porével
fog foglalkozni. Az igazságszolgáltatás nyilvános-
sága a hírlapok nyilvánosságában áll. Tiltsa el Ön

a tudósításokat, és titokban fog ön elitéltetni és
négy fal közt megfojtatni, ha mindjárt háromszáz
ember volna is jelen. Reánk,harmlncz millióiélek-
ből álló népre nézve a fórum — a hírlap. Ez a legki-
sebb félnek, a legcsekélyebb bűnösnek is birájává,
tanujává és ügyvédjévé — az ogész országot teszi.
A sajtó, kedves barátom, higyje mog ezt ön egy
vén journalistának, ogyedüli biztositéka az igaz-
ságszolgáltatásnak és a szabadságnak.

A tárgyalás a békehirónál.

Helyet foglaltam Humbug mellett, figyelve
arra, hogy tiszteletteljesen a háttérben maradjak;
és azon idő alatt, mig jelentéktelen polgári ügye-
ket végeztek, a termet és a szereplőket vettom
szemügyre.

Nem volt semmi emelvény, a mely a hatósá-
got a perlekedők fölé emelje: egyszerű fakorlát
választotta el a töi^ényszéket a közönségtől. Hum-
bug egy nagy íróasztal mögött ült, melynek egyik
végén az írnok vagy jegyző irt; a bíróval szemben
egy páholyféle volt a vádlott számára; valamivel
a vádlott előtt egy asztal állt a panaszló és tanuk
részére. Semmi több. Es még emelto a látvány
egyszerűségét az, hogy senki sem volt jolmezben.
Humbug fekete ruhában elnökölt, kalapjával a
fején; az ügyvédeknek sem volt semmi különös
öltönyük. A hivatalos ruháknak, galléroknak és
parókáknak híre sem volt. E kezdetleges népnek
oly jámbor hite van az igazságszolgáltatásban,
hogy ceremóniák nélkül is hisz benne. Mindenütt
megérezni a puritán durvaságot. Képzeljétek még
hozzá, hogy a gyorsíróknak kiváló hol vük van.
Ezek a népet képviselik, a mint az tisztviselőit
ellenőrzi és az igazságszolgáltatás felett bírásko-
dik. Oh demokratia, ez a to műved ! És mégis nincs
ország, a hol nagyobb volna a tisztelet a törvény
és a bizalom a tisztviselő iránt. Ez is ogyiko azon
furcsaságoknak , a melyek kétségbovonhatlanul
bizonyítják, hogy az angolszász a szabadságra te-
remtetett épen ugy, mint a franczia a háborúra és
a német a savanyu káposztára és bölcsészetre.
Azt hinni, hogy e nehéz eledel minden gyomor-
nak jó, ez volt atyáink bolondsága. E jó emberek
tudatlanságukban nem találták ki, hogy vannak
individualista éa vannak centralista fajok (szép két
szó !); amazok arra hivatva, hogy az űrben magáno-
sán bolyongjanak, mint a héja; emezek, hogy nyá-
jakban éljenek, és mint a birkák, nyirassanak.
Politika, vallás, bölcsészet, szabadság, ezek terme
szetrajzi kérdések, oly sajátságok, melyek, a,,Aomo
czivilizatus"'t az összes két és négy lábú barmok
közt megkülönböztetik. Ez bámulatos fölfedezés !
Örök dicsősége korunk szép szellemeinek!

Midőn a polgári perek sora véget ért, egy
vádlottat vezottek be a páholyba. Halovány fiatal
ember volt, hosszu hajjal, elsatnyult és szemtelen
arczczal. Humbug kérdésére megmondá nevét és
lakását, hozzátéve még, hogy szabó és hogy „nem
vétkes"-nok mondja magát*). Azután leült, kezét
fürtjeibe merítve és megvető mosolylyal tekintvo
vádlóira.

— Biró ur, szólt egy policeman , oz a város
egyik legügyesebb tolvaja; a tömegben, a hol el-
fogtuk, negyed óra alatt hat zsebet metszettek fel.
E ficzkót csíptük meg, akit jól ismerünk; kabátjá-
nak bélésében e nagy ollók voltak; különben mit-
sem találtunk nála.

— Nincsen más tanú, vagy egyéb bi/.onyiték?
kérdezte a bíró.

— Nincs, biró ur.
— Akkor bocsássátok ol az úriembert, és

máskor iparkodjatok ügyesebbek lenni.
A tolvaj üdvözölte Humbugot és nyugodt

léptekkel ment el, mint a ki egy perezre sem két-
kedett felmentotésén.

— Hogyan, szóltam Humbughoz, ön elbocsátja
e gazembert ?

— Kétségkívül, miután nincs corpua delieti.
— De e nyomorultnak rósz hiro, ama felmet-

szett zsebbek s azon ollók, ezek csak bizonyí-
tékok.

— Nem, felelt Humbug : ezek egyszerű gya-
nuokok. Nagyon valószinü, hogy ez ember azért
menta tömegbe, hogy ott lopjon; de a törvény
a bűnt és nem a szándékot bünteti; tért enged a
kétségnek, félelemnek és furdalásoknak. Ha a
szándékért itélnők el az embereket, mely becsüle-
tes embert nem kellene életében tízszer felakasz-
tani? És különben, ha a birónak jogot adunk a
vádlott lelkében olvasni, mi lesz az emberi igaz-
eágs-zolgáltatái egyéb, mint képmutató önkényke-

*) To pleai guiUy vagy not yuilty, annyit tesz mint
j bevallani vétkét, vagy ártatlannak nyilvánítani magát. A
1 törvény csak űzeti nyilatkozatot kívánja meg a vádlottól.
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dós? Nem a vétkes cselük edet tenné a bűnt, hanom
egy biró szeszélye vagy előitélote.

— Boldog ország, kiáltottam fel, a hol a tör-
vény a tolvajt oltalmazza.

— Még jobban oltalmazza az ártatlant, felolt
Humbug. Az öu kutató rendszere mellett ki me-
nekülhetne meg a magán gyülölség, vagy a poli-
tikai boszuállás elől! Az ön magyarázat! joga mel-
lett, mely biró nom volna kitéve a tévedésnek és
megbánásnak? Themis vak, jó barátom; nem lát,
csak érez. Ha azt akarja ön , hogy cselekedjék,
vesse mérlegébe a bűntárgyat, valami anyagit,
nehezet, mi a serpenyőt lenyomja; de gyanitások
és rósz emlékek mit sem nyomnak:

Sünt verba et voces, praetereaqun nihil*).
Ezután a fegyelmi rendőrség rendes vendégei

vonultak el előttünk: koldusok, kóborlók, iszáko-
sok, kéjenczek, verekedők, zsebelők, játékosok és
egyéb gazok; a nyomor és bűn minden fajából.
Annak láttára, hogy mily gyorsan és biztosan
tartott vizsgálatot és mondott ítéletet Humbug
minden ügyben, s különösen, hogy az elitélt mily
békésen fogadta előre látott büntetését, egészen
kibékülcoin az amerikai eljárással. A bűnügyi
vizsgálat nyilvánossága bizonyára azon uj talál-
mányok közt foglalhatna helyet, a melyek az idő-
vesztegetést feleslegessé teszik. Az amerikai biró
még melegen megragadja a felek beszédeit, a he-
lyett, hogy papírra rakná, a mely sem hangjukat,
sem értelmüket meg nem őrzi; szemtől szembe
állítván egymással vádlottat, vádlót, tanukat,
ügyvédet, — néhány pillanat alatt kisüti az igaz-
ságot, a mely nálunk nagyon gyakran elpárolog
azon ezernyi csatornából, a melyekben mi azt
meghűtjük. Jó és gyors igazságszolgáltatás a nél-
kül, hogy a szabadságot megtámadná, oz azon
feladat, a melyet a Yankook megoldottak. A tudo-
mány minket mogcsalt, a véletlen segítségükre
volt nekik.

Egy dologra nézve mégis maradt fenn kétsé-
gem. Azt kérdeztem Humbugtól, hogy nem ijed-e
el saját hatalmától? Annyi vádlottnak vagyonát, ]
becsületét és szabadságát tartani kezei között, és
mindezek felett egészen egyedül rendelkezni, ez
borzasztó felelősséggel jár; nom volna-e jobb azt
megosztani?

— Nem, felelt Humbug, az ellenkeznék az
igazságszolgáltatás érdekével. Ha három vagy
négy bíróból álló törvényszéket alkotunk, nem több-
szörözzük a felelősséget, hanem csak szétosztjuk
azt; a vádlott legnagyobb biztositékát vesztené ol.
Egyodül állva a közönség szeme előtt, azt hiszorn,
hogy isten tekint reám; egész szentségében érzem
azon kötelességet, a melyet teljesítek. Minél több
társam volna, annál kevéshbé hinném magamat
kötelezettnek. Mi az a felelősség harmada, ötöde
vagy tizede? És ha az ítélet jogtalan, vagy ke-
gyetlen, kit sújtson a közvélemény?

— Mindamellett, mondám, nézze Ön az esküdt-
széket.

— Ezen példát épen én akartam idézni, szólt
ő. Ez országban a többség mindenható; minden
dologban a szám dönt. Csak az igazságszolgáltatás
van e szabály alól kivéve. Tizenegy esküdt meg-
egyezése még nem vehoti ol a vádlottnak sem éle-
tét, sem becsületét; egyetlen embor ellentmondása
elégséges ítéletüket megakasztani. Miért van oz ?
Azért, mert itt erkölcsi kérdés és nem számtani
feladvány van szóban, s az egyetlen szavazatnak,
mely felold, talán több súlya van, mint a tizen-
egynek, mely elítél. Ezért a törvényhozó nem
többséget, hanem egyhangúságot kivan. Neki
nem tizenkét részre felosztott felelősség, hanem
tizenkét felelősség kell. Láthatja ön, hogy még
itt sincs a kivételnek látszata sem; mindenütt
ugyanazon szabály áll, még ki is terjesztve: egy
biró, teljes megosztatlan felelősséggel.

Ez okoskodás meglepett; mindig azt hittem,
hogy az esküdtszék egyhangú megegyezése egyike
a hűbéri barbárság vén maradványainak, melyeken
Anglia rovására nevetni szoktunk, és a melyek csak
kétszeresen éreztetik velünk folsőségünket. Hum-
bug felzavarta hitem nyugodtságát. Hiába idéztem
emlékembe Montaigne bölcs szavait: „Oh ! mily
kedves, lágy és egészséges vánkos a tudatlanság
és közönyösség, hogy egy jó szerkezetű fő rajtuk
nyugodhassék." A kétség olyan, mintáz eső; egyet-
len utas nom kerülheti ki. Francziák! őrizzétek
meg ama jogos kovólységot és méltó önelégültsé-
get, a mely erőtök és örömetek; soha se távozza-
tok el messze a falu tornyától!

A mozgás, mely a hallgatóság közt támadott
és a melyet hosszas mormogás követett, valami
fontos személy érkezését jelentette. Egy vastag

*) Szavak és hangok és azon fölül semmi.

ember jött be, méltóságteljesen, egyenesen fővel,
félig zárt szemekkel, minden lépésnél fujtatva és
senkire som tekintvo. A vádlók asztalához érvén,
Humbugot bizalmas kézmozdulattal és pártfogói
mosolylyal üdvözölte. Ez Little bankár volt, húsz
milliójának önhittségét hordván felfújt orcáin.

Mögötte két policeman vezetett egy hosszu
sovány embert, beesett képpel, égő szemekkel és
egy oly játékos kifejezésével, a ki életét tette-egy
kártyára, és vesztett. Lerogyott a vádlottak pad-
jára és kezeibe rejtette arczát.

~ Uram, szólt a bankár, ma reggel pénztá-
i ramnál ezen két ezer dollárról ssóló váltót mutat-
| ták be, a melyet asztalára loteszok. Pénztárnokom,

a ki értolmes fiu, hisz ön is ismeri Humbug, nem
találván ezen összegot a lejáratok lajstromában
feljegyezve, az összeg jelentéktelpnsége daczára is
arra a gondolatra jött, hogy e váltót nekem meg-
mutassa. A kibocsátó neve, a hátirat és az én el-
fogadásom, minden hamisítva volt. Ma reggel óta
már három ily váltót mutattak be nálam, de az
illetők óvakodtak azokat kezeim köz.t hagyni. Ez
csak több gazember által kovácsolt terv lehet.
Arra számítottak, hogy polgármesternek választa-
tom mog, hogy ma nem leszek otthon, s hogy
pénztárnoliom nem meri visszautasítani a nevem-
mel alájogyzett váltókat. Ez urat itt megcsíptük,
a biróság dolga lesz czinkosait is felfedezni.

— Vádlott, szólt Humbug, van valami vála-
szolni valója? Gondolja meg, hogy minden szava
feljegyeztetik és ön ellen bizonyítékul használta-
tik; azért gondolja meg, mit beszél?

— Egyelőre semmi mondani valóm sincs,
mormogott a vádlott.

— Akkor kénytelen vagyok önt a hamisítás
bűnténye miatt az esküdtszék elé utasítani, foly-
tatá Humbug megindult hangon. Tud ön kétrend-
beli ötszáz dollárnyi biztosítékot nyújtani ? Külön-
ben kénytelen leszek önt fogva tartani.

— Megkísértem, hogy kezeseket találjak, fe-
lelt a vádlott.

— Nagyon jól van. Üljön kocsiba e kótpoli*
cemannel és keresse fel barátait. Ha visszatér,
megvizsgáljuk iratait és szükség osotére egyéb
ilővigyázati intézkedéseket is teszünk.

— Mire gondol ön? szóltam Humbughoz,
szabad lábon hagyni e hamisítót. Hisz czinkosai
vannak, azokat értesíti és felül rá még magát is
megmenti.

— A törvény, felelt a biró, előzetes fogságot
csak főbenjáró bűntettekre rendel. Egyéb esetek-
ben a dolgot a bíróság belátására bízza. Miért
akarja ön, hogy oz en bért megfoszszam attól, hogy
magát védelmezhesse? Talán, hogy az esküdtszék
előtt áldozatképen jelenjék meg, és hogy a köz-
részvét ne a megrabolt, hanem a tolvaj mellett
legyen ? Hitelesítések, szakértők meghallgatása és
kihallgatások fognak történni; vajon mindez meg-
történhetik ugy vaktában, a vádlott távollétében?
Vajon a vádlottnak nincs-e jogában az ellene fel-
halmozott terhelő körülményeket megvitatni és
megtámadni? A bűnügyi vizsgálat nom büntetés,
hanem az igazság kutatása.

— Az ön ál-emberiségével, szóltam, lefegy-
vorzi ön a társadalmat: én nem igy fogom fel az
igazságszolgáltatást.

— Hogyan fogja tehát fel? kérdezé Humbug.
— Engedjen mog egy hasonlatot, feleltem. A

társadalomban épen ugy, mint az erdőben, vannak
orvmadarak és ragadozó állatok: ezek azon ellen-
ségek, a melyekre a rendőrség és igazságszolgál-
tatás örökös vadászatot tart. A rendőrség nyo-
mozza, az igazságszolgáltatás lesbon várja őket,
a biróság azután, mint ügyes lövő, leteriti és ki-
irtja ez átkozott fajt. Kérjen ön a farkastól biz-
tosítékot, helyezze szabad lábra a rókát, majd
meglátja, hova lesznek a juhok és tyúkok. A be-
csületes embereket védelmezni, oz az igazságszol-
gáltatás legfőbb kötelessége; a gonoszokat csak
sújtani és kiirtani tartozik.

