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39-ik szám.

Tizennyolczadik évfolyam.

kakasnélkűli

Lancaster
I-ső

Ildik

fegyverraktár s műhely

fegyverraktár s műhely:

váczi-utcza
a „levélhez."

ajánlja a részére Magyarországban és Ausz
triában kizárólagos szabadalmat nyert leg
ujabb javított

kerepesi-uton,
a nemz. szinház átellenében.

Pest, szeptember 24-én 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt,
C»npán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'Jsitg és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori va
t8bbsz6rTTgtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasennteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

kakas nélküli

Lánc sier-vadászfegyvéreit
(saját készítmény.)

Ezen fegyverek íöelönye mások felett a gyors és biztos töltés és pontos lóképesség száz lépésre, (mely távolságra 2-ős számu sörét 50 iv
itatos papiron keresztül visz) még különösen az, hogy szerkezete egyszerü, s igy nincsenek alávetve a más ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan
szükségelt javításoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes biztossággal elzárhatok.
E találmányom részre Iiajlatlun szakemberek által mindig a legjobbnak itéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül kitúnöleg felel meg,
és bármely vadászt'eKy verek probalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
Egy szép kiállitásu

A nemzeti szinház tűzveszélye.
A nemzeti szinházat, mindnyájunk e
féltett kincsét fenyegetett tűzveszélyről
lapunk mult számában emlékeztünk már.
Midőn most az esteledő ég láthatárát piros
fénynyel bevilágitó iszonyuan szép jelenetet
rajzban állitjuk olvasóink elébe: eddigi
közleményeinkhez csak keveset kell adnunk.
Olvasóink tudják, hogy a szinház részére

szinház által megvásárolt (Westermeyerféle) nagyobb egyemeletes sarokház között
állott. Az emlitett épület földszintjén Korompai kocsitára volt (s van ma is) bérben;
az elsö, második emelet a szinház diszletés ruhatárának helyiségéül szolgált, a padlás pedig Lehmann mester szinfal- és diszlet-festő terméül volt berendezve. Belül

és átszállitás végett, összekötni a kettőt, és
pedig — vasajtóval, rácsesal s vasfolyosóval talán? nem; csupa fával ismét; nehogy,
ha e tűzfészek lobbot talál valamikor vetni,
a szinház maga épen maradjon.
A meggondolatlan könnyelmüséggel
kihivott végzet mihamar jelentkezett! S
mint a lapok értesitenek, az első nagy meg-

kakas nélküli dupla Laneaster-vadászfegyver

gyönyörü díszítéssel és damaszt-csövekkel 13O, 150, 200 frtba kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a váczíisU/ában és a kerepesi-uton, a nemzeti szinház átellenében lévő üzletemben szivesen megmutattatik.
LBIICÍÍSÍÍT fegyvereket kakitokkal 80 frttól 220 frtig készítek szépen kiállitva.
Raktáraimban Lefanchcnx-r«daNzfegyverek is nagy választékban vannak, és pedig a legjobb szerkezet
szerint készitve, melyek saját gyártmányom levén, a legpontosabban állitvák ki, áiuk (55, 75, 80, 90, 100 frtig.
Le<nnch(UX-feg.vverek a l.-jíjobb hirü lüttirlli gyárakból 40, 45, 50, 60, 80, frtért kaphatók.
Lefanclif nx-rt voherek személyes biztonságra kipróbálva, gazdag választékban szerezhetők be, még pedig 6 lövésüek 8, 12, 15, 18, *0, 25, 35 frtig, — 10, 12, 20 és 30 lövésüek
25 frttól 75 frtig.
Percussios fegyverek, duplák vascsövekkel IS frttól 15 frtig; eg}Csövüek 7 frttól 8 frtig.
Szalag (Ruban) csövüek duplák, 20 frttol 25 frtig.
EsycHÖvu mordalyok, párja 2 frt. 40 krtól 5 frtig; kétcsóvüek 5 frttól lt frtig.
VHdásate^zkőzök nagy választékban a legolcsóbb gyári árakon.
U6T" Minden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés eseteben egy hó leforgása
nlalt kicserélem.
1147(2-13)
Mühelyeimben fegyver javiíásck olcsón eszközöltetnek.
Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

il

Paehl J. utóda

(1-4)

zongora-terme

I-ső szám, I-ső eme!ct.

i), a már több mint 40 év óta jó hírben
ctK rcnesen ismert zongorateremben,
h s gondoHHii válogatott hangszei;hirnevesb <ryámkbóla legjutányosb
_^
árakon mindenkor készletben találhatók.
Ugyanott átjáts-'ctt. zoncnr; k kibérolhetők és becserélhetők; ugy! szinte kijavítások a legszilárdabban s legolcsóbb árért eszközöltetnek.