— Kedves barátom, szólt Humbug, ön kegyet-
lenül tréfálódzik:

Quaonam ista jocandi
Saevitia? *)
Ha vannak is farkasok e szegény embori lé-

nyekközt, a mit egyáltalán nom akarok tagadni, de
azoknak is csak az a bőrük van, a mi a bárányok-
nak; olőbb fel kell ismernünk a rablót, mielőtt
megölhetnők. Ezen munkához finomabb kéz kell,
mintsem a vadászé. Az igazságszolgáltatás, más
néven, csak maga a társadalom, anyja minden
polgárnak; addig amíg élnem ítéltetnek, ártat-
lanoknak hiszi gyermekeit. Ez anyai bizalom nem
üres szó; ez tényleges gyengédség, a mely védi és

támogatja a vádlottat a nélkül, hogy egy pilla-
natra is elhagyná. Azt hiszi ön talán, hogy az
esküdtszék fenyiti meg a bűntényt; csalódik ön.
A vizsgálat nálunk oly tág, oly szabad és oly nagy-
lelkű módon történik, hogy tulajdonképen a bűnös
itéli el önmagát és fogadja el a bünhödést. Kisérje
figyelőmmel esküdtszékeinket és látni fogja, hogy
a vádlottat épen eljárásunk gyengédsége fegyverzi
le. Mogtámadtatva, ellenállunk; bántalmaztatva,
méltatlankodunk, a büszkeség és harag ép ugy
felkelnek a gonosztevőben, mint a becsületes em-
berben, de igazolni magát, midőn csak a tények
vádolják, egyszerűen megmagyarázni viseletét és
számot adni tetteiről, ez az ártatlanság kiváltsága.
Semmi sem rettenti mog annyira a bűnöst, mint
midőn önmagával áll szemben, köriile lévén tanúi
és bírái, az elnök, a ki védelmezi és az esküdtszék,
a mely hallgatja. Logtöbb esetben végre is be-
vallja vétkét, vagy pedig a vallomással azonos
hallgatásba zárkózik. A mit ön törvényeink gyen-
geségének nevez, az azoknak valódi előnye és
szépsége. __„..„ (Vége köv.)

Anglia „fekete

•) Mily kegyetlen tréfálódzás.

Ki nem olvasta még ama híres gyémántok
leírását és kalandos történetét, melyeknek birto-
kára a föld némely uralkodói oly szerfelett büszkék
voltak minden időben ? E csillogó drágaköveknek
oly mesés értéket tulajdonítottak, melytől még a
legmerészebb képzelem is visszaborzad; hanem
azoknak hasznáról senki sem tudott mondani egy
árva szót sem. És ennek igen egyszerű oka van.
Valljuk meg őszintén, hogy azoknak a szerényebb
és közönségesebb gyémántoknak, melyekot a föld
sokkal nagyobb mennyiségben rejteget kebelében,
hasonlíthatatlanul több hasznát vehetjük. Igaz,
hogy özeknek nincs mog az a csillogó tisztasága
és átlátszósága, mint az előbbieknek, és a ritkaság
sem kölcsönözhet nekik holmi képzelt értéket,
hanom épon szemmel látható s kézzel fogható
hasznuknak s nagyobb mennyiségűknek köszön-
hetik azt a valódi értéket, melyet józan észszel
senki seni tagadhat meg tőlök. Nem az rendeltoté-
sök, hogy koronás homlokokon csillogjanak, de
anyagi jóllétet eszközölnek a szegények egyszerű
kunyhóiban épen ugy, mint a gazdagok palotái-
ban, g a tudományok és iparműyészetek előhala-
dását, egy szóval a mivelődés tovább fejlődését a
lehető legnagyobb mértékben előmozdítják.

Talán mondanunk is felesleges, hogy e „fekete
gyémántok" alatt a kőszenet értjük. Angliában a
kőszenet tüzelő szernek legelőször Londonban
I. Edvárd uralkodása alatt kezdették használni, a
város lakóinak nagy megbotránkozására és boszu-
ságára s ő Felségének is legmagasabb vissza-
tetszésére

Mikor a XIV. század kezdetén Angliában
arra a gondolatra jöttek, hogy az első kőszén-
szállítmányokat Nevvcnstle-ból Londonba küldjék,
ez csak abból a czélból történt, hogy azzal a ko-
vácsok, szeszégetők s más iparosok, a kiknek
tüzelő szőrre mulhatlan szükségük van, egy kis
kísérletet tehessenek — egyéb szándékuk nem volt.

Vastag, fekete füst kezdett f ölszállani néhány
kéményből.

Erre az egész London, mint egyetlen egy
ember, egyszerre támadott fel s borzasztó jajve-
székelést csapott. 1316-ban a parlament egy ké-
relmet adott be a királyhoz, melyben az volt írva,
hogy ha a király becsülni tudja egy üde kort kol-
lemoit, egy tiszta arcz szépségeit v?gy a fehér
öltözetnek "tisztességes voltát; ha nem akarja, hogy
hűséges alattvalói megfúrjanak vagy legalább is
mint holmi hitvány sonkák megfüstölődjenek —
alázatosan osedeznek 6 Felségének, hogy ennek
az ujmódi pestises tüzelőszernok, melyet „kőszén"-
nek neveznek, mindennemű használatát véglegesen
eltiltani ne terheltossék.

Akirálva felhozott bölcs érveknek igazságát
és helyességét elismervén, haladéktalanul egy po-
gány rendeletet bocsátott ki, ^ melybon minden
loyalis és engedelmes alattvalójának megparan-
csolja, hogy ezentúl ama boszantó és ogészségtolon
jószágnak "használatától tartózkodjanak.

A kovácsok, szeszgyárosok s más iparosok, a
kik a kőszén alkalmazásának nagy előnyeit azon-
nal belátták, tanácsot ültek s elhatározták, hogy
a királyi rendelet daczára is annak használatát
folytatni fogják. Hanem szerencsétlenségökre
megfeledkezének arról a végzetes füstről, mely a
múltkor is elárulta, hogy rósz fát tettek a tűzre és
oly éktelen lármára szolgáltatott okot; együgyü-
ségökben talán őszökbe som jutott, hogy az ismét
el fogja őket árulni.
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Hanem alig hogy a sűrű, fekete füst elhagyá '
a kéménytetőket, a számtalan sok spion azonnal
észrevette s futott a parlamentbe, hogy arról bor-
zasztó káromkodások között jelentést tegyen.
Erro aztán ujabb kérvényeket menesztett a parla-
ment a királyhoz, melyeknek következtében ő
Felsége is neki keseredvén mogparancsolá, hogy
minden kovács, szeszégető s más efféle gazember
(a rendelet saját kifejezése szerint) a ki még ezen-
túl kemény tilalma ellenére is kőszenet mer égetni,
magas pénzbirságra fog Ítéltetni, s azonkívül tüz-
holye és kemonezéi lerontatnak s teljesen mogsem-
misittotnok.

Ezt a parancsot néhányszor teljesítették is,
de azért a legszigorúbb intézkedések sem érhették
el a kívánt eredményt; a kőszén használata a
fogyasztóknak oly tetemos előnyöket nyújtott,
hogy elhatározták ezentúl semmiféle más tüzelő -
szert nem használni, akármi lesz is az engedctlon-
ség következménye. Ennél fogva mind több meg
több kéményből emelkedett ég fölé az a veszedel-
mes fekete felhő s a hatóságnak még több tűzhelyet
és kemenezét kellett szétrombolnia, melyek azon-
ban ismét csak felépültek.

Végre aztán kétségbevonhatatlant kitűnt,

kedőkre. Es igy e tüzelő szernek — Anglia loendő
fekete gyémántjainak — folytonosan küzdenie
kelletta szabadságért oly kormányok hosszú során
keresztül, melyeket a történetírás mindamellett is
„bölcseknek és dicsőség-teljeseknek" nevezett.

Csakis 1830-ban szüntették meg a kőszénre
vetett legterhesebb adónemeket; hanem azokat
még akkor is meghagyták, melyeket London la-
kóinak s két-három tengeri kikötőnek hasznáért
róttak e nélkülözhetetlen tüzelőszerro. De mint-
hogy a nyomást rendesen ellenhatás, az actiót
reaetio szokta követni, a kőszénkereskedés is, a
gőzerő haszálata következtében ma már oly ha-
talmas virágzásnak indult, mely annak a lefolyt
századokban ráerőszakolt lassú, küzdelem-teljes
menetével a legnagyobb ellentétben áll. Ebből
ugyan kár volna mindjárt azt következtetni, hogy
a fekete gyémántok által csak ugy teremnek a mil-
liomosok, mint eső után a gomba, vagy hogy igen
könnyű volna ez iparág s^gitsé^ével roppant kin-
csekre tenni szert; oh nem, sőt inkább a kőszén-
bányászat egyike a legmerészebb üzérkedéseknek.
Az aknák építése felette költséges, a felrobbanások,
a vizek behatolása, bányabeomlások stb. mind
igen komoly veszedelmek, melyek a munkásokat s

Japánnal, Chinával és az indiai archipelagussal s
ezáltal a föld körüli szabad ut véglegesen meg
lesz nyílva. Kereskedőknek és utazóknak akkor e
roppant nagy ut megtevése végett egy esztendőre
sem leend szükségök egészen s mégis dolgaikat a
főbb állomásokon nyugodtan elvégezhetik s azon-
kívül mindenütt jól körül is nézhetik magokat.

Tiszteljük s becsüljük meg tehát ez érdek-
telen gyémántokat, bármilyen szinüek legyenek
is — közönséges, természetes feketék, lángvörösek,
izzó fehérek vagy hamvasszürkék — s bármelyik
neméhez tartozzanak is nagy családjuknak, mely
mintegy 70 különböző kőszénfajt foglal magában,
az első minőségű földszurkos kőszéntől kezdve le
a legutolsóig, melyet régebben használni sem
tudtak! Sámi Lajos.

Egy hajóíort naplójából.
(Folytatás.)

2. Az uj Robinsonok Auckland szigetén.
Mikorra társaim ázva, fázva és fáradottan

visszajöttek, ők is nagyon el voltak keseredve, mert
hosszas koresgélésök eredmény nélkül maradt

Egy hajótört naplójából: Harcz a tengeri oroszlánokkal.

hogy senki sem fuladt mog, se méreg által el nem
halt, sem sonkává nem füstölődött, som más
veszedelmes hatást nem tudott rá sütni senki a
kárhoztatott füstre. így tehát méltán azt hihotnők,
hogy miután a kőszén előnyei teljes mértékökben
kitűntek, hátrányai podig ugy szólva megsemmi-
sültek s a félt veszélyes következmények nem állot-
tak be, annak használata tilalom, küzdelem avagy
csak szószaporitás nélkül is csakhamar általá-
nossá lett.

De fájdalom! nem ugy szokott ez történni a
világon. Az embereket felette bajos dolog társa-
dalmi újítások elfogadására kényszeríteni, habár
azok, mint a kőszénnél is történt, szembetűnő
anyagi hasznot hoznak is magokkal. A ki azt
gondolja, hogy ez csak ugy könnyön megy, nem
ismeri az emberi természetet, s épen annyira csa-
lódik, mint a gyermekek, a kik azt hiszik, hogy
azok, a kik nekik a józan észről prédikálnak, ebben
soha sem szenvedhetnek hiányt. Tehát a helyett,
hogy a hatóság a kőszén behozatalát a fővárosba
minden áron megkönnyíteni törekedett volna, a
London-Newcastlo közötti utón minden kitalálható
akadályt alkalmazásba vettok azáltal, hogy a log-
hóbortősabb adónemeket vetették a kőszénkeres-

munkálataikat folytonosan fenyegetik ; a biztosító
társaságok nem is akarják elfogadni a kőszénbányák
biztosítását. Azután a kőszén elszállitása is rop-
pant pénzt vesz igénybe; innen van az Í3, hogy
például Londonban egy mázsa kőszén három any-
nyiba kerül, mint a bánya színhelyén, bármily
közel essék is a fővároshoz.

Hanem azért az angol kőszénkereskedés bá-
mulatos virágzásnak örvend s a fővárosban ogy uj
templomot kellett számára építeni. A vámháztól
nem igon messzire ott emelkedik ma a széncsarnok
vagy széntözsde (Coal Exchange), Londonnak
ogyik legelőkelőbb épülete.

Ma már a kőszén használata nemcsak az egész
czivilizált világban van elterjedve, hanem hatal-
mas gőzalakban a föld legtávolabb eső vidékeit is
bejárja. A gőzhajózás mamárSueztőlSingapore-ig
terjed, és ha a suozi tengeri csatorna megnyílik,
Európából egyenes utón lehet eljutni a gazdag
Indiába s Amerika nyugoti partjaira. Ma-holnap
rendszeresítve lesz az ausztráliai gőzhajózás is. Az
amerikai gőzmozdonyok már folytonosan közle-
kedhetnek a Nagy-Oczeán partvidékeivel a csen-
des-tongeri vaspálya utján, és igy az amorikai
gőzhajók is rendes összeköttetésben fognak állani

Védő menhelyet az idők viszontagságai ellen sehol
som találhattak a magunk s csekély gazdaságunk
számára, összeszorultunk tehát a tűz körül kicsiny
sátrunk alá, melyet egy darab megmentett vitor-
lavászonból rögtönöztünk; alig fértünk el alatta.
Lelkünket szomorú, leverő, kétségbeejtő gondola-
tok rohanták meg, melyeket hiába igyekoztünk
olüzni magunktól. György és Harry csak azt saj-
nálta, hogy miért nem veszhettek a hullámok közé.
Musgrave arczát kezeibe rejté; látszott, hogy köny-
nyezett: nejére és gyermekeire gondolt, szegény.

Utoljára még nekom^ kellett vigasztalni őket,
mondván, hogy üzlettársaink Sydney-ből bizonyo-
san segélyt fognak küldeni, niort megigérték, s
mint becsületes emberek, szavukat be is váltand-
ják. Csak arra kell ügyelnünk, hogy addig életben
maradjunk s aztán meg az isteni gondviselés is
ott van legközelebb, hol a legnagyobb szükség
van rá.

E szavak ismét visszaszerezték, ugy a hogy,
társaim bátorságát s elhatároztuk, hogy másnap
reggel míg én a tűz felett fogok őrködni, ők visz-
szamennok a „Grafton"-ra néhány darab vászonért,
kötelekért s deszkáért, hogy mostani nyomorult
sátrunk helyett nagyobbat s kényelmesebbet ké-
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szithessünk. Társaim haladéktalanul csolnakra
ültek s a vihar és háborgó tenger daczára is válla-
latuk szoroncsésen sikerült. A szükséges anyago-
kat elhozták s azután elindultak a cserjébe alkal-
mas helyet keresni építendő kunyhónk számára.
Ezt is csakhamar föltalálták egy szép tisztáson,
melyet minden oldalról sűrű bokrok vettek körül;
és itt csakugyan tanyát
is ütöttünk.

Ebéd után, melyet
magam készítettem, s
mely nem igon igényelt
valami nagyszerű sza-
kács tehetséget, mert
csak ogy darab tiszta
vizben főtt sós húsból
állott, melyet kétszer-
sült és thea követott,
— Musgravo karon fo-
gott s uj lakásunkra
vezetett. Élelmi sze-
reinket is oda szállítot-
tuk s azután, minthogy
már beestvelodett, vé-
gig hevoredtünk né-
hány doszkaszálon s
megkísértettük a nap
fáradalmait egykissé
kipihenni.