A galandóczot (Bandwurm) meggyógyítja (levélileg is) dr. Bloch, Bécshvn,,
Praterstrasse 42. szám alatt.
1088 (;-ii)

Mellbetegségben szenvedőknek.

A már lI. mi old Sándor által az ő Ko>-inos-Kban ajánlott Coca-növény
I'ernhol, dr. Sampson íanar rendszere nytm.'in lapdacsokká feldolgozva a tüdőbetegségeknek gyökeres gyógyitása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előrehaladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampxotl egy tudományos értekezete
az 1-srt Rzamu coca lapdacsok használata felett különösen a coca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabáKzata
szerint 1 'allér, hat doboszé 5 tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a „szereesenhez" (zum Mohren) czimzett gyÓjíjszcr*ar
által Mainzban ingyért küldetik meg.
1124(4- 7)
Hffl?~ l'örnltitr Magyarországra nézve Pesten: TÖRÖK J. gíógysz. királyutcza 7-dik sz. alatt — s Béesben: IIAUBNER E., Engelapotheke am Hof.

i.i ló-sulajdoi OÉ Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A nemzeti szinház diszlcttárának égése

Radnótiay igazgatósága idejében vétetett
meg az a magas, ódon, raktárszerü épület,
mely a régi füvészkert (most a vegytani
intézet udvara), a nemzeti szinház hátulsó
(délnyugati) sarka és a szintén a nemzeti