Barátaim már ja-
vában aludtak s ma-
gam is akképen akar-
tam cselekedni, midőn
sajátságos hangok ütöt-
ték meg füleimet. Le-
gázolt száraz fű zizze-
nése, hortyogó szuszo-
gás és rekedt köhintés-
ezerü zaj volt az, mely
minden oldalról köze-
ledett s melyet pilla-
natonként hangosabb
orditások szakítottak félbe. Tengeri '̂ oroszlánok
(sörényes fóka, oroszlánfóka) vettek körül bennün-
ket, molyek, miután egész nap a kikötőbon úszkál-
tak, éjjelre a cserjés bokrai közé vonták meg ma-
gokat. Egyszerre csak a zaj még nagyobbá lőtt,
annyira, hogy társaim is felriadtak álmukbál s
fölkelvén kirohantak a sátor alól, Alick legelői,
kezében egy
fejszével, me-
lyetkét ásóval, - --~~_—
két kapával,
egy kalapács- f - _
csal, egy öreg = -'___-.__
bárddal s egy
vashorogban

végződő ka-
paszkodófával
egyetemben,

mint összes ef-
féle szerszá-

mainkat , a
„Grafton" fe-
délzetéről hoz-
tunk épen teg-
nap; a többiek
roppant nagy

dorongokat
emeltek ke-
zeikben. En
követem őket.

Még meg-
lehetősen vilá-
gos vala. Két
hatalmas ten-
geri oroszlánt
vettünk észre,
melyek elkese-
redetten har-
czoltak egy-
mással.

Az állatok
borzasztó na-
gyok voltak;
vállaiknál tes-
tök egész kör-
fogata lőhetett
valami 6—7 láb. E szörnyetegek egymásnak vol-
tak fordulva s felborzolt serényökkeí, villogó sze-
meikkel, kitágult orrlyukaikkal s fölvont ajkaik-
kal iszonyú látványt nyújtottak.

Mindon perezben egymásra rohantak és mog-
marták egymást, kemény agyarakat rémi tőén
•csattogtatva; hol egy darab húst szakítottak le
egymás testéből, hol pedig mély sebekot ejtet-

tek egymáson, melyekből csak ugy pataKzott
a vér.

Hogy e hareznak véget vessünk, m3rt a küz-
dők zaja nem hagyott aludnunk, tüzes üszköket
hajgáltunk feléjük, mire mindaketten futásnak
eredtek.

Az éjszaka ezután csöndesen tölt el. Mikor

Egy hajótört naplójából: Vadászat kormonárokra.

felébredtünk, sátrunk környéke tele volt a fókák
nyomaival, de magok az állatok eltűntek. Mindaz-
által valami halk nesz a cserjésből azt gyanittatá
velünk, hogy egy talán ott felejtette magát. S
valóban úgyis volt. Barátaim benyomultak a bok-
rok közé s nem sokára győzelmi kiáltások között
vonszolták elő a főbovert fókát. Jól tudtuk, hogy

lleszterczebányai vár. — (Myskovszky Viktor rajza után.)

élelmi szereink sokáig már nem tarthatnak, aztán
mog arról is meggyőződhettünk, hogy a vadban
kevés módunk lesz válogatni. Elhatároztuk tehát,
hogy megizleljük e tengeri állat húsát is; ha io
lesz, jól járunk vele, mert az — a mint látszik —
van a szigeten elég. A húst csakugyan megsütöt-
tük s megizleltük; de biz' a fekete, kemény, olajos
hus nem igen hizolgett sem a szag-, sem az izér-

zéknek. Pedig az állat fiatal volt; hát
öregek húsa milyen lehet?

Hanem azért hozzá szoktunk bizony mi ké-
sőbben ahhoz is; rendszeres hajtó, vagyis inkább
agyonverő vadászatokat rendeztünk az otromba
tengeri oroszlánokra, molyek csak ugy hemzseg-
tek a szigeten és a sziget körűi. Kénytelenek vol-

tunk vele; húskészle-
tünket szaporítani kel-
lett. Egy ilyen alka-
lommal, mikor a parton
kószáltunk s a fiatalab-
bakra lestünk, egy öreg
tengeri oroszlán észre
vett bennünket s ki-
szökvén a vizből, egye-
nesen felénk iramodott.
Eoppant nagy és fe-
lette vad kinézésü volt. .
Hanem a mint épen
Györgyre rohant vol-
na, ez egy ügyesen al-
kalmazott hatalmasbot-
ütést intézett két sze-
me közé; az állat elte-
rült a porondon, me-
lyet egy darabig nagy
uszólábaival verdesett
s azután kimúlt. E
pillanatban gyönge bé-
getés hallatszott a kö-
zel bokorból; csak né-
hány lépésnyire kellett
mennünk, hogy három
szopós fiókára talál-
junk, melyek mozdu-
latlanulbámultak ránk,
ugy meg voltak rémül-
ve; könyoző szemeik
mintha kegyelmet es-
dekeltek volna. Szivo-
sen megkíméljük vala

őket; hanem a szükség kegyetlen ur, ki nem ismer
szánakozást. A vén oroszlánt, melynek erős, majd-
nem fojtóan kellemetlen illata nem sok jóval biz-
tatott, ott hagytuk a parton, a három kölyköt pe-
dig magunkkal vittük; néhány napig ismét bizto-
sitva voltunk a szükség ellen.

Az eső, moly csak néha-néha engedett egy
pár órai szü-
netet, a követ-

~— --" kező éjjel me-
gint kegy ctle-

- ^ nül neki fogott
esni, s csakha-

^^_ mar átláttuk,
~"_ hogy nyomo-

• rult vászonsát-
runk nem ké-
pes minket az
időjárás mos-
tohasága ellen
megvédelmez-
ni. Elhatároz-
tuk tehát,hogy
egy nagyobb,
és a mennyire
lehet, mara-
dandóbb s ké-

nyelmesebb
lakot építünk
magunknak.

Miholyest
a nap feljött,
azonnal elin-
dultunk alkal-
mas helyet ke-
resni. Egészen
a part közelé-
ben, a hol az
a kis patak,

mely sátrunk
mellett folyt
el, a tenger-
öbölbe szakad,
csaknem szem-
ben zátonyra
jutott hajónk-

kal, egy kis dombocska emelkedik, melyet sürü
növényzet fed be. Ezt logkedvezőbb fekvésű hely-
nek találtuk arra, hogy fakunyhónkat oda építsük.
Három napig Musgrave György és Alick folyto-
nosan vágták lo a fákat, hogy a szükséges helyet
megtisztithassuk és nivellirozhassuk; a levágott
fát ölbe raktuk a domb oldalán, hogy megszá-
radjanak s tüzelni lehessen belőlök. Minthogy
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pedig a sziget fái felettébb görbék, s igy az
épitésro teljesen alkalmatlanok voltak, jónak lát-
tuk a „Grafton"-ról szerezni mog a szükséges
épületanyagokat. Barátim egy rakás deszkát, ge-
rendát s könnyebb árboczot hoztak a hajóról.

Az emiitett nélkülözhetetlen tárgyakon kivül
mindnyájunk nagy örömére, még a következő
szükséges holmikat mentették meg s hozták ol
számunkra: mindonekolőtt a nagy vasfazekat, 1110-
lyot fókazsir-olvasztásra szántunk, azután több
asztali és konyha-eszközt, néhány üros hordót és
uti bőröndjeinkét is. A puskapor, mely az enyém-
bou volt, szerencsére nem ázott meg. Musgrave
chronométorének som lett semmi baja; még csak
meg sem állott. A többi eszközök voltak: a „Graf-
ton" iránytűje, egy érczből készült légsulymérő s
egy Fahrenheit-tele hévméro. Minden egyebünk,
— tengeri térképeink, a néhány könyv, melyeket
magunkkal hoztunk s más ingóságaink — mind
oda vesztek a hullámokba. Fehérneműinket s egyéb
ruháinkat kiteregettük száradni, s hogy az köny-
nyebbon menjen, hatalmas tüzeket raktunk.

Ausztráliában egy kevés gyakorlottságot sze-
reztem a kunyhó-építésben: a vállalat vezetésével
tehát engemet biztak meg társaim. Betegségemből
üdülni kezdettem, s erőm is napról napra gyara-
podott, és igy nemsokára nemcsak jó tanácscsal,
hanem tettel is előmozdithatám a munkálatot.

Mondanom is felesleges talán, hogy az építés,
alkalmas szerszámok hiányában, szerfelett hossza-
dalmas és fáradságos vala. A minden perezbon,
minden lépten-nyomon felmorülő szükség mind-
egyre igénybe vette találékonyságunkat. Igy készi-
tettiink a többek között csigahéjakból meszet s
ebből — finom kavicscsal vegyítve -- pompás
mészragacsot. Még ablakokat is alkalmaztunk
palotánk falaiba; a szükséges üvegdarabokat a
„Grafton"-ról hoztuk.

Elég az hozzá, hogy egyszer csak egy türho-
töon kényelmes lakban találtuk magunkat. Képzel-
heti a szivos olvasó, hogy milyen édes volt a hosz-
Bzas munka után a nyugalom. Ha néha esténként
kifáradva, eltörődve s jól megéhezve a hideg
fókasültet előszodtük, pompásnak, nagyszerünok
találtuk azt. A megszokás, meg az éhség meghozta
idővel az étvágyat is.

Do azért egy kis változatosság az életrendbon
még sem ártott volna. Meg is kisérlettük, hogy e
részben a dolgon valamiképon segíthessünk. —
Minthogy kunyhónk annyira készen állott már,
hogy védő fedolet nyújthatott akár a legszeszé-
lyosebb időjárás ellen ia, mindjárt csak több
időnk akadt nekünk is a nagyobbszerü vadász-
kirándulásokra. Egy ilyen alkalommal, mikor egy
fókaharczból diadalmasan és gazdag zsákmány-
nyal megrakodva tértünk haza, csolnakunk egy
sziklafok mellett sikamlott el, melynek tetejo
csak ugy nyüzsgöttasok tengeri madártól; halász-
madarak , úgynevezett korrnoránok voltak. Két
lövésemre huszonöt esett le s ezeket magunkkal
vittük. E madarak húsa is nagyon olajszagu, de
mégsom oly élvezhetetlen, minta tengerioroszláné.
No de a változatosság legalább megvolt, mert a
fókahust már igazán meguntuk.

Mikor otthon a madarakat megkoppasztottuk,
párosával a szomszéd fák legmagasabb ágaira füg-
gesztettük fel azokat, hogy a legyek ne donghas-
sák meg, melyek, mint észrevettük, soha sem
repültek nagyon magasra, hihetőleg a szél miatt.
A mi ezt a szempontot illeti, a siker tökéletes volt;
hanom egészen megfelejtkoztünk egy más veszede-
lemről , mely bo is következett nemsokára. A
sólymok, melyek igen számosak a sziget purtszik-
lái között s bámulatosán jó szemekkel dicseked-
hetnek, észrevették madarainkat, melyekot mintha
épen csak az ő számukra akgattunk volna oda fel
a magasba. Roppant számmal seregeltek össze a
szomszéd fákra, s csak kedvező alkalomra lestok,
hogy drága szerzeményünknek mohó étvágygyal
neki eshessenek. Hanem aztán mi is megtettük a
szükséges intézkedéseket, hogy rovásunkra terveit
lakomájokat meghiúsítsuk. (Vége köv.)

^MMMCOT

A besztercebányai vár.
Beszterczebánya nemcsak Zólyommegyében,

de hazánk egész felső vidékén, a csinosabb váro-
sok egyike. Gyönyörű fekvése, szép — legtöbb-
nyire emeletes házai, csinos sétaterei, széles s
ti-ztán tartott utczái, számos monumentális köz-
épületei, napról napra élénkebb ipara és keres-
kedése, majdnem fővárosi kinézést kölcsönöznek
neki, — s ha valósul a tervezett garamvölgyi vas-
út, ezáltal még szebb jövőnek néz elébe e valóban
szép jövőt is érdemlő kis város.
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A bányaművelést itt már Sz. István királyunk
időjében nagyban űzték. 1241-bon a tatárok dúló
csordái e vidékot s várost egészen elpusztították,
később a bohivott szász telep a várost újra fölépí-
tette, s IV. Béla azt 1255-ben a királyi városok
sorába emelto, kettős fallal s bástyákkal véteté
körül, melyok részint, bár megújítva, még mai
napig állanak. — Az igy megerősített város dél-
keleti részén áll, külön fallal keritve, csekély
magaslaton fekvő erődo (akropolisa), mely két
templomot, a vár megmaradt őrtornyát (barba-
kánját), és a régi várkastélyt zárja magába, bár
az utóbbi csak romjaiban daczol az idő viszontag-
ságaival.

Képünk a várnak fonmaradt részét mutatja,
jobb oldalon látszik a várba vezető csucsivos
kapu, s molletto nem messze a vár megmaradt őr-
tornya, mely boa jelenleg a vároa legnagyobb ha-
rangja függ.

A vártérnek mintegy közepén áll a XlV-dik
század elején épült régi templom. E templomon
levő csucsives styl azonban már kífcjlettebb, mint-
sem azt a XlV-dik században épültnok lehetne
tartani, mely körülmény azt látszik bizonyítani,
hogy ezen templom épitését és bevégzését a
XIV dik század hadi mozgalmai hátráltatták, s
igy annak teljes elkészülte valamivel későbbi idő-
ből való. A templom eredetileg csucsives bolto-
zattal bírt, do az 1661-ben pusztított nagy tűzvész
után a jelenlegi fél köri vü kupolás boltozatot
nyerte, mely azonban sehogysom illik a templom
csucsives szerkezetéhez ; ózon tűzvész alkalmával
a templom góth oltárai valószínűleg elvesztők, 8
csucsives góthablakai mérmüveiktől rnegfosztattak.
Ugylátszik azonban, hogy a tomplom északi részén
levő Borbála kápolnát e tűzveszély megkímélte;
miután itt még az eredeti csucsivos boltozat, vala-
mint a remekül faragott góth szekrényoltár ép-
ségben fenmaradt, az utóbbi nevezetesen oly
műbocscsel bir, hogyHenszelmann ismert régiség-
búvárunk ezen góth oltárt, műérték és kivitel
tekintetében a hazánkban fenmaradt csucsives
olárok közt első sorba teszi. Ily művészi kivitelű
góth oltárok hazánkban még csak Bártfán, Kassán
és Lőcsén találhatók, s igon valószinü, hogy e mü-
vet Stoss Welt krakkói hires szobrász 1504 körül
készité.

Van még azonkívül e templomban egy 1475-
bon készült, bronzból öntött keresztelő medencze,
mely a Borbála-kápolna bejárása mellett áll,
szintén remekmű, kehely formájú mintegy 4 láb
magas; felső részét csinos kivitelű szobrocskák, és
tornvocskák díszítik, karimáján csinos minuskel
góthbetükből álló következő folirást olvashatni:
,,In nomine sanctae et individuae trinitatis pa-
tri(s) et fili(i) et spiritus sancti ámen, qui credi-
derit ot baptisatus fuerit salvus érit, ille est una
salus (kereszt). Iste (Christus) ost aqua vítao fons
salutis et gratiae, puteus bonedictionis, fortitudo
fragilium, piorum iirmamentum, remissio peccato-
rum." — A fölső rész keskenyedő nyakgombba,
az úgynevezett nodusba vagy pomellumba végző-
dik, melyen e mű keletkezésének ideje 1475. lát-
ható. A lábazatot levelek és sárkányok díszítik.

Említést érdemel még e tomplomnál annak
déli részéti, egy csucsives kapuzat alatt levő úgy-
nevezett „Olajfakort" fából mesterileg kifaragva.
E mű alkalmasint Dürer egyik fametszete után a
XVI-ik század elején készülhetett.

A katholikus régi templomon tul észak felé a
tót (ágostai) templom mellett állnak az úgyneve-
zett Mátyás-palota romjai, hol még a négy emolot
kőkeresztes, szépen párkányzott ablaknyilás tisztán
kivehetők, valamint a bejárat felett Mátyás és
Beatrix czimeroi, a kőbo vésott 1479. évszámmal.
— Képünkön ezen épület romjai a templom mel-
lett láthatók. Myskóvszky Viktor.

A legboldogabb Bonaparte.
(Történeti kép.)

St.-Casciano s Certaldo városok közt, melyek
közül az első Machiavellinek, a másik pedig a
hires novellairónak Bocacciónak volt tartózkodási
helye, gzelid völgy ölében fekszik egy kis igény-
telon falucska. Egyszorü templomán nem látszik a
művész vésőjénok nyoma.

Az 1807-dik évben ogy Bonaparte nevű pap
szolgált e kis egyházban. Reá tekintve sohasem
mondhattuk volna, hogy valami rokona a pápát
kényszorithoté, hogy elhagyva a Vatikánt, a párisi
Notre-damo templomban tegyo fejére a koronát.
Szerény s igénytelen ember volt, mintha nem is
nagybátyja lett volna aa ifjú tábornoknak, ki meg-

hódította Olaszorszigot, üdvözölte az egyptomi
| gúlákat, trónokat vert szét s alkotott Európában.
j Az ogyszerü pap rongyos kabátban, foltos esizmá-
! ban mivolte szőlőskortjét. Unokaöcscsénok világ-
| híre nem hatott el füleibe.

A szomszédságban senki som sejté, hogy kit^
rojt az egyszerű papi öltöny; olfeleclte régen Cor-
sicát, csak híveinek élt, kik épen oly egyszerűek s
tudatlanok voltak, mint lelkipásztoruk. Fogyvere,
melyet olykor-olykor vállaira emelt, bőven ellát-
ta őt vaddal, s ki-ki járt néha halászni is. Ezzel,
továbbá a virágkortészettol s az egyházi adónak
beszedésével töltötte el a drága időt. Egyházi
teendőiben óvakodott az újítástól, hetenkint két-
szer misézett, s minden vasárnap egyszer szó-
nokolt.

A jó tisztelendő mégis kiválasztott hívói közül
három tárgyat, s ezekro halmozá kegyeit; t. i. egy
leánykát, egy ifjat, s egy fehér szolid tyúkot. A
leánykát Matteának keresztelte, ártatlan gyönyör-
rel szemlélte a szépon fejlődő virágszálat; minden-
kit moglepett sötét szemeivel, bájos alakjával, s
mesterkélotlen szelid modoraival. E leány volt a
falu büszkesége. Az öreg tisztelendő szivén viselte
e leány jövőjét, s már előre második kedvenezének,
Tomassonak az egyház sokrestyésének szánta."
Csinos szál legény volt, ki az egyháztanácsból
soha sem maradt ki, az öreg urnák jobbkeze volt,
segített neki a kertben, főzött, szolgált a mise
alatt, énokolt a karban, az oltárt ő díszítette föl,
s a borkezeléshoz kitűnően értett. A jó fiu egy
kissé heves volt, a falusi veszekedések alkalmával
sohasem maradt ki a játékból.

Ezt választotta Bonaparte kedvencze jövendő-
belijéül, s meg kell vallani e választás ellen To-
masso som tiltakozott, mert szivéből szerette a kis
leányt.

A jó tisztelendő zavartalanul töltötte napjait
nyája s választott kedvenczei közt, midőn egy
napon szokatlan zaj verte föl a c öndes falu nyu-
galmát, a kövezeten patkók dobogtak, s a paplakba
egy csapat lovasság tolakodott bo. Egy aranysuj-
tással kivert, s kalapján fehér tollal ellátott főtiszt
loszállott a lóról, bement a szegényes szobába, s
meghajtotta magát a pap előtt. A jó öreg reszketve
állott föl, megkinálta egy székkel, s kozoit keresztbe
fonva, várta, hogy a vértanuság melyik nemét
szabta reá az ur.

„Legyen nyugodt, tisztolendő ur," mondta az
ezredes, „kérem legyen nyugodt. Bonaparte-nak
hivják-oönt, s nagybátyja-e a francziák császárá-
nak, s Olaszhon királyának ?"

„Igen, uram," rebegte az öreg ur, ki egyet-
mást hallott öcscse szerencséjéről, de el lévén
szigetelve a világtól, mindennek hitelt nem adott.

,,Ő felségének édes anyja", folytatá a tiszt.
„Letitia," vágott közbe a pap.
„Kegyeskedett ön folől beszélni ő felségével,"

egészité ki az ezrodes.
„A kis Napoieonnal?" kérdezte a pap.
,,Ö felségével, uram. Nem járja, hogy ő Fel-

ségének ily közel rokona, s oly ritka jellemü férfi
mint ön, ily helyen szegénységben eltemetve ten-
gődjék, mig családja Európának parancsol, mig
unokaöcscse az egész világot betölti hirével. A
császár küldött ongom önhöz, csak szólni kell,
fejezze ki előttem kívánságát, s rögtön teljesítve
lösz. Melyik püspökséget óhajtaná. Olasz- vagy
Francziaországban ? Vagy tán bibornok süveget
szerotne. A császár nagyon vonzódik önhöz, s nem
tagad mog semmit."

A legnagyobb ur, kit eddig az öreg ur ismert,
a fiesoli püspök volt, ki évenként egyszer bérmá-
lásra jött hozzá. A püspöki látogatás után egy
pár napig az öreg ur egészen kiesett sodrából, oly
erős behatással volt reá nézve, a halászgyürü,
pásztori bot, s a vörös öv.

Egy perczig habozott, hogy rendbe szedje
eszméit, ezután igy szólt: „Igaz-e ez, uram ? Letitia
rokonom anyacsászárné. Én gyóntattam meg őt
először. Régen volt . . . kis leány korában."

A tiszt mosolygott.
„Bngedje meg uram," folytatá a pap, „hadd

gondolkozzam egy kissé, aok fejtörésbe kerül, mi-
olőtt helyzetem ily gyors fordulata fölött határoz-
hatok."

Az ezredes szívesen beleegyezett a pap kíván-
ságába. Az öreg ur, az emeleti kis szobába ment
föl, melynek ablaka az udvarra nvilt.

Az udvaron sürgés-forgás volt. A katonák
lenyorgoltek, pipázva nevetkéroztek. Mattea ogy
szegletbe vonulva, ez újdonságot csodálva szom-
lélte, Tomasso pedig a kardok, s tündöklő egyen-
ruhák tapogatásában találta gyönyörét; és a fehér
tyúk, a család kiegészítő tagja kotkodácsolva sza-

ladgált a lovak lábai közt, a nagy zűrzavarban,
sehogy sem tudván helyes útra igazodni.

Mattea lassanként hozzászokott ez uj látvány-
hoz, s egy dragonyos, szemügyre vévén a szép
leányt, beszélgetésbe ereszkedett vele. A katona
ifjú, szép és udvarias volt, Mattea psdig nem
tagadhatta el nemének tulajdonságát a kaczérsá-
got, annyival is inkább, mivel nem igen kedvelte
azt, kit gyámatyja nekie szánt. Hogy a dragonyos-
sal mit beszélhetett, nem tudjuk, elég az hozzá,
hogy midőn Tomasso akart vele beszélni, olküldte,
emlékeztetvén őt, hogy mindjárt dél lesz s haran-
gozni koll. A féltékenység által kinzott ifjú nem
akart mozdulni ogy tapodtat som, a dragonyos
fülénél fogva csipte meg, s társai kaczagása közt
a toronyba küldte.

„Hát te nagy mihaszna," szólitá meg egy
katona, „a helyett, hogy a császárt szolgálnád,
csak a harangkötelot rángatod. Hagyd itt a kö-
telet, tarts volünk. Szép egyenruhát, éles kardot
s toporzékoló lovat kapsz érte cserébe."

„Tán az a szép leányka lánczol ido," jegyezte
meg egy másik Matteára mutatva, ki uj imádó-
jával az udvar egyik szegletén élénken társalgott,
„nézd csak, rád sem pillant, jobban szereti a ka-
tonát."

Ezalatt egy kövér dragonyos, ki bizonyosan
nem lakott jól, a baromfiakat üldözte, s a többi
közül szorencsétlonségre, a fehér tyúkot válasz-
totta ki, mely sehog^sem tudott kimenekülni ül-
dözője elől.

„Mattea! menj rögtön anyádhoz," kiáltá az
emeleti ablakból a pap, „Dragonyos! legyen
szíves elereszteni azt a tyúkot!"

A pap gyöngo hangjának nem volt napóleoni
tekintélye A katona tovább beszélt a lánynyal, a
kövér dragonyos kifárasztotta a fehér tyúkot. To-
masso egyik kezével a nyeregkápába kapaszkodott,
a másikkal a kard markolatját tartotta. Végre a
fáradhatlan udvarló elővezette lovát, fölpattant rá
hirtelen, aztán lenyujtotta két kezét Mattoának,
ki ügyesen ült mellé a nyoregbe, ncmis gondolva
mog, hogy a paplakon vannak, megsarkantyuzta
lovát, s illa borek, nád a kerek. Ugyanazon percz-
ben a kövér katona nyakon csipte a kövér tyúkot.

„Mattea, Mattea! Oh szegény fehér tyúkom!
Dragonyos, oreszsze el, az égre kérem, ereszsze ol
azt a tyúkot," kiáltá reszkető hangon az öreg ur.

Hallván Tomasso az ő jó urának kétségbeesett
kiáltásait, az elszökött leányt ugy sem menthet-
vén meg, elkövetett mindent, hogy legalább a fehér
tyúk maradjon életben.

Bonaparte, lement az emeleti szobából az elő-
terembe , hol reá a főtiszt várakozott. A jó öreg
reszketett, mint a nyárfalovél, fehór volt, mint a
meszelt fal.

„Nagyon főtisztelendő ur," kérdte az ezretles
„az istenért! szóljon mi baja van, mi történt?"

„Uram," válaszolt a lelkész bánatos hangon,
„az én drága Mattoámat, fogadott keresztleányo-
mat egy legény elszöktette."

„Mit! lánozhordtát," pattant föl az ezredes,
„a császár nagybátyjának házából egy ifjú lány-
kát szöktettek el. A ficzkó megkapja jutalmát.
Agyonlövetem. Kapitány! melyik legény követte
ol a vétket?"

„Ezredes ur! a szontszüz nevére esedezom,"
kérte a szerény pap, „csak a vérontást kerüljék
ki, isten mentsen, hogy én valakinek halálát okoz-
zam, csak azt vigyék ki, hogy ha a legény külön-
ben becsületes jollemü, a szegény leányt vegye
el nőül."

Nem is volt itt a bünnok még csak árnyéka
sem. A leánykát hamar megigézte a csinos katona,
kinek a becsületrend keresztjére volt kilátása.

„Elveszi, ol koll neki vonni," válaszolta az
ezredes, „szavamat adom rá."

A pap félénken jártatá körül szemeit, koresve
kedvencz tyúkját. De nem mórt szólani, mert
megijedt a szigorú ezredestől, ki mindjárt a főbelö-
véson kezdte, s nem akarta, hogy egy tyúkért egy
ember veszszen ol. Egyszer csak Tomasso rohant
elő, ölébe hozván a fehér tyúkot, mely már alig
tudott pihegni, s mikor letették, ájultán rogyott
össze. A pap fölemelte, fölnyitotta csőrét s szá-
jából ogynehány csepp bort öntött bele. A tyúk
lassanként magához jött, s vidorabban csattogtatá
szárnyát. Tomasso látva gazdájának e feletti túl-
ságos örömét kapva kapott az alkalmon, s igy
szólt:

„Uram, kedvos nagyságos főtisztelendŐ uram,
oda van számomra örökre mátkáin, a katonák azt
ígérték, hogy én még kapitány is lehetek, talán
még ezredes, tábornok, s a jó ég tudja miféle nagy
ur. En ... én beállottam dragonyosnak !•'

Bonaparte, czirógatván fohér tyúkját, s sze-
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moit az ezredesre szegezve, igy szólt: „ezredes ur,
köszönöm unokaöcsémnek irántam tanusitott jó-
akaratát, do megvallom, nagyon szeretnek ez
igénytelen kis faluban maradni, hol mindez ideig
boldog voltam. Haboztam egy pár porczig, s ön is
tapasztalhatá, hogy ezért az ur megbüntetett . . .
Mondja meg Lotitiának, hogy ezután is legyen
olyan jó, mint kis leánykorában volt. Csókolom
unokaöcsémat, a kis Napóleont, vajha utódai is
birhatnák a francziák trónját! Jól tették, hogy
megemlékeztek örog nagybátyjukról, de nekem
már nemiilik fejembe sem a püspöki, sem abibor-
noksüveg. Menjen ezredes ur, s ha teljesitni
akarja császárja nagybátyjának kívánságát, no
látogasson meg többször." Az ezredes, a császár
rendelete következtében csaknem az unszolásig
erőltette a jó papot határozata megváltoztatására.
A derék katonának sehogysem férhetett fejébe,
hogy találkozhassak etnbor, ki a dicsőséget, gaz-
dagságot magától eldobja. De az öreg urat nem hoz-
hatta ki sodrából. S mikor az ezredes fenyegotőleg
követelte, hogy menjen vele a császári udvarhoz,
a szelid pap korszikai nemes haraggal monda
nékie: „Ezredes ur, hallotta határozatomat, ettől
egy hajszálnyira sem távozom el."

A levert ezredes siker nélkül távozott el.
Mikor Napoloonnak hirül vitték, hogy van csa-
ládjában egy tag, ki a nagyravágyást nem ismeri,
S mogizlelni sem akarja, megvetőlog rázta vállát,
s szánakozó mosoly lebbent el ajkain.

Matteát a dragonyos élvetto, s idővel csak-
ugyan ezrodosné lett. Tomasso pedig a testőrök-
nél kapitányságig vitte föl, Az örog pap gyüleke-
zotétől őszintén siratva szállt lo a sirba, s a mint a
franczia forrás, honnan e kis elbeszélés merittetett,
megjegyzi, csakugyan ő volt a legboldogabb Na-
póleon családjából. K. T. K.

A kelet-ázsiai expediczióról.
A kelet-ázsiai expediczió Siam fővárosában

Bangkokban időzéséről egyik magyar tudósító a
következő érdekos tudósítást küldötte haza a ,,P.
Napló"-nak:

A kormány jövetelünkről elove értesülvén,
mindent elkövetett fogadtatásunkra. Egy nagy
ház rendeztetett be számunkra, melynek emeletén
levő lakosztályait az expediczió tagjai, a földszint
pedig 20 katona s zenekarunk foglalta el. Az első
itt töltött napokat a siami királylyal kötött szer-
ződések fölötti alkudozások, azoknak hivatalos
kiállítása, fölszerelése, és az expedicziónak a király
által történt fogadtatása töltötték be. Ez utóbbi
nagy ünnepélyeséggel törtónt. Lakásunktól egész
a királyi palotáig napernyőkkel ellátott hordszéke-
kon vittok berniünket, mely körülménynek ketten
különösön örvendettünk, mivel magyar disz ruhába
lóvén öltözve, ugyancsak megszenvedtünk volnia
30 Ro. hőségben. A király elfogadó terme előtt
vagy 100 dobos fogadott bennünket éktelen dob-
pörgéssel. A torem ajtai feltárulván, előttünk volt
e király udvari kíséretével. Az előbbi egy igen
fiatal, csinos ember, magas emelvényen ült, az
utóbbiak arczczal mind a földre borulva, s mi leg-
sajátságosabb mindegyik nagyobbnál nagyobb er-
nyőket tartva fejük fölött. Ezzel ugylátszik siami
ő Felségének a nappal való legközelebb rokonsá-
gát akarják jelképezni, kinek fényos arczába
halandó szem nem tekinthet. Mi azért belotekin-
tettünk, s ő siamiFelségo is visszatekintett, midőn
háromszoros hajlongás után legközelebbi közelében
elhelyezett ülő vánkosokhoz érkeztünk. Az ellen-
admirál erre felolvasta megbizó levelét s átnyujtá
a királynak, ki ekkor loszállva trónjáról közvetlen
előttünk ledőlt egy alacsony pamlagra. Mi követ-
tük példáját s török módra lekuporodtunk ülőván-
kosainkra. Ezután rövid társalgás vette kezdetét,
mely alkalommal a király finom és elegáns modo-
rával fölülmúlta várakozásunkat, s szinte kezdtük
már jólérezni magunkat társaságában, midőn egy
szinházi függönyszerü lepel hullván közénk, ő
Felsége eltűnt előlünk. A fogadtatásnak vécé
volt.