minden csupa fa: famennyezet, falépcsok, fa-1 gondolatlansághoz apró gondatlanságok
folyosók. Ez épület azelött nem ért köz- { egész sora járult még. A légszeszt nem tudvetlenül a szinházig; pár ölnyi üresség volt, ták elzárni; a vizvezeték elejénte szintén
a kettő közt, de a szinház tulajdonábaraen- < nem akart szolgálni vizzel; a kis asztalosvén át, jónak látták, a könnyebb közlekedés ; műhely tele volt gyaluforgácscsal s min-
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denféle éghető törmelékkel s több efféle;
ugy hogy csak igazán az isteni gondviselésnek lehet köszönni, hogy az egész szinház
porrá nem égett.
No, persze, az isteni gondviselés eszközök által szokott müködni a mai positiv
világban. Első szerencse volt az óra, melyben a tüz kiütött. Lehmann még festegetett
műtermében, s egészen világos volt még
kivül, a szinészek együtt voltak már az
előadásra készülve, midőn a tüz kiütött s
rögtön észrevétetett. Ha éjjel üt ki: minden
lángba borul, mielőtt észrevennék. Ha egy
pár órával később üt ki, mikor a közönség
a szinházban van: borzasztó rágondolni is,
— nálunk is, ama nem ritka jelenetek egyike
következik be, melyekről iszonyodva olvasunk olykor, nagy és tele szinházak égéseiről.
De még hatalmasb eszközei voltak e
szerencsétlenségnél a gondviselésnek: derék
tűzoltóink. A lapok irják, hogy a szinházi
személyzet, a dráma legelőkelőbb tagjai,
élükön az igazgatóval, nagy tevékenységet
fejtettek ki az oltás körül. Söt mondják,
hogy a veszély közepette oda érkezett gróf
Andrássy miniszterelnők s a bájos csalogány Benza Ida kisasszony is tettleges és
élénk részt vettek a szivattyúzásban. Mind
szép s dicséretes dolog; de mit érne, kivált
ily nagyvárosi tüzesetnél, a legjobb akaratu
igyekezet s önfeláldozás is, kellő hozzá értés, tüzoltó készülékek s fegyelmezett összmüködés nélkül. Minden dicséret és magasztalás illeti meg tehát a derék tűzoltókat, kik — épen az országos ünnepélyeiket
megelőző napokban — ismét megmutatták,
hogy az igazi és komoly veszélylyel bátran
— és sikeresen néznek szemben.
A meggyúladt raktár-épület megmentésére gondolni sem lehetvén, a színháznak
a tűztől elzárása volt az egyetlen észszerü s
ritka erélylyel és megfelelő teljes sikerrel
ki is vitt feladat. A szinház épületébe, a
roppant erőfeszítéssel őrzött és védett éghető pontokon sehol sem kapott be a tűz. A
ruhatár nagy része is megmentetett. A kár
tehát csak az épületre (mely különben is
ujra épitendő lett volna) és a díszletekre
szoritkozott. E részben a kár valóban igen
tetemes; nemcsak pénzértékileg, a mennyiben 30 ezer forintra tehető, (melynek egy
része meg fog a biztositó társulatok által
téríttetni,) hanem azért is, mert a hiány
helyreállítása sok időt fog igénybe venni.
Alig maradt ép díszlet azokon kivül, melyek épen azon estére a szinpadon voltak.
A mi maradt is: félegészen maradt meg. A
legszebb operai diszletek oda vannak. Lehmannak , ha tiz akkora volna s tiz keze
volna: akadna elég munkája egy esztendeig.
Pedig- öt magát is igen érzékeny kár érte.
Mintarajzai, mükönyvei s vázlatai — mind
odaégtek.
Ismételjük: a tüzoltóknak köszönhetjük
isten után, hogy ily aránylag olcsó áron
Azerzett tanúsággal menekülhettünk meg a
sokkal nagyobb kártól és veszélytől. Fogjuk-e hasznát venni, itt s egyéb közintézeteinkuél, a szükséges nagyobb óvatosságra?
A szinház részéröl, b. Orczy vezérlete
alatt, másnap küldöttség volt megköszönni
gróf Széchenyi Ödönnél, mint főparancsnoknál, a tüzoltók buzgó és sikeres fáradozásait. Egyik: biztositó társulat, mely a
szinház megmentésével tetemes kártól menekült meg, mint halljuk, ezer forinttal
gyarapította a tüzoltók pénztárát. Megérdemelték, mind a köszönetet, mind a jutalmat.
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Szülőfölde in en.
Im itt vagyok, hová rég vágy vá-vágytam!
Itt vngyok ismét szülőföldemen . . .
E róna, e táj, e kisded falucska,
E fejér házak — mind kedves nekem.
Régismerősök a fák, lombjaikkal
Felém hajolva ugy köszöntenek . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő,
Leheld szivembe régi kedvemet.
Majd minden ugy van, a mint akkor régen:
A ház, az udvar, az egész telek;
Csak a tetőt kuszálta meg a szélvész,
Mint szívemet az álnok emberek.
De mintha mostan semmi bú se fájna,
Örömre int a csalfa képzelet . . .
Dudolj körültom vidor esti szellő,
Leheld szivembe régi kedvemet!
Oh mintha ottan kezdeném meg ismét,
Hol félbe hagytam, — avagy még elébb!
Egy percz alatt átélem gyermek évim'
És ifjúságom boldog édenétl
Vidám tavaszkor! . . . az öröm sugara
Reám még most is édesen nevet . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő,
Leheld szivembe régi kedvemet.
Itt állt a füz, a honnan karcsu vesszőt —
Mint gyermek, paripának törtem én! . . .
Futostam . . . játsztam!.,. Hisz talán csirában
Sem volt még akkor a sok tört remény,
A mely azóta, mint az ősz avarja,
Befödte évről évre szivemet . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő,
Leheld szivembe régi kedvemet!
Ott ült apám! a nyári alkonyatban,
Térdein játszva mily boldog valék! . . .
Nem érheté meg, haj! midőn a gyermek,
Kit karján horda, a világba lép,
Megtörve, zuzva annyi fergetegben . . .
Eh! nyomjuk el a fájó könyeket . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő,
Leheld szivembe régi kedvemet!
Jertek barátim! régi ismerősök!
Járjuk be együtt e kedves tanyát,
A sok emléket veletek megosztva
Mint egykor, régen együtt éljük á t . . .
Tudjátok itt e vén diófa árnya
Láta legelső hő szerelmemet . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő!
Leheld szivembe régi kedvemet!

ügy vészes alom volt CSUK, mely azóta
Lekötve tartá ifju lelkemet . . .
Dudolj körültem vidor esti szellő!
Leheld szivembe régi kedvemet.
De jertek immár, ott benn a szobában
Szivesen várnak a jó öregek; —
Közöttök is ujabb gyönyört találok,
Ha velök a multról beszélhetek!
Gyermek vagyok, ismét a régi gyermek! . . .
Sirok, örülök, élek, nevetek . . .
Jer bor, — barátság! s még ogy pillanatra
Leheld szivembe régi kedvemet.
(Kocsord, júl. 15. 1871.)