Reggeli után a fehér elefánt és fehér majom
megtekintésére indultunk. Megjegyzendő, hogy
Keletázsiában ily példányok a legmélyebb hódolat
tárgyai. Siámban legalább a fohér elefánt a király
után a második, a fehér majom harmadik méltósági
rangfokozatban következik. Mindkettőnek külön
épület és 10 -20 ember áll szolgálatára, kiknok a
nap alatt semmi egyéb foglalkozásuk nincsen, mint
ő elefánt és majom felségöknek a logválogatottabb
eledeloket rakni fel, melyeket ő felségök azután
kegyelmeaen olpusztitanak. Megnéztük azon ter-
met is, hol a jolenlogi király múlt deczembor hóban

elhalt atyjának tetemei bebalzsunozva ogy arany-
urnában vannak. A hullát siáni szokás szériát
jövő deczemborben égetik el, ez ideig pjdig foly-
vást imákat mondatlak s dicsénokekot zcngenok
felette.

Bangkok elsőrangú nevezetességei közé tar-
toznak a nagyszerű pagodák. Mint hajdanában a
Pharaók Egyiptomban óriási pyramisok, ugy a
siami királyok nagyszerű pagodák építése által
akarják magukat megörökitoni. Legrégibb idők
óta versenyeznek ° királyok ily csodaépitményok
halmazaiba temetni el népeik anyagi jólétét. Minden
pagodában ogy mesés gazdagsággal ékített Budd-
haszobor van felállítva. Legnagyobb és legfénye-
sebb azonban mégis az, mely a királyi palotájában
van. E gazdagon aranyozott szobor középmérője 6
láb, magassága 58 lépés. S ejiép, melynek istenei s
királyai aranyba s drágakövekbe öltözködnek, nyo-
morog, éhezik, s gyakran még az élet lognélkü-
lözhetlonebb szükségleteit som elégítheti ki. Sze-
rencséje csak az, hogy keleti fatalismusában, még
ily körülmények közt is tud boldog lenni. Bangkok
topographiai fekvése igen kedvező. Rá inkább illik,
mint Bataviara, azon elnevezés, hogy kelet Volon-
ezéje. A Monam folyó az egész várost hosszába
metszi át, s ezerfelé ágazó csatornái keresztül-
kasul járják a város csaknem minden utczáját, ugy
annyira, hogy csónakok nélkül nem is lőhet közle-
kedni. S e csatornákon mily pezsgő élet van! Ezer
és ezer csónak, kisebb-nagyobb hajók, s chinai
dzsonkok raja által vannak ellepve, melyek örökös
mozgásban és hullámzásban vannak. Csodálatos,
hogy ezen nép, melynek összes iparforgalma a
Budha-istonszobrok adás-vevésére szorítkozik, ily
pezsgő forgalmi életet tud feltüntetni.

Sajátságosnak tűnnek mé'í fel az európai
szemlélő előtt az úszó házak is, melyek a Menam
folyó két partját hosszában ellepik. Ezek tutajokra
épitvék, s többnyire bazárok, boltok, ritkábban
lakházak. Ezek körül van a pezsgő élet gyupontja.
— Itt örökös vásár, lárma, s soha nem szűnő
mozgalom van. — S különös, hogy e tolongás
közt rondotlenség,: vagy épen veszekedés csak a
legritkább esetbon fordul olő; podig a közrendé-
szetet a legnagyobb optimismus sem hasonlíthatná
össze, még hazai ilynemü intézményeinkkel sem.
E tünemény a siami nép békés természetében leli
magyarázatát.

Következő napon történt a királynál a bucsu-
fogadtatás, mely alkalommal a szent István-rend
nagy keresztje ő felségének átadatott. Viszonzásul
az expediczió vezető admirál a siami egyetlen rend,
a fohér elefánt-rend arany jelvényével diszittetett
fel. — Ez alkalommal az alkirálynál is fogadtat-
tunk. Ez már kevesbbé müveit omber, minta
király; angolul is roszul beszél, csak tolmács által
válthattunk vele. szót. Rendkivülileg megbámulta
magyar díszruháinkat. Mint megértettük, igen
szépnek, do a siami égaljhoz czélszerütlennek tar-
totta, miben teljesen igaza is volt.

Abucsuobéd a rogonsnél tartatott. O mintegy
60 éves, jól conservált férfi, kinek vállain fordul-
nak mog oz idő szerint — a király még kiskorú
lévén — a kormányzás terhei. Az ebédnek vége-
hossza nem volt, pedig az iszonyú hőségtől alig
Ízlelhettünk valamit, noha az étkek európai módon
8 Ízletesen készültek. Az ételeket hidegen, az ita-
lpkat ellenben többnyire mologen szolgálták föl.
Étkezés alatt a mi zenekarunk s a királyné föl-
váltva játszottak. Ebéd alatt többször észrevettük,
hogy a regens feleségei a földön csúszva közeled-
tek az ebédlő ajtajáig, honnan kíváncsian szem-
léltek bennünket. Többször ugy gondoltuk, hogy
tetszünk nekik. E körülményből két dolgot ta-
nultunk meg: először, hogy a nők Siatnban is csak
oly kíváncsiak, mint Európában; másodszor, hogy
a siami nők borzasztó alárendelt helyzetben van-
nak férjükkel szemközt. Az ebéd vége felé sok
toaszt járta. A rogens főleg az osztrák magyar
birodalom szerencsés átalakutásáraüritett poharat
s azon körülményre, hogy ,, Ausztria a papok ural-
ma alól emanczipálta magát/' Kiemelte itt a papi
uralom káros következményeit, s utalt Siam fel-
virágzásának uj lendületére, mely a papismus
megtöretésének idejétül datálódik. Mi azután
kiigazítottuk tévedését, mennyiben nem ogész he- •
lyesen fogta föl az egyház és állam közti viszonyt
Ausztriában; annyit azonban meg koll hagynia
regensnek, hogy szép érdokoltséggel viseltetik a
czivilizaczió földjének, Európának politikai viszo-
nyai iránt.

A bucsuebédet követő nap reggelén hajóinkra
szállottunk, melyek a nyílt tongorenhorgonyoztak.
Az alkirály is velünk jött fregatteunk megtekin-
tésére. A hajón nagy ünnepélyességgel s iszonyú
ágyutüzoléssd fogadtatott. Csak a hajó fedélzetén
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vettük észro, hogy ő felsége saruit a csónakban
hagyva, mezítláb lépett hajónkra. Mi mosoly nél-
kül álltuk meg ő felségének o keleti bigotteriáját.

A kölcsönös bucsuzás azonban, s ő felségének
a bámulásban (mely fregattoukkat illette,) rész-
letező hajlama, oly sok időt vett igénybe, hogy
csak estére kolve hagyhattuk el a siami partokat.

Öt napi utazás után, mely minden jelentékeny
esemény nélkül folyt le; megérkeztünk Saigouba,
mely franczia birtok. Itt találkoztunk az európai
postagőzössel, mely e tudósítást is a Suezen át
viszi Európába. Bernáth Géza.

Javított velocipédek.
Ez alkalommal a velocipédnok, melyet e la-

pok egyik régibb számában körülményesen loirtunk
s magyarul „kengyelfutó-gép"-nek neveztünk el,
megint két újabb és javított alakját mutatjuk be.
E kettő közül mindenik valóságos előhaladást ké-
pez az ujmódi„kerokos ló" szerkezetének tökélyesbü-
lésébon. Az egyik Sámuel három kerekii vdoci-
ped-je. Ez teljeson ellenkezik az eddigiekkel, mert
mig amazokat lábbal kellett mozgatni, ezt kézzel
igen kényelmesen, s a mint beszélik, sokkal keve-
sebb fáradsággal s a mellett gyorsabban lehet
hajtani, mig a lábak természetes helyzetökbon
maradnak s a velocipédnek az irányt adják meg,
tehát a kormányzást végzik. A mint az orvosok

(rámából) áll. Mig ugyanis a ráma hátulsó s a
kormánykeroket befoglaló része teljes vízszintes
kört ir le, addig első s a futókerekot bezáró része
vízszintes villává szorul össze, melynek két oldala
egymással párhuzamosan halad, miként az képün-
kön világosan kivehető. A szerkezete ennek is
ugy van alkotva, hogy a lovagló könnyen s fárad-
ság nélkül hajthatja és kormányozhatja azt jobbra-
balra kénye-kedve szerint. A velocipédek e neme
könnyen előállitható, könnyüséggel s biztosan
kormányozható s egészen soha sem fordulhat fel,
mivol a hátulsó körded ráma ebben megakadá-
lyozza. E szerkezet föltalálója Mc'Donald C. E.
Amsterdamban, Uj-York államban.

A háromkerekű velocipédnek mindenesetre
sok előnye van a kétkerekű felett, mert a folytonos
ingadozás, hogy az egyensúlyt megtarthassuk,
totszhetik ugyan valakinek, de mégis csak na-
gyobb praktikus jelentőségre fog az vergődni, ha
több állandóságra tehet szórt, s erre legalább is
három kerék szükséges. Az egy vagy kétkerekű
velocipéd alkalmas lehet a fiatalságnak mulattató
eszközül, de a többkoreküből a mindennapi for-
galmi életnek igazán hasznos tényezője válhatik
idővel.

E g y v e l e g .
— (L Napóleon levelezésének utolsó kötete.)

Tudva van, hogy egy császári bizottság, melynek

húsz esztendőn kerosztül harczolt Anglia ellen:
végre saját szabad ösztönéből jött, hogy az angol
földön menedékhelyet találjon ,,s vájjon tisztele-
tének és bizalmának mily nagyobb bizonyságát
adhatta volna?"

Egész világ tudja, hogy Anglia mint felelt e
bizalomra. •— A szent-ilonai fogság gyötrelem volt
Napóleonnak, de egyszersmind gyalázat Angliára,
melynek eljárása — a bukott óriással szemközt —
ép oly gyűlölködő, mint a mily kicsinyesen szűk-
keblű vala.

Az omlitett tiltakozás zárkövét képozi e nagy-
érdekű kiadásnak, mely a napóleoni történetek,
vagyis az akkori Európa történetének tömérdek
részletére vet uj világosságot. (H—n.)

/\ (Uj revolver-ágyu.) Augsburgban aVeltl-
félo gépgyárban ismét egy uj rovolver-ágyut készi-
tettek. Ez ágyú oly könnyű, hogy egy ló, vagy
szükség esetén két omber könnyen tova viheti; 15
másodpercz alatt 109-szer lőttek vele s 500 lépés-
nyi távolságban minden lövés talált. Emellett ez
ágyúnak csak négy csöve van, mig a franczia
golyószórónak 30, a Gattling-féle könnyebb üteg-
nek 6, a nehezebbnek pedig 10.

— (Egy vidéki gazdától) a következő sorokat
vettük: A „Vasárnapi Újság" egyik legközelebbi
számában olvasván az egyvelegek közt, hogy a
vermekben a gabonákból fojtó gőz száll föl: egy

, tapasztalt gazdának erre vonatkozó tanácsát jónak
látom közölni. Nemcsak a vermekből, hanem néha
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állítják, a lábak heves mozgása, mikor az ember
ül, az egészségnek ártalmas s gyakran okozott már
Bulyos betegségeket a test alrészeiben. A Samuel-
félo velocipéd e hátrányokat ügyesen tudja kike-
rülni. A mint képünk mutatja, oz uj szerkezetű
velocipéd egy első hajtó kerékből áll; ennek átmé-
rője többnyiro 4 láb s tengelyével együtt forog
előre. Az "állványnak hátulsó végén ismét egy
tengely van alkalmazva, melynek végéhoz a két
hátulsó s rendesen két lábnyi átmérőjű kerék van
erősítve. A kocsizó egy nyorgon ül, mely egy előre
8 hátra tolható rud segélyével az állványra támasz- j
kodik, s egy erős rugó is van alája elhelyezve,
hogy a rázkódások és döczezonések erejét enyhítse.
Hogy az illető lábait megvethesse, kétfelől ken-
gyelek vannak alkalmazva, melyek köteleken
csüngenek, s ezek ismét a hátsó kerekek tenge-
lyével állnak összefüggésben, miáltal a velocipé-
det könnyön lehet jobbra-balra kormányozni.

E volocipéd feltalálója Sámuel Izsák Mary-
ville-ben, Kansasban az észak-amerikai Egyesült-
Allamokban. Föltalálója szerint o jármüvei keve-
sebb fáradság mellett nagyobb gyorsaságot lehet
kifejteni, ugy hogy sikságon egy óra alatt 25
angol mérföldet is hátra hagy. Aránylag véve
könnyebb is mint a többi, do mégis oly szilárd
alkatásu, hogy 300 fontot megbir.

A másik omlítésro méltó kengyelfutó gép
vagyis kerekes ló — a hogy tetszik — Mc Donald
kétkerekű velocipédje. Ennél a két kerék tartója
ogy sajátságos alakú, vascsőből készült keretből

Javított velocipédek.

élén Napóleon herczeg áll, kiadást rendezett a
nagy Napóleon összes levelezéséből. E kiadásból,
melynek egy példányával a herczeg a mi akadé-
miánkat is megajándékozá, most adták ki az utolsó
28-dik kötetet.

Ez utolsó kötet azt az időszakot foglalja ma-
gában, melyet közönségesen „száz napnak" szok-
tunk nevezni: az Elba szigetéről történt megme-
nekedés csodálatos idejét. Valami tragikus van a
módban, a mint ez a kötet — az egykor oly hatal-
mas császárság bukásával végződik. Egyes irat-
darabok, melyek a Ligny és Waterloo mel-
letti csatákra vonatkoznak, képezik o nagy idők
darabjait.

Június 25-kén Bertrand a császár megbízásá-
ból azt írja Barbior császári könyvkereskedőnek,
hogy szerezzen meg különféle munkákat Észak-
Amerika Egyesült-Allamairól, valamint a „Moni-
tour"-nek egy teljes példányát. Mindezeket pedig
Amerikába ogy kereskedő házhoz kell küldeni. A
szárnyaszegott sas oda kivánt menekülni.

Végül július 14-dikén irja Napóleon Anglia
prinzrégenséhoz amaz emlékezetes levelét, moly-
ben magát Themistokleshez hasonlítja, s „ellen-
ségei közül a legerősebb, logállandóbb, de egy-
szorsmind legnagylelkübb hatalom oltalma alá
helyezi magát." Feledé, hogy őt a bécsi kongresz-
szus a törvényeken kivül állónak nyilvánitá. Az
egész gyűjteményt pedig az a tiltakozás zárja be,
melyet a „Bellerophon" födolén irt, s melyben a
történelmet hivja föl tanú gyanánt, hogy miután

még kutakból is ily fojtó gőz szállong föl. Hogy
ez minél hamarébb eltávolíttassák, czélszerü, leg-
alább a tapasztalás által igazolt eljárás, hogy ha
egy kötélen kiterjesztett esernyőt egynéhányszor
hirtelen fölrántanak. Ez magával húzza a rósz
levegőt, mit az is bizonyít, hogy a mélységbe
lebocsátott gyertya sem alszik ki. Ez eljárást lehet
alkalmazni a gazdáknak, valahányszor a vermet
fölbontják, s abba bo akarnak menni.