Lukács Ödön.

\z ember a fejlődés legalsó fokán.
Mi idézi elö azt a folytonos hullámzást,
s időközönként azokat a nagy háborgásokat, melyek az emberiség életében fölmerülnek?— Minta mély tenger, olykor-olykor
látszólag minden nagyobb ok nélkül felzúdul, s háborgó hullámokat vet: ugy az
emberi kedély is néha mintegy magától
is forrongásnak indul, s pusztitó viharként
ragadja tova a társadalmi lét törékeny hajóját — meddig, és hova? kérdheti szorongva
a hatalmát vesztett kormányos, — feleletet a vész zugása közt sehol nem talál, ?
nyugalmat, melyre pedig legnagyobb szüksége ilyenkor volna, a népek sorsát vezető
végzetszerü gondviselésben való hite adhat
csak.

Mint a természeti világ eseményei egymással szoros ok- és okozati viszonyban
állanak, s ok nélkül époly kevéssé lesz
bármi, mint eredmény nélkül nem marad:
ugy az ember és az emberiség erkölcsi világában fölmerülő tünemények is csak e
szempontból tekinthetők józanul. — Az események soha sem a vak véletlen müvei,
hanem szükségképi következményei valamely oknak és további okai uj következményeknek, vagyis: a mult a jelennek, s a
jelen a jövőnek alapja, s minden esemény
egy lépcső-fok a továbbira.
Az emberiség haladása, egy nagy végezel felé ma már tagadhatlan. S ez elvből
kiindulva: a jövőt csak a mult és a jelen
összevetett tükörében láthatjuk meg.
A mivelödés, a kultura, e haladás mérve
és kifejezője. Végpontja hol van? ki tudhatná? kezdő pontja hol volt? annak nyomai ma is láthatók még.
Egy ily nyomra akarjuk ma vezetni
olvasóinkat.
„Alkonyat felé volt már, midőn megkerülve a tüzföld legalsó ormát, aSfc.-Diego
fokot, a hires La Maire csatornába érkezénk,
s horgonyt vetve a közeli Good-Success
öbölben, csakhamar e vad vidék lakosaihoz
illő módon lettünk üdvözölve," —igy kezdi
szavait a Tűzföld leírásakor Darwin, a déli
tengerekun egj' nagyobb expediczióval tett,
és hat évig tartó utja alkalmával. A leírás,
melyet az ujvilág e legvégső pontjáról ad,
nü, mint csak szemtanu leirása lehet, —
de a kép igy annál sötétebb, mert e kép az
emberiség multjának képe — és való!
„Aligha van a földön nyomorultabb
nép, — ugy mond, — mint e tüzföldiek;
hozzájok képest a new-seelandiak, vagy a
föld másik végén az eszkimók is a mivelödésnek már tekintélyes fokán állanak."
És mégis, e nyomorult lényeknek is tetszik
az élet!
Midőn az öbölben megjelentek, a tenger
fölé kinyúló sziklafokról egy csoport meztelen lény ugrált fel a sürü bozót közül,
kik valami rongyokat lebegtetve fejők felett, éles üvöltéssel üdvözölték a hajót, s
vad orditással szerte futva, az esti szürkületben mindenfelé csakhamar fóllobogni
látták jeltüzeiket, (melyektől ez egész fold
és nép elnevezését is kapta) s kiáltásaik az
egész éjen át viszhangzottak a szikla-ormokon.
Reggel a mint megvirradva a part felé
közeledtek egy csónakkal, az ott álló vadak
egy kis csoportja fogadta öket, a kik egy
darab veres szövet oda dobása után azonnal
jó barátaikká lettek, s mellöket és hátukat
verve, minden tölök kitelhető módon értésökre igyekeztek adni, hogy most már örökre
jó barátok. — A miveletlen népnek megtetszeni könnyü, veti hozzá szellemdúsan
Darwin, de kielégiteni annál nehezebb őket.
Mennél tovább érintkeztek egymással, annál gyakrabban hallották „yammershooner"
forma hangjokat, a mi a magukkal vitt benszülött magyarázata szerint, — a kit egy
régibb expediczió alkalmával hoztak Angliába, s most tolmácsul használtak, —
annyit jelentett mint: „add nekem;" — s
valóban a kabát minden gombjaira is rá-rá
mutatva ujjaikkal folyvást mokogták „yammershooner "-jöket.
Különben ennél többet még e benszülött
sem értett meg e legelőször talált tüzföldiek
beszédjéből, — mivel ezeknél tulajdonképi
állandó nyelv nem is létezik, a hang, melyet
érzelmeik nyilvánitására ösztönszerüleg adnak, a régibb utazók által azon rekécseléshez hasonlittatott, mint midőn az európaiak
torkokat köszörülik, azonban Darwin azt
állitja, hogy még ennél is valami kellemet-