© (Orosz történet.) Az orosz hadseregnél igen
tekintélyes állást foglalt el ogy esthlandi szárma-
zású Hunnius nevű ezredes. Bizonyos pénzügyi
kérdésben az ezredes meglátogatta az orosz trón-
örököst, ki haragjától elkapatva, durván sértő
ezélzást tett a németekre. Az ezredes nyugodtan
kérte a főherczeget, hogy ha sértő szavaival rávo-
natkozott, vonja vissza azokat. A „müveit" herczeg
azonban még nagyobb haragra lobbanva, nyakon
verte az ezredest. A katona panaszt tett a császár-
nál, ki azt tanácsolta, hogy indítson port a trón-
örökös ellen. Mivel azonban igen nehéz és kacska-
rlngós dolog, az ezredes néhány napra a következő
sorokat irta a trónörökösnek: „Fölséged súlyosan
megsértett engem. Mire e soraimat megkapja, nem
leszek az élők közt." Szavait be is váltotta és főbe
lőtte magát. A császár nagyon szivére vette a dol-
got, az ezredest nagy fénynyel temették el, s a
császár megparancsolta a trónörökösnek, hogy a
gyászmenetbon ott menjen a koporsó után.

Melléklet a Vasárnapi Djság 31-ik számához 1889, aug.

Irodalom és művészet.
** (A katonai földtani intézet) már rég óta

•ezközöl táj-fölvételeket Magyarországon (Erdély-
ben is), Horvát- és Tótországban és a Határőrvi-
déken. Ez intézet épen most értesiti a hadsereget,
hogy a térrajzok közzétételét megkezdte. Maga az
egész térkép, ha teljes, 200 lapot foglal magában.
Mindon lap 14 hüvelyk széles, 9 hüv. magas. A
helyszínelés a katonai földtani intézet kiküldött
tagjainak fölvétele s tanulmányozásai nyomán ké-
szült. Meg van benne jegyezve valamennyi község,
csárda, a községektől távolabb fekvő templomok,
kápolnák, keresztek stb., valamennyi^folyó viz,(még
a legkisebb mellékpatakok is; a felosztás a jelen-
legi politikai (megyei) felosztás szerint történt,
meg vannak nevezve, a posta, vasúti, gőzös állo-
mások, bányászati helyek, gyógyforrások s fürdők.
Különös gond van fordítva az utakra is; meg van-
nak jelölve a vasúti vonalok, országos, megyei és
fenntartott községi utak, valamint a használt utak
s fontosabb gyalogösvények legnagyobb része,
erdők, szőlők, hegyek stb. E térképeket a katonai
közegeken kivül a nagy közönség is megszerez-
heti, darabját 1 ftjával. Az első szállítmány 11
lapot tartalmaz; névszorint: 1. Lednicz és Pruske
környéke. 2. Skalicz. 3. Trencsén. 4. Körmöcz és
Bistritz. 5. Malaczka és Szenicz. 6. Vágujhely és
N.-Szombat. 7. Selmecz és Újbánya. 8. Pozsony.
9. Kis-Marton. 10. Magyar-Óvár. 11. Komárom
és Érsekújvár. A k. földtani intézet igazgatósága
egyszersmind folszólit minden hivatalos közeget,
hogy az időközben történendő változásokról érte-
sítsék, hogy igy munkáját tökéletesíthesse.

— (Erdély relieftérképét) Kammer Vilmos
tanár és rajzmestor a napokban végezte be. A
földabrosz körülbelül 10 négyszöglábnyi. A sík-
ságból a kisebb dombok, hegységek plastikusan
emelkednek ki különböző magasságban. — A sik-
ság világos sárgára, a kiemelkedések élénkzöldre,
az erdősvidék pedig sötét zöldre van szinezve, a
hegységekben a fatonyészés is láthatólag van fel-
tüntetve. A különböző szorosokon és völgyekon
átrohanó patakok s folyócskák kékszinüok, váro-
sok, helységek azonban, ugy a közlekedési vonal
vörösre van szinezve. E térkép készítője vándor-
bottal és rajzkönyvvel kezében keresé fel Erdély
legrejtettebb zugait, s azért sikerült is neki a föld-
emelkedések jellegét meglepő természet hűen visz-
szaadni.

— (Szalay László, a kereskedelmi miniszté-
rium hivatalnoka) elkészitó Magyarország posta-,
vaspálya-távirda és gőzhajózási térképét, melyen
fellősz tévő valamennvi postahelység, távirda-,
vaspálya- és gőzhajózási állomás Magyar-, Tót-,
Horvátország- és végőrvidékén, azonkívül a
szomszédországok egy jelentékeny részén. A pos-
tahelyek és utak finom fekete vonalak által jelöl-
vék, — a távirdai vonalak és állam-távirdai
állomások veres vonalok, a vaspályák és állomá-
saik vastag fekete vonalokkal vannak rajzolva.
A gőzhajózási állomások és egyáltalában a vizi
utak és folyók kék színűek, a politikai beosztás
zöld színben van jelölve, és különös figyelmet ér-
demel, hogy e térképen a megyei felosztás tökéle-
tesen helyes, miután hiteles és hivatalos adatok
szorint lőtt készítve, holott a közönséges térké-
pekben a megyei felosztás nagyobbára helytelen és
hiányos. Megjelenik Grill Károly kereskedésében
s előfizetési ára 6 ft. o. é.

** (A festészeti pályázat) tárgyai már meg
vannak állapítva, de — sajnos — a legnagyobb
rész olyan, hogy művészt nem igen lelkesithot.
Egyébként a kitűzött tárgyakon kivül szabadon
választott tárgyú alkotásokkal is lőhet pályázni.
Legalább van menekvése a szabadabb szárnyú
teremtő erőnek, ámbár még akkor is előnye van a
kitűzött tárgyra pályázónak egyenlő érték mel-
lett. A tárgyak következők: 1) Kun László a
morva-mezei diadal után szövetségesének habs-
burgi Kudolf német császárnak átadja az elfogott
cseh királyfit. 2) Szent István király lovaggá ava-
tása Wenczelin által, a Kupa ellen vívott párkányi
csata előtt. 3) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
tudósai körében (Altstadt, Opitz, Bisterfeld, Geleji
stb.) 4) Szent István magára veszi a 'szent ke-
re8ztséget. 5) Nagy Lajos visegrádi udvarában
fogadja a külországi fejedelmek tisztelgését. —
Az első dij 100 arany; a második és harmadik 50
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arany. A pályamüvek olaj vagy vizfestmények le-
hetnek, legalább 3 láb szélesség és megfelelő ma-
gasságban. A pályázni kivánó művészek pálya-
műveikhez csatolandó leveleikben nevökét, lakho-
lyöket s színvázlatuk nagyban kivitelére vonatkozó
szándékaikat (vájjon falfestményre, vagy olajban
kivitelre tervezték-e?) szabatosan kijelentsék; a
pályaműveket és leveleket pedig jövő 1870. ápril
hó 30-ig, Budára, a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumhoz czimezve küldjék bo. A beküldött
pályaművek 40 napig a múzeumba közszemlére
kitétetnek. A vázlatok eshető kivitele külön alku
tárgyát képezi. A vázlatok az ország tulajdonává
válnak. A sokasitás joga a művészt illeti. A kül-
földi magyar művészek által beküldött pályamű-
vek vám- és szállítási költségeit az állam viseli.

— (Koos Ferencz) bukuresti ev. ref. lelkész
egy kis füzetet bocsátott ki ily czimalatt: „Válasz
a bukurosti ev. ref. egyház elöljáróságának köpe-
nyébe bujt Czelder Márton rövid nyilatkozatára,
melyet a magyar ev. ref. anyaszentegyházhoz és a
magyar nemzethez intézni nem szégyenlett." A
kis mű, mint czime is mutatja élesen, néhol túlélé-
sen czáfolja Czeldert, de hangját az ellenfél maga-
viselete csakugyan igazolja. — Czelderen valóban
nagy felelősség van ez ügyben mind hazája, mind
egyháza előtt.

** (Gróf Bethlen Farkas) „Szőlőmivelés és
borászat körüli tapasztalatok" czim alatt egy kis
művet adott ki, mely stb. sok érdekes, és tanusá-
gos nézetet, kezelési rendszert ismertet s mint ilyet
ajánljuk az illetők figyelmébe. Ára 50 kr. Meg-
rendelhetni Girókutynál (Post, magyar-uteza 27.
szám.)

** (A „Pesther Lloyd") szerkesztője, dr. Falk
Miksa néhány hónapra külföldre utazván, a „P.
Lloyd" szerkesztését ez időro a lap főmunkatársa
Halász Imre vette át.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) július 26-dikán

tartá utolsó ülését a szünnapok előtt báró Eötvös
József elnöklete alatt. Első értekezés Toldy Feren-
ezé volt „Báthori István országbíró, mint iró"
czim alatt, mely mű e nevezetes emberről minden
adatot egybe foglalva, ennok mintegy életrajzát
képozi. Toldy Ferenczhez Tompa Imre küldött fel
Erdélyből egy iratcsomagot, mely viztől rongálva
s más viszontagságok nyomait mutatva, csak
nehezen volt szétválasztható és rendezhető. De a
fáradság eredménye aztán örvondetos lett, mórt
egy eddig ismeretlen magyar irót fedezett fel régi
törtónetbuvárunk. Ez iratok Báthori Istvánnak
két munkáját foglalják magukban. Az egyik :
„Tractatus a szent háromság istenségnek szemé-
lyeiről: azt atyának, fiúnak, szentlélek, istennek
személyei," a másik ihlett hangon irt zsoltárok.
Maga az országbíró tisztázta le azokat 1605-bon.
Az utóbbi 72 zsoltárnak töredékeit tartá fenn, mely
55 ivet foglal el — s ezekből ogy párt, mely sze-
mélyes életrajzi adatokat tartalmaz, felolvasott a
nao-ygonddal és elő szeretettel írott életrajz folytán,
mely egy kitűnő, de sokat rágalmazott kiváló fér-
fiúnak jellemét főként Istvánffy tulszigoru vádjai
ellenébon védelmezi. Utána Ballagi olvasta Vadnai
Rudolf értekezését nyelvünk hangolvadásáról,
moly egy kis jelenetre adott alkalmat. Az érteke-
zés ugyanis nagy hangon állít vakmerő s bebizo-
nyithatlan tételeket, pl. hogy a magyar nyelv
ezor, sőt kétezer év óta mit sem fejlődött, ugy
hogy olvasás közben maga a felolvasó is roszul
érezte magát. Toldy azután felszólalt, hogy ilyen
felolvasásoktól kiméljék meg az akadémiát. Bal-
lagi igazolta magát, hogy ő nem olvasta az érte-
kezést előre, mert Molnár Aladártól vette át, ki
azt maga akarta felolvasni, azonban hirtelen el
kellett utaznia. Minden esetre kívánatos, hogy az
akadémia tagjai tartsák meg egyletük rendele-
teit, hogy ismeretlen munkákat ne olvasgassanak
fel, mert a felolvasás mindig az ajánló akad. tag
felelősségére történik. — A folyó ügyek közül
nevezetes a Czartoriszky-íéle pályakérdés mogál-
lapitása: „Adassék elő, kivált történet-bölcsészeti
szempontból, a lengyel kútfők felhasználásával is,
története mindazon érintkozéseknok, molyekben a
magyar és lengyel nemzet politikai s különösen
mivelődési tekintetben, egymásra kölcsönösön
hatott." A pályamunkák beküldésének határideje

1872. decz .31-dike lesz. — Szálazár Károly pedig
ujabban 100 frtot hagyott az akadémiára.

** (A nemzeti színházban) a szünidő lejártá-
val f. hó 28-dikán ismét megkezdődtek az előadá-
sok. Bánk J<ín-nal kezdték meg, melynek czimsze-
repét Kovács Gyula játszta. A színházban a szün-
idő alatt több átalakítást tettek. A vízvezetéket
bevitték, a baloldalon József főhorczeg számára
egy udvari páholyt készítettek, a színpadot ren-
dezték s a szomszédos raktárt kicsinositották.

** (Egyetemes zenedét) akarnak Budán felállí-
tani s már be is adták a miniszterinmhoz a szük-
séges engedélyezési kérvényt. Az ügy élén Knahl
Antal karmester áll, a budai énekakadémia és
dalárda több tekintélyes tagjaival.

** (A Pesten létesítendő népszínház) ideigle-
nes bizottságának köldöttei átadták kérvényüket
Gamperl polgármesternek, ki szivesen ígérte meg,
hogy az ügyet támogatni fogja s a kérvényt a
legközelebbi közgyűlésre ki is tűzte napirendre.

** (A természettudományi társulat) igen ör-
vendetes pártfogásban részesült az utóbbi időkben,
s működése iránt a művelt közönség, különösen
podig a földbirtokos és a mezőgazdasággal foglal-
kozó osztály egyre növekedő részvétet tanúsít. Ez
év elején a rendes tagok száma alig érte el a
800-at. E szám a „Természettudományi Közlöny"
megindításának hírére a január 20-ki közgyűlésen
egyszerre 1100-ra emelkedett. Azóta minden
választmányi ülésén 50—60 rendes tagot jelentot-
tok be és választottak meg. A július hó 21-dikén
tartott választmányi ülésen podig nem kovesobben
mint 132-en ajánltattak és vétettek be a rendes
tagok sorába. A társulatnak jelenleg 1473 rendes
tagja van, a mostani létszám tehát kovés híján
megüti a másfélezeret, holott másfél évvel ezelőtt,
midőn a társulat fennállásának 25 éves jubileumát
ünnepelte, a tagok száma alig haladta meg a 600-at,
A társulat által tagilletmóny fejében kiadott
„Természettudományi Közlöny" első öt füzete,
mely még csak 1500 példányban nyomatott, meg-
érte a második kiadást. Az uj lenyomat nemsokára
elhagyja a sajtót.

** (Az állatkert) király ő Felségétől ujabb
ajándékot kap. Ez egy szép fiatal bölény, melyet
a napokban útnak indítanak Pestro.

Egyház és iskola.
** (Asárospataki reform, tanitóképezde) ügye

el van intézve. Az egyezség létre jött s csupán a
minisztérium és a szeptemberben összoülendő egyh.
ker. közgyűlés végmogerősitésére vár. A vételár
46,000 ft, (a differontia tehát 4000 fttal kevesebb
az előbbi adatokhoz képest); e mellett ingyen
kapott a kormány 2 hold belsőséget, 2 épülettel;
fölajánlották továbbá az intézet fennállásáig három
hold kert haszonélvezetét. Az egyházközség fenn-
tart az intézeten 3000 ft stipendiumot saját jelölt-
jei számára, ép mint a csurgói szerződés, valláskü-
lönbség nélkül. Az ügy elintézésében Molnár Ala-
dár osztálytanácsos járt el.

** (A csurgói állami tanitóképezdébe,) mely f.
évi október 1-én fog először megnyílni (tehát nem
mint a „Magyar Állam" irja, hogy a reform, prae-
parandia megy át az állam kezébe), a közoktatás-
ügyi miniszter Bárány Ignácz volt pesti tanitó-
képozdei igazgatótanitót igazgató tanárrá, Czibor
Mór csurgói gymnasiumi tanárt pedig rendes ta-
nárrá kinevezte.

** (Tankerületi felügyelőkké) legújabban kine-
veztottek: Grmanecz Károly (ki a Kisfaludi-társa-
ságnak is tagja) nyitramegyei szolgabiró Nyitra-
mogyébe, Filep Albert úrbéri s törvényszéki elnök
Tordamegyébe s Aranyos és Marosszékbe, Román
Miron, az aradi görög-keleti papnövelde elnöklő
tanára Krassómegyébe, Bója Gergely szegedi reál-
tanodái tanár Zalamegyébe, s végre Luby Zsig-
mond főjegyző Szathmárvármegyébe.