lenebb hörgés forma az, a minőt egy európai az eléjök vonszolt delinquens fölött, s a kéregből készült esónakukon egy vonás
ember sem képes adni. — Hol van tehát itt megpofozás és karmolási itélet aztán teljes változás sem történt. — A müvel'ódés, a
a fönséges, isten képére teremtett ember nyilvánossággal, az egész község szeme kultura, az a gőzerő, mely ama szörnyü tájellemző sajátsága, az artikulált beszéd? — láttára hajtatik végre. Ilynemü igazság- volságon átröpit, ez az a hatalom, mely
szolgáltatással a néger-törzsek legtöbbjei maga elött ellenállhatlanul elseper minden
Sehol.
akadályt, mely előtt mint a gyilkos számár
birnak, — de e tüzföldiek még nem.
A piszkos, néha 6 láb magas alakok néApró csapatokra levén oszolva, vala- mum előtt halomra hullanak a miveletlemelyike szőrével kifelé forditott guanaco
bőrt viselt keresztül vetve vállain, de több- mennyi egyenlő hatalommal (egyenlő sem- nebb törzsek *) — s boldog a nép, melynek
nyire egészen meztelenül, sárral bekent mivel) bir, egymástól teljesen függetlenek, kezében erősen áll e fegyver, — övé a jövő;
arczczal és piszokfedte testtel csatangolnak még nyelvökre nézve is annyira, hogy min- missiója nagy, az emberiség sorsa kezébe
denik kis csapatnak külön nyelve van. En- van letéve, hogy azt elébb, tovább vigye
e kopár partokon.
D a p $ y
J J m l L
Lakház, vagy hajlék, hasonlólag isme- nek természetes következése a bábeli zavar, rejtélyes végzete felé!
retlen e kietlen földön, habár az idö zord a félreértések, s örökös czivódások forrása,
és kegyetlen, annyira, hogy még nyár köze- — holott már az egyfajta madarak is a
pén is majdnem hó esik, — és e lények ily legpontosabban megértik egymást.
A tűzoltó-egyletek országos gyülése.
Igy minden társadalmi lét nélkül a
teljesen az elemek mostohaságaira hagyva,
Augusztus és szeptember hónapokat bátran
ott csuszkálnak a partok szikláin, hogy ne- szellemi létnek is legalsó fokán állanak. A nevezhetnők nyárutó és őszelő helyett vándorhány csigát, vagy kagylót megkaparithas- róka ismeri a csapda veszélyességét, s a gyülések havának. A fővárosi ember még fürdőn
sanak; — még csak legkezdetlegesebb varjúnak nem kell mutogatni a puska jelen- vagy vidéken mulat, az üzletek panganak, az
fegyverök sincs, hogy vadat ejthetnének tőségét, hogy 2ötávolba ne várjon be, — ujságirók desperálnak tárgyhiány miatt, hacsak
maguknak; az egyetlen védszer egy dorong de Capitain Fitz Roy hiába irányozta e tüz- valami salzburgi vagy gastoini találkozás és az
földiekre a fegyvert, hiába sütötte el mellet- ehhez kötött furcsábbnál furcsább kombinácziók
volt, mit kezökben láttak az utazók.
segítenek rajtok, szóval, a holt vagy savanyu
Éjjelre 5—6-tosával egy csoportban, mint tök, hiába lőtte keresztül a vadat, mind ez nem
uborka-idény még in floribus van — mikor tudóaz udvaron az ebek, összekunkorodva alsza- nem használt, az előbbi esetben azt vélték, sok és tudatlanok, dalnokok és jogászok, rendőrök
nak az átázott földön, ott a hol elesteledtek, hogy az egy oly eszköz, melylyel oly nagyot j és tűzoltók összegyülnek g kongresszusaikat tarts igy töltenek gyakran heteket e mostoha I lehet ütni, hogy csattan; a fejéhez is kapott ják a néma főváros falai közt. Ekkor uj szint ölt
vidéken; európai embernek nem lehet fo- a tüzföldi, de csudálkozva tapasztalta, hogy a rendes Pest. Szem nem látta uniformisok lepik
galma oly látványról, minő egy izben az az mégis nem fáj, és a puskát sem látta el az utczákat, az ember magyar szót is hall és
pedig hányféle tájszólásban, lát antidiluvialis
utazók elébe tárult, midőn egy anyát lát- j mozogni; sőt midőn vérében fetrengett | alakokat
(valóságos aranybánya a regényiróra
tak, csak most született csecsemőjével emlő- elöttök a lelőtt vad, még akkor is csak azon nézve), mintha az ujkor üzleti tolongása közé a
ién, a mint vágta e két teljesen meztelen bámultak, hogy oly távol tölök mi lelhette mult árnyai szálltak volna alá... A pesti lakosság
lényt az esö, s az anya összecsaposodott ha- azt, mitől folyhat a vére ? — hogy az a csat- | rendesen közönyös az ily ünnepi gyülekezések
járól a kisded testén patakzott végig a tanás, melyet mellettök hallottak, s amaz iránt, a tért teljesen a vendégeknek engedi át s
állat eleste összefüggésben volnának egy- háboritlanul lát dolga után; nem ugy van itt, nnnt
hideg viz.
mással,
azt a tüzföldi nem volt hajlandó vidéken, hol egy-ogy vándorgyűlés évekre szóló
Képzelhetni-e, hogy ily körülmények
Sok peeti ember nem tud róla semmit, a
elhinni, mert hisz neki jó éles szeme van, esemény.
közt fejlődhetik ki valami szellemi élet?
legtöbb alig valamit, s valóban heroikus szerekre
,,A rókáknak van barlangjok, az égi csak látta volna azt. Mivel a gyorsan re- van szükség,őt e lethargiából felrázni; doha egymadaraknakfészkök",de ez embereknek nin- pülő golyót nem vette észre, az szerinte szerre négy zenekar nagydobja hasitja füle dobját,
csen ily otthonjuk sem — mert a föld, me- nem létezhetett, — a mint sok ember sze- ha fénylő sisakokat és változatos egyenruhákat lát
lyen csatangolnak, nékik nem több, mint a rint nem létezik a mindenható gondviselés diszmenetekben végig vonulni, ha plane a király
is látható ez alkalommal, akkor már levetkőzi köpuszták vadjának a terület, melyen élelmét se, mert annak utját nem látja.
zönyét s egy néző helyért élet-halál harczra kész.
keresi. A birtoknak legkezdetlegesebb neme
Az egyetlen vonás, melylyel felette látAlig emlékszünk Pesten ünnepélyes összesem létezik közöttök. Más vadnépek leg- szanak állani az állatoknak, a bámulatos
gyűlésre, mely oly népszerü lett volna, mint a
alább törzsekbe állva, egy-egy területet nagy utánzást hajlam. Nem lehetett egy tüzoltók közelebbről lefolyt országos ünnepe. Az
megszállva tartanak, melyet más törzsbe- mozdulatot, egy szemhunyoritást tenni az igaz, hogy falragaszoktól kezdve beragasztott horlieknek semmi ürügy alatt nem szabad át- expediczió tagjainak, hogy a vadak valame- dárhátakig a reklám minden nemében nem volt