** (Az egyetemnél dékánokká) választattak a
jövő évre: Wonzel Gusztáv a jogi kar s Rupp N.
János az orvosi kar részéről.

— (Dr. Mariska Vilmos) győri jogakademiai
rendkívüli tanár, a kassai jogakademiánál megürült
politikatudományok és statistikai tanszékre nevez-
tetett ki.

— (A feloszlott szerb nemzeti egyházi kong.
resszus) ügyében dr. Subotics és társai,kiknek hove8
ellenzékeskedése okozta a eatastrófát, — a közök-
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tatási miniszterhez egy előterjesztést adtak bo; a
dolog különben kevéssé van tisztában s minden
oldalról czáfolatok és tiltakozások jönnek; igy Bra-
novatsky újvidéki polgármestor is czáfolatot tesz
közzé a lázitó plakátok iránt.

** (Karczag város közbirtokossága) a község-
benlctoző különbözővallásfolekezoti iskolák részéro
X00 klassifiknlt holdnyi területet szavazott meg, s
ezt oly arányban kivánja felosztani, hogy abból 80
hold a római kath. egyházé, 20 hold a g. nemegye-
sült egyházé, az azonkívül maradt 700 hold pedig
a ref. iskola örök tulajdona legyen, s annak évi
jövodelmc az ingyeniskoláztatás életbeléptetésére
fordittiissék.

Közlekedés.
J (Az első erdélyi vaspálya) megnyitása

óta minden hónapban folyvást nagyobbodó bevéte-
leket mutathatott fel, csakis a múlt június hóban

mert ekkor sót nem szállítottak — volt a bevé-
tel a megelőző hónapinál 5000 forinttal kisebb.
Június bóban ugyanis az utazók száma volt 14,750,
a terhek mennyisége 235,623 mázsa. Bevételek a
személyszállításból 28,966 frt 3 kr, a terhek után
55,097 frt 61 kr, összesen 85,063 frt 64 kr.

** (A tiszai vasúttársaság,) megfelelve a
közkivánságnak, üzletigazgatóságát áttette Pestre,
s ez működését július 26-án a Mária-Valéria utczai
1. szám társulati házban megkezdte.

J („Fa-ut" veszedelme) fenyegeti a vasuta-
kat. Kosty Zsigmond Sz.-Fehérvárról nyomtatott
értesítést küld be egy általa tett „fontos talál-
mány"-ról, melyre már kizárólagos szabadalomért
folyamodott, s mely nem egyéb, minthogy jövőre
a gőzkocsik nem vas, hanem fasinoken járnának.
Ö ugyanis, mint mondja, olvasván, hogy Ameri-
kában a tectona grandis fából készült fakerekekkel
tesznek próbát a vasutakon, azon gondolatra jött,
hogy akár fakorék jár vas sinen, akár vas kerék
fasinen, egyre megy, s miután nem hiheti, hogy
Magyarország területén nem volna található oly
kemény fa, mint a tectona grandis, a fasíni eszme
elsőbbségét magának biztositá, s országos, sőt
világérdekünek hiszi, mert igy a gőzmozdony-utak
építési költségét mértföldenként 105,737 frttal
kevesebbre számítja. Most a szakértőket hivja fel
hozzászólásra.

**(A honvédséghez)!) Felsége legújabban ismét
közel száz törzs- és főtisztet nevezett ki, részint a
volt honvédek közül, részint áttétel utján a rendes
katonasági tisztek közül. A kinevezettek névsorát
aPol. Ujd.-ban fogjuk közölni.

** (Gr. Mikó Imre közi. minisztert) Fiume
városi tanácsa díszpolgárrá választotta, a fiumei
vasút ügyében követett sikeres eljárásáért.

** (A földrengés) borzasztó csapása a Jász-
ságban megdöbbentőn gyakori kezd lenni. E hó
18-kán d. u. 3—4 óra közt Jászapáti környékén
ismét erősebb mérvű földrengést éreztek. Jászbe-
rényben azonban e rengés nem volt érezhető.

** (A krakói apácza-ügyben) az a legújabb
mozzanat, hogy Gonsierowszky kereskedő kinyi-
latkoztatta, hogy a névtelen jelentést ő tette a
törvényhatóságnál. Ö a dolgot egy tiszteletre-
méltó agg pap rokonától hallotta, ennek pedig
Lewkovicz karmelita barát, ki hosszú ideig gyón-
tató volt a zárdában, fedezte fel a titkot. Ez esot-
ben az a nevezetes, hogy páter Lewkovicz, a leg-
jelentékenyebb tanú f. hó 23-án, két nappal a
felfedezés után, a czernai zárdában rögtöni halál-
lal kimúlt s már rögtön másnap el is temették.
Különös véletlen, — ha véletlen 1 — A vizsgálat
most erélyesen foly; jul. 26-án 14 óra hosszat
tartott az apáczák kihallgatása. Nyomára jöttek,
hogy 1848-ban egy apácza meg akart szökni a
zárdából, de hogy Ubrik Borbála volt-e oz: még
nem bizonyosodott bo. A szegény áldozat ápolás
alatt van s hir szerint tetemesen javul.

•* (A suezi csatorna megnyitására) kéjutazást
rendeznek Bécsből. Az utasok Bécsből Triesztbe
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mennek, aztán érintik Velenczét, Páduát, Flóron-
czet, Rómát és Nápolyt vasúton. Nápolyból ki-
rándulásokat tévéznek Pompéjibe s a közel vidékre.
Ezután Messinából Görögországba hajón foly az
utazás, honnan átmennek Suezbe és Kairóba. A
visszaérkezés november végén lesz. Ez utazás alá-
irási dija 750 frt., vagy második helyen 600 frt. —
A suezi csatorna megnyitása ujabban november
17-kére tüzetett ki.

0 (Livingstonrót) a nagyhirü angol utazóról,
ki Afrika belsejében ivyomtalanul eltűnt, még min-
dig nincs bebizonyítva, sem az, hogy meghalt sem
az, hogy él. De oz utóbbihoz van remény s közelebb
a zanzibari angol konzul visszatérvén Angliába,
erős reményt nyújtott az iránt, hogy Livingston
még életben van. Churchll azt hiszi, hogy a nagy
utazó meghallván, mit fedezett föl Baker, újra
elindult, hogy a Baker által fölfedezett Nyanza tó
déli párjait fölkeresse. Néhány hó múlva ujabb
hirt is remél nyerni Livingstonról.

** (Damjanich János özvegye) felhivást intéz
a közönséghez néhány vértanú közös sírján eme-
lendő emlék ügyében. 0 ugyanis a józsefvárosi
temetőből a kereposibe vitette át kilencz áldozat
(köztük Szacsvay, Abancourt, Giron, Csernus, sat)
hamvait s egyszersmind egy állítandó emlékre
adakozást gyűjtött. Ennek eredménye 186 ft 20 kr
lett. Ez azonban még korántsem elég, s ezért
hivja föl a közönséget, hogy őt e szándokában
elősegíteni szíveskedjék.

** (A budai vízivárosi sírkertben) egy igen
régi sirhalmonegy szintoly régi fakereszt van, mely
egy mellette lévő élőfával csodálatosan egészen
összenőtt. Egy budai polgár azon ajánlatot tette a
budavárosi kapitányi hivatalban, hogy ha megen-
gedik neki ama fának a kereszttel együtt kiásatá-
sát, hogy ő azt a nemzeti múzeumnak ajánlhassa
föl, akkor ő kötelezi magát, hogy a régi avult
kereszt helyett ugyanoly nagyságú keresztet állíttat
oda saját költségén.

** (Macsvánszkyt) elfogták a Bácskában. Ez
örömhír bizonyosan jól fog esni azon a vidéken,
hol a kegyetlen rabló űzte kalandjait.

** (Azon rablók,) kik a múlt napokban az
erdélyi múzeumban és Brassainál tettek hivatlan
látogatást, már elfogattak. Az elorzott holmik
közt Brassai órája is megkerült.

** (Kolozsvártt egy fiatal seborvos) megmér-
gezte magát, minek következtében néhány óra
múlva meg is halt. Halála perezéig megtartotta
lélekjelenlétét, mig kezét bírta, folyvást jegyzé
azon phasisokat, melyeken a méreg bevétele után
keresztül ment. Jegyzeteiben a többi közt ez áll:
„Egész testemben reszketek, nem annyira a fájda-
lom, mint a lelki vád miatt."

** (Brunszvik Teréz grófhölgy emlékszob-
rára) az aug. 1-jére kitűzött első határidőt meg-
előzőleg beküldött adakozások összege, mint Kapós
József jelenti, máris 514 frt 99 kit tesz. Az ada-
kozások részletes kimutatását a „Szabad Egyház"
és Néptanítók lapja" közlik. — Egyes adományok
külföldről is érkeztek, ahol Brunszvik Toréz kiváló
érdemei a nevelésügy körül eléggé ismeretesek és
méltányoltatnak; igy közelebb Weimárban egy
népes közgyűlés alkalmával a kitűnő magyar
hölgy képét megkoszorúzták. E kép, Barabás
által kőre rajzolva, Rapos J. következő czimü
könyvével együtt „Brunszvik Teréz gróf hölgy
élete és müve vagyis: A közalapnevelés múltja és
jelene hazánkban" még kapható 3 frtért, kemény-
kötésben 3 frt. 20 krért a szerzőnél. (Pest, valeró-
utcza 1. sz.)

** (Halálozások.) Nemes Mercse Szilárd, nyu-
galomba lépett kereskedő, jul. 18-án Orosházán
meghalt. Igen tisztes kort élt el, csupán hat éve
hiányzott a száz esztendőhöz. — Boodrai id. Kará-
csonyi László Torontál vármegye főispánja élte
64-dik évében, huzamos ideig tartó súlyos botog-
ség következtében f. hó 24-én meghalt— Uhrinyi
László, Békésmogyo főpénztárnoka, volt honvéd-
főhadnagy, július 24-én élete 39. évében meghalt.

Nemzeti színház.
Szerda, július 28. „Bánk bán,." Eredeti szomorujáték

5 felv. Irta Katona József,
Csütörtök, július 29. „ErnánV Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pozsony. Gy. B. A „Honszerelem," — „A tágas

alföldön" —bár a közölhetés mértékét még meg nem ütik,
egyszerű s valódi érzéseik s őszinte, keresetlen kifejezésök
által figyelmet ébresztenek. Félreteszszük; s reméljük még
jobbakat is fogunk kapni öntől.

— Szeged. K. S. Van benne némi hang és hangulat;
de százszor elpengetott dolgokat ismétel. Hányszor el vo
mondva az is, hogy: szomorú a magyar nóta háromszáz
esztendő-<5ío.'

— Veszprém. E- K. A kis füzetet közönettel vettük,
s érdekkel olvastuk. Társlapunk mindjárt'megjelenéskor
noha nem első kézből, közölte egy kis részletét, s alkalmi-
lag tán még fölhasználhatunk belőle valamit.

— K.-Kanizsa. P-y. Az orvosi műszer és kisérlet le-
irása inkább szaklapba illenék. A czikk elég érthetőleg és
érdekesen van tartva, de maga a tárgy olyan, mely kizárja
lapunk köréből.

— Sz.-Somlyó. (T. A. A kivánatot szívesen teljesí-
tettük.

SAKKJÁTÉK.
."505-dik sz. f. - Klark D.-töl

(Szibériában.)
Sötét.

a b c d e
Világos.

Világos indul s a 2-dik lépésre mattot mond.

Az 500-ik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól. +)

Világos. Sötét.
l .Hc2-d4: l.Kd5-e4
2. Bd6-d5 2. Ba2-b2:
;i. Hd4 e-2 o. Ke4—dó:
4. Bf3-fó 4. Kdö-c4,e4

[v. c6, e6
5. Hc8- d6v.He2-d4matt.

2. d<5 —d2;v.
e8—e2

3. He8-d6f 3. Ke4—d5:
4. Bf3-főf 4. Kd5-d6:
5. c8—c8 (huszár) matt.

2. (17—dfi

Világos. a) Sötét.
3. BfS—f4t 3.Ke4—d5:
4. Bf4—föf 4. K. tetsz. sz.
6. Hc8—(16 matt.

2 2. Ba2—a8
3. Bdö-eőt 3.Ke4—e5:
4. BfS-főt 4. Keö —e4
5. Fdl-f'3matt.

2. Hd4—e2:
3. He2—g3:
4. Bf3-f2:

1. e3—e2
2.Ba2—b2:
3.Bb2—f2
4. tetsz. sz.

5. Bf2—fő matt.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.

— MUkolczon: Czenthe József. — Sopronban: Gorgias
Viktor. — Gelsén: Glesinger Zsigm. — A pesti sakk-kör.

NyilUér.*)
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Por-

ges Lajosnak „Koczkáztatás nélkül is nyer-
hetünk" czimü hirdetésére, lapunk mai számában.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.
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TARTALOM.
Lesseps Ferdinánd (arczkép). — Harczi dalok. — Párig

Amerikában (folyt.). — Anglia „fekete gyémántjai." —
Egy hajótört naplójából (folyt., két képpel). — A beszter-
czebányai vár (képpel). — A legboldogabb Bonaparte. —
A kelet-ázsiai expediczióról. — Javított velocipédek (két
képpel). — Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közle-
kedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztói
mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-ut«za 21 íz.)

HIRDETÉSEK.

Dohány vágó -gép.
kedhetünk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segítségévéi tb-
rökmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja ISft 50 kr.

Külseje florentini barna bro-
_______ nce-ból, belseje kőedényből
dohány nedvességi fokát tetszés szerints oly elökésstllettel ellátva, — hogy a

siabályoini lehet. Dar. 3 ft 30 kr.
" P ^ n r»t>*ii i l l l O T * f ' V r a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány-

" ^ 9 ző-palaczkok, melyeknél a főst vizén hatván
keresztül, tökéletesen lehuttetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyagpi-
pával 2 ft 26 kr, tajtpipáral cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 ft 60 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 60 kr, nagyok és díszesek 9 ft.

Kgyetemes készlet, hollandialakú tajtpipát, három »»iv*r-és egy cigarett-szopókát
tartalmazó, díszes birtokban, darabja 5 ft W) kr.

Dohánvzó-szekrénykék, diszes fából s még gazdagabban és sok-félékben fel-
szerélve, ajándékokhoz különösen alkalmasak,4 ft 8) kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75.

Cigarette-készlet, kissebb és nagyobb tajts/.opókat, dohány- tartót, gyűjtésiért,
kanóczot és siíivarpapirt tartalmazó kisszerű diszes tokban 4 ft 50 kr.

Mobil-gyujtőszer, egy szivarszopókát, kanóc).ot és gyufákat tartalmazó kis zseb-
beli tok 1 ft 60 kr.

útra és kirándulá-
sokhoz igen ajánl

hatók. — Kis tajt-csibukot szójjel rakható megyí'aszárt, két sziraratopót és do-
hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.

Nagy tajt-csibukot, széjjel rakható megyfaszárt, cigarett szopókát és dohány-
tartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.

Szintén ilyen széjjelrakható fekete szárral 7 ft.
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendű pipával 2 ft 75 kr.
Kis törökdolián?-ké*i!>t, knpakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-fel-

tevőt, és dohányunót tartalmazó kis boltokban 2 ft 20 kr.

sétabotok, V^P&nt? ̂ T*™^'
i/iUAnfeio kiállításnak 2 ft 70 kr,

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZiKKEK.
KERTÉ S Z és EIS E R Ti

diszmü-kereskedés'ók által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

! Kitűnő Lefaucheux-revolverek.
| /Marok-revolverek simák és vésettek 10 fttól 20 ftig.