lépni, ugyan ilynemü birtokkal már a vad- lyike észre ne vette s azonnal ne utánozta hiány, s az egész ünnepély sok ügyességgel volt
ebek, söt a harkályok és kakukok is bir- volna; ha valamelyikük nevetett, ök is inscenirozva, de a legnagyobb reklám volt mindennak, a melyek egy általok birtokba vett rögtön nevetésre erőltették képöket; a mit esetre a pesti tüzoltóknak önfeláldozó és eléggé
nem méltányolható közreműködése a nemzeti szinerdőterületen más fajtársukat nem engednek ezek beszéltek egymásközt, azt szóról szóra ház megmentésénél.
bogarászni, — és ime, ez emberek még a \itanok mondták e vadak egymásközt, a
íly előzmények után az ünnepély sikerülte
kezdetleges megtelepedés ily állapotára sem mi annyival meglepőbb tény, mivel meg- előre látható volt; a pesti közönség bátor tűzoltói
jutottak el. Találhatni ugyan egyeseket, a forditva mi európaiak még az indián törzsek iránt rokonszenvét nem rejtette véka alá, a tüzek
kik elvonulva gunyasztanak a tengerparti mondataiból sem birunk egy-két szónál és vizek főpatronusa pedig adott felséges szép őszi
barlangokban, teljesen kizárva minden tár- többet utánok hangoztatni. Gyakran meg- napokat. Szóval, az anyag megvolt, melyből
alkotni lehetett, az elemeket csak rendezni
saságból; „it is a bad man" „az egy rosz történt, hogy valakinek ásitását az egész épitni,
kellé, s a mű készen állott. E szerepre vállalkozott
ember", jellemzéaz ilyeneket Jemmy Button, vad csoport hiven utána ásította, s egy fiatal és azt be is tölté a tüzoltók országos főparancsaz emlitett bennszülött, de hogy mi bün- már annyira vitte, hogy midőn valaki tüsz- noka: gr. Széchenyi Ödön.
tényért lett kiszorítva a társaságból, ezt szenteni kezdett, egy előbbi alkalommal
A nemes gróf, kinek arczképét és életrajzát
bajos volna kitalálni; lopni nem volt mit; látva, hogy mily arczot vágott az illető, a mult számunkban vették t. olvasóink, — par excelvalószinüleg megharapta társát, s igy töké- kinek nehezen sikerült a tüszszentés, hamar- lence vállalkozó szellem, de mondhatni közmonletesen azon elefánt, vagy vizi ló sorsában jában az egész arczfintorlat-sorozatot végig dásossá vált a balsors, mely az oddigi vállalataiban a képviselő-jelöltségtől a részvény társulatokig
osztozik most, melyet ép oly büntényért csinálta, azt vélvén, hogy annak mindig igy rendesen követé, s melynél fogva valóságos „Peehmartak ki a csordából.
kell bekövetkezni, s egész önelégülten né- vogel"-nek volt kikiáltva. De Fortuna szeszélyes
Különben e büntetés itt e népnél talán zett az illető arczába a rokonszenv e saját- dáma és a gróf szerencséjének kereke jobbra formég iszonyúbb, mint a mivelt társadalom- ságos nyilvánítása után, valószinüleg azt dult; s ma már két fenálló és áldással működő
ban is, mert a kit azon kis csoport, talán gondolván magában, hogy n a , most már intézményhez, s legujabban egy választó kerület6 — 10 tagból álló család kitaszit magából, kétségkivül bebizonyitotta, hogy ö meny- | hez is van a név kötve, melyet magyar hazán <
legnagyobb fia, anyagi és szellemi érdekeinek
a melyhez természetszerűleg tartozott, azt nyire szereti e felebarátját
leggondosabb ápolója oly átalánosan tiszteltté
semmi más csoport mint idegent be nem
In.e, ilyen az ember eredeti állapotában, tőn. A budai és a pesti tüzoltó-egylet gr. Széfogadja, s itt még vadállatokat is alig ta- — valóságos gyermek; és ebből lett az : chenyi Ödön műve — a bár mindakettő inkább
lálva, teljesen egyedül lézeng a sziklaromok ember, a ki a természeti erőket kizsákmá- | helyi érdekü, de o hely fővárosunk, hazánk szemközött.
nyolja, gépeket tervez, vasutat épit, táv- j fénye s mit ennek emelésére teszünk, nem marad
Nem lévén birtok, a kormánynak is irdát állit, könyvet nyomtat! Honnan ez j hatástalan a haza töb bi részeire nézve sem.
semmi néven nevezhető faja sem létezik kö- óriás különbség? e roppant fejlődés?
*) Több szakértő közli azon tapasztalatot, miszerint
zöttök. A méneknél királyné, a hangyáknál
Véghetlen a távolság innen odáig; s e a miveltebb fajok az egész földön mindenütt olyforma havannak a miveletlenebb, vagy felvad törzsekre, mint
katonai aristokratia, a papagályok és pat- végetlen uton a történelem és a tapasztalás atással
márcziusi lágy szellő az líszó jégtáblákra, melyeket észrekányoknál a vének tanácsa határoz, a gó- csak egy segitő módot ismer. Ugyanily ál- vétlenül elolvaszt; a határvonaloknál minden ellenségeskelyák formális törvényszékeket tartanak, lapotról a missionáriusok által beplántált dés nélkül is pusztulnak a miveletlenebbek, mihelyt érintezekkel, mivel — habár eddig még ismeretlen okból,
söt a majmoknál is, habár kisebb családi európai müvelődés másfél század óta a be- keznek
— azon szokások és betegségek, melyek pl. az európaiakat
ügyekben a patriarkha erős agyarában rej- csületérzö, virágzó, boldog tahiti fejedelem- csak kevéssé emésztik, a vadak közt roppant pusztitást
lik a törvény, de többekre kiterjedő cziva- séget alkotá, mig a tüzföldieknél, Magel- tesznek, s ez az oka, a miért némely vad szigetlakók mindent elkövetnek, nehogy valamely európai hajó partjukon,
kodásoknál a banda körben ülő vénei itélnek haens óta, több mint harmadfél század alatt, csak pár napig is kikössön.
V. L.
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németséggel nőve, hogy pl. csak nemrég is ily
egyletek szláv fanatikusok által nemzetiségi gyűlöletből megtámadva s bántalmazva lettek. Nálunk,
hála az égnek, nincs ily ellentét. A tűz magyarnak,
németnek közös ellensége, ki ellene hat, — a közös
törekvésben bajtársakra, testvérekre talál.
A magyarországi tűzoltó-egyletek pesti ünnepélyét ilyesmi nem zavara. Németországból
számos tüzoltó vendég érkezett, s'a hazaiak jó nagy
része németajku polgártársakból állott, de a szellem, mely az egész ünnepélyen végig vonult, ma-