, 1 Mignon-zsebbeli revolverek simák 15 ft.
sHsima jóki szitményü revolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.

j ÜL J Szintén ilyenek, minden egyes alkatrésiük kovácsolt aezélból, minden egyes da-
<\ rab pontosan belőve s czógnnkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 60 kr 9 mm. 26 ft. j

I | 12 mm. 27 ft 50 kr.
IFinoniabb kiállitásuak, szép vésésekkel.arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele
V fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
10- és 12-l8vetü revolverek, különböző kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zscbbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 fttól 10 ftig.

„ „ kétesöriiek 5 ft 60 krtól 15 ftig.
Lefaucheux Percussiós egy-csövü két-csövü

4SrfttoTIÖÖ"ftig 7Tr5Ö~ürt6Í"Í8"fTip " Vá'n 50'krtoT 60"ftig
vadászfegyverek dús választékban.

Flobert-féle szoba-pisztolyok és puskák,
a lövésnél nem .Wranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kellé
mes mulaisággal párosult gyakorlathoz a ezéllövésben igen ajánlandók,

kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 60 kr.
Puskák madarakra is használhatók, 6 mm 19 ft, 9 mm. 21 ft.
Töltények száza 6 mm. golyóval 86 kr, 9 mm.golyóral 2 frt 85 kr, 6 mm

söréttel 3 ft, 9 mm. söréttel 5 ft 50 kr.
Vasból készült czéltáblák, töltheti mozsárral és kiugró bohóeteial, dbja9 ft 80 kr

vagyis az úgynevezett „életmentők a mellényzseb
ben", melyek megtámadtatás esetében igen hatha-

3 ft 60 kr, 4 ft 60 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.

készftlve, minden egyes darab czégünkkel ellátva, a legnagyobb síéiben is hasz-
nálhatók.

1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
2. sz. kanóczczal és szivarmetszítvel 1 ft 25 kr.
3. sz. hosszabb kanóczczal és gzivartnetszóvel 1 ft 50 kr.
4. szám. gyergyátskával 1 ft 50 kr.

irga patent-bőrből készitve, vállba
ttasztható szíjjal, útra és kirándn-

tós, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, ac/él- I
ból 1 ft 50 kr, disíesebbek bőrtokban 1 ft 50 kr.

36 óráig járó müvei s elzárható felkeltövei,
.minden kívánatos órában éles, csengő hangon

ébreszt, ügyes alakjánál fogra pedig útközben is használható. Darabja 6 ft 50. ;
"•"" '" ~ "" (angol patent), birmily visedénynyel min- i

den további előkészületek nélkül használ
tathatván, egyszerű használati módjuk s erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb
bek 10 ft. 80 kr, nagyobbak 16 ft 60 kr.

lásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3 ft 3J kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 da- j
rab 5 ít. Szintén ilyen különféle nagyságú ssivartárcíák 1 ft 60 krtól 4 ftig. |

Zset>t»eli szerszámkésok, |
kát, körömtisztitót, fogvájót, fülkanálkit sat. tartalmalók, szaruba 2 ft, 2 ft
60 kr, teknösbéka-héjba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.

bsttist-bélléssel 10 ft 75 12 ft 50 13 ft £>0
Finom orleans-bélléssel 15 ft 60 18 ft 25 19 ft 5 >
Fehérek, igon elegánsak 16 ft 85 19 ft 60
Lovagló s kocsizó köpenyek ujjakkal és batist-bélléssel 16 ft, 19 ft.

~ Í T > é n . 5 B t ? Í r C a , (anSc I P»tent)» s*r£» patentbőrből, szi-
~ lárdan készülve, apró és papírpénznek

sárga patentbőrböl, minden varráu nál-
kül, s ennélfogva igen tartósan ké

törés és tüz ellen mentesek, olaj-
kicsinyek 1 ft 90 kr,

használható 2 ft.
.Alizol iiradLrágg

8i1l}ve 2 ft 30 kr
1 ámpá8ok

középszerűek ti ft 65 kr, nagyok -3 ft 40 kr.
K"i 1 ís t í > S i r t közép nagyságú, 3 kivonással, külsej e chagrin-bőrbe

" * " - ^ ^ f«guiv»_ kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
darabja 7 ft 50 kr

A ielenlen oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivant tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elkuidhetm,
tayekezetünk oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett b!za!mnt, a rEndeimények gyors és pontos eszközlése által

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszakültíiietök.

Magyar átalanos

közgazdászatUpar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyén-ntcza 5-ik szám.
Eeen 10,000 forintnyi óvadék mellett engedélyeséén intézet üzlettái-gyai:

B i r t o k o k adásvétele és haszonbérlete. K ö l r « 4 n ö k kiewkoz-
lése ingatlanokra. Biztosítási ügyekben az érdeklettek által a biztosítási szerződések
alapián támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Péníbenaj-
tná ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek, gyárak, keres-
kedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesrk pénzügyi e» bir-
tok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelese. Társulatok éi vállalatok
létrehozása. Üzleti összeköttetések előmozdítása. Uj felfedezések és talál-
mányok értékesítése. Ügyletek és üzletek köröli ntbaigazitás, felvilágosítás
s tanácsadás.

Ez intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogagy ' «8

üzleti osztály i s alakíttatott.
Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozdítása tekintetéből az

intézet, a tulajdonos tigyvédi irodájával egyesittetett.
Programmok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélknl és

bérmentve küldetnek. Kármán Lajos.
397 (7—11) köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

Heckenast <*nsztáv
könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám megjelent és ott, valamint

minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Fordította Vörösmarty Mihály. Két kötet, fűzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft

Gnizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly aal»tói<r, f o r d - d r - F e » a

György. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) fűzve 2 ft.
Diszkötésben . . • • • • ° «

Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat Hat kötetben.
T á r t a i 0 ' 3 0 *

I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
II. kötet: Az irpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).

III. kötet: A mohácsi ütközettől a iinci békekötésig• (725 lap, 8 rét).
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a szatbmári békekötésig. (o44 lap, 8-rét).

V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig (455 lap 8-rét,.
VI. kötet: II. Lipát trónra léptétől, a bécsi congressusig (4 2 lap, 8-rét).

1. 2. kötet, íüzve 5 ft. - S 4. kötet, fűzve 5 ft. - 5. 6. kötet, hizve 6 ft.

Országgyűlési emlékkönyv. 1 8 6 6 - 1 8 6 1 . Szerkeszti F a r k a s Albert. 1867. Hatv*n
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba fűzve 5 ft.

Szilágyi Sándor. Erdé lyorszas története, tekintettel Művelődésére. Két kötet. Czim-
képes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) fűzve 4 ft. diszkötésben 6 ft. _

SiTorényi József. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasi
V —VTTT osztálvi ifjúságnak a magyar nyelv- ég irodalomban oktatására, 1gy y l

784 lap, nagy 8-rét) . 3 ít.JO kr.

uro
egy

Toldv Feren^lTmagyaTlíftltészet története az Ős időktől Kisfaludy Sándorig.
Második'javitott kiadás egy kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét ftzve
2 ft., diszkötésben ## ' ' '
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koczkií/Jalas nélkül is nyerhetünk.
Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind koczkáztatós nélkül a legnagyobb nyereséget nyújtó,

legbiztosabb tőke-elhelyezés érhető el a

ISnegyedévenként 5 ft., vagy havonként 3 ft. lefizetése mellett. ugyam
évenként 3 8 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és magán-sorsjegyen, és pedig:
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
1 » hitelsorsjegy.
1 » 100 ftos 1860-ki sorsjegy.
1 » 100 » 1864-ki »
% rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Como jövedék-jegy.
1 Rudolf sorsjegy,
l darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
L » 50 » » • »
1 gözhajőzási »

Minden vevő részt vesz a küszöböli álló, következő húzásokon:

1 Salm sorsjegy.
1 Clary »
1 Genois »
1 Pálffy »
1 budai »
1 Waldstein »
1 Keglevich »
1 Windischgrátz sorsjegy és
1 badeni 35 ftos sorsjegy.

Badeni sorsjegyek, húzás auguszt. 31-kén, főnyeremény 40.000 írt. ezüstben,
1860-ki „ „ „ l-jén, „ 300,000 „
1864-ki „ „ szept. l-jén, „ 200,000 „

s a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen

valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 2 2 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése áfán megszrtnik a társasbirtoklás, a sorsje-

gyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a bevett, összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosán léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.

SJST" S V * Minden nyerés tudatva lesz. "Wfá "Wf& 570 (4—4)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.

PORGES LAJOS váltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. a Lloyd épület közelében.

Teljes egészség.
Számtalan bizonyitványok tanúsítják,

hogy Cauvin párisi gyógyszerész Ízletes'
növény labdacsai oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség előtt.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanúsított, ha nem volna az meg-
erősítve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek a.
szervgyengeségből származnak.

Egy doboz ára 1 ft.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
581 (1—6) gyógyszerész Parisban,

585 Birka eladás.(1-3

Tiszatarján, u. p. Csat, 730 darab
finom kétnyirésü fiatal birkanyáj, ju-
tányos áron oladó É. A.-nél.

Az ezelőtt 3 évvel — egy kies völgyben — épült pntnoki fürdő (Gömörbcn) ez
idén május 15 én nyílt meg.

Különösen ajánlható ez: csúzos, kAszvényes és görvélyes bajoknál, idült bér-
kütegeknél, nóbántalniiiknál: továbbá máj-, lép- s átalában mirigy daganatoknál.

Június l-jétől egy czélszerüen és csinosan berendezett gőzfürdő is áll a t. ez. kö-
zönség rendelkezésére. 590 (1—3)

Ugy kényelmes lakásokról, valamint annak idejében szőlö-curáról is gondoskodva van.
Alulírott egyátalííban mindent elkövet, hogy a t. ez. közönség tökéletes megelégedő-

• ét magának kiérdemelje. " s i | | O 8 S í m u e I f f U r d ö t u l a j d o n o s .

Mindennemű

tűzi- s kerti fecskendők,
melyek 16 év óta több műkiállitáson 1-ső jutalomdijakkal tüntettettek

ki, készen kaphatók

HOFFMANN J. B.
szivattyú és tiizi-fecskendök gyárában Pesten, dohány-uteza

11-dik szám alatt.

Ü-^N*

sg^Tr. 14

1. szám. Angol szekér-fecskendők, kurta nyomáraddal s oldalmózgóval, szűk
térre s gyors hajtásra alkalmas

akótartalom: 6. 8. 10. 12.
oszt. ért. forint 380.

Szekér-fecskendők, hosszú nyomóruddal
akótartalom: 6.

550. 750.

10.

850.

12.

oszt. ért. forint 400. 600. 750. 900.
Kézi szekér-fecskendők, 4 akóra 300 ft.
Kézi taliga-fecskendők, kettős müvei 3 akóra, ház körül és

cséplőgépekhez alkalmas 150 »
Kéri taliga-fecskendők, egyszerű müvei házkörül, kertöntözés

és cséplőgépekhez alkalmas 90 »
Targoncza-fecskendők, 2'/» akóra 95 »
Hordozható fecskendők, kettős művel 8 akóra 130 »
l'uftony-fecskendők, l'/a akóra 60 »
mankó-fecskendők 25 »

Készen kapható továbbá házi kutak, 3 " öntött csőből,
_ol hosszú: 1. 2. 3. 4. 5. 6". ?• 8. 9. 1Q.
""oszt. ért. forint 54. 63. 71. 81. 90. 99. 108. 117. 126. 135.

® ^ * Mindennemű szivó- és nyomó-szivattyuk a szükséglethez képest
gyorsan elkészíttetnek.

JtW Menrendílések, a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett
azonnal foganatosíttatnak. 568 (3—6)

••••'••••••MaHi

Lefaucheux-töltények,
(valódi franczia-geveiot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:

1000 darab 16 kalib 16 ft 30 kr
1 0 0 0 ' ' ' ' " '
1 0 0 0

573 (2—3)

2 0 „ 4 0 „

Unschuld Ede,
fegyverkészitő s kereskedőnél Pesten, váczi-uteza

a „levél"-hez.

Liebig tanár
hűs-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).

Liebig-féle Ms-kivonat-társaság Londonban.
Nagy megtakarítás háztartások számára.

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.

Erősítő anyag gyengék s betegek számára.
Aranyéremmel kitüntcttetett az 1807-iki párisi-, 1868-iki havre-i

kiállításon.

Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:

- f fngsn f°r % angol font % angol font % angol font
a frt. 80 kr.,. 3 frt., f frt. 70 kr., 92 kr.

&W Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban. 556 (7—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.

~ " — • — in i i • m\mt n M Mi ki MII IEÉ1HI

Hirdetmény.
A magyar jelzálog; hitelbank immár teljesen szer-

vezve lévén, az alapszabályaiban foglalt mindennemű jelzálogos
kölcsönadási, közvetítési és törlesztési üzlet eszközlését elvállalja.

gÜ^* Bővebb értesitést a Bank hivatalos helyiségében
(Pest, váczi-ut 8. szám alatt) nyerhetni.

Pest, 1869. július hóban.
A magyar jelzálog hitelbank vezénylcf

584 (i-3) igazgatósága.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre S ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

9 V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9—Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Nem az állandó katonaság sokaságában
mondja egy államférfiu — fekszik az ál-

lamok biztositéka, hanem a nemzet összes
erejében, ennek kell az állam feletti őrkö-
dést fenntartani, megtámadás esetében ez
vívja ki a győzelmet és szerzi meg a békét.
Az eddigi védrendszer nem a nemzetre ma-
gára, hanem annak egy elkülönített osztá-
lyára, a sorkatonaságra bizta a trón és a
haza védelmét. A honvédség felállításával
azonban a nemzetre magára lesz bizva sorsa
fölött őrködni a bel- vagy külveszély nap-
jaiban. A mi politikánk a békeség politikája,
de azért mégis figyelemmel kisérjük a hon-
védség" szervezkedését, mely által bizto-
sítva látjuk bel- és külbékénk megszilár-
dulását.

Többször szólottunk már a honvédség
szervezése-, tiszti kinevezéseiről, és több
törzstiszt arczképétés életrajzi vázlatát már

H o n v é d t ö r z s t i s z t e k . II.
be is mutattuk olvasóinknak, — s most újra
három derék honvédezredes arczképét és
életrajzát ismertetjük.

4. Pongrácz Sándor,
m. k. honvéd huszárezredes és pest-kerületi parancsnok.

A Pongrácz család egyike hazánk legré-
gibb családainak. Egyik őse Pongrácz János,

Mátyás király alatt vajdaságot viselt,s 1460-
ban az Ali vezérlete alatt betört török ha-
dat Temesvár alatt székely hadával tönkre
verte.

Az 1848/9-ki szabadságharezban 33 Pon-
grácz vett részt, kik közül ketten, Lajos és
István, Sándor testvérei, mint kitűnő törzs-
tisztek szolgáltak, s most mindketten az uj
honvédséghez is kineveztettek: Lajos alezre-
dessé, István őrnagygyá.—Sándor, az ezredes
és pest-kerületi parancsnok, született 1824-
ben Hontmegye Felső-Túr helységében, atyja
birtokán.

Iskolai tanulmányai bevégezte után
1839-ben az olmützi hadapródi intézetbe
lépett, honnan a 2-ik számú gyalog-sorezred-
hez osztatván be, majd ismét a 2-ik számú
könnyű lovas-ezredhez tétetett át, s 1846-
ban hadnagygyá neveztetett ki Krakóban,

HORVÁTH JÁNOS.

Honvéd törzstisztek. II.
P O N G R Á C Z SÁNDOR.

I N C Z É D Y SÁMUEL.

32-ik szám.

Pest, augusztus 8-án 1869.