gyakorlatok képozék, melyeket ő Felsége is
megtisztelt jelenlétével. Valóságos m.moeuvre volt
ez, minden részletében pontosan végrehajtva, vezényszóra és harczias jelekkel. Legtöbb hatást az
u. n. mászó házon végrehajtott gyakorlatok tettek,
különösen pedig a befejezését képezett nagy roham. Adott jelre az Ujépület különböző bejárataiból fecskendők és tűzoltó-szeres kocsik törnek elő,
egy percz alatt leszerelvék, más percz és a fürge
tüzoltók már a házhoz támasztják létráikat; alig
jutottak az elsö emeletig a azonnal feljebb akaszt-

A tűzoltó-szerek kiállításáról: Fölszerelt vizkocsi tűzoltók részére.
feltétlen disciplina, testi gyakorlatok előiskolájául
szolgáltak a katonaságra. Évtizedek előtt ikertestvérével a tornászattal együtt, a demokratia (vagy
helyesebben demagógia) eszközeinek tekintették,
s mint ilyeneket üldözték az atyáskodó kormányok,
de ma ezek is belátták előnyoikot, s pártfogásukban, söt anyagi segélyben is részesitik őket. Ma
már Németországnak alig van helysége, melyben
tűzoltó-egylet ne volna, s ez a kisvárosi és falusi
társas életnek ép oly mozgató oleme, mint a hasonlag obligát torna- ea dalár-egyletek. Amazok ed-

gyar volt: ezt a mai világban — fehér hollóként
örömmel köll konstatálnunk s legnagyobb részben
gróf Széchenyinek róni fel érdemül.
O volt a nap hőse ez ünnepélyeken, s ugy a
tűzoltók ragaszkodása, mint a közönség vonzalma
nem egyszer demonstratíve nyilatkozott, a fényes
sárga sisak megjelentekor, melyet szürke lovon
avagy gyalog, de mindig ott láttunk az ünnepély
gyúpontján, parancsokat osztva és tevékenyen
működve minden irányban.
Sokan hibául róvják fel a sok spektákulumot,

ják a felnyujtott létrát s tovább kapaszkodnak a
második és igy tovább a harmadik emeletre és
fedélre. A fecskendők hatalmas sugaraikat a
magas épület fedelére lövellik, tűzoltók másznak
a falon, kétségbeesett lakók három emeletről ugranak az alant kifeszitett lepedőbe a pedig oly virtuozitással, mintha csak le akarnának ülni; — egy
anya(t. i. átöltözött tűzoltó) csecsemőjével jelenik
meg az ablak párkányán, hasztalan tokint segély
után, kezeit tördelve s jaj vészekéivé szánja magát
végzetes utjára — egy lépés! és oh a föld nagyot

A tüzoltó-szerek kiállításáról; Tűzoltói mozdony-fecskendő.
zctték, ezek lelkesítik a népet a kormányi elnyomatás hosszu évein át, s ha a bölcs felsőség bele
is lőtt hébekorba a keletkező tüzbe, azt elfojtani
képes soha nem volt, titkon terjedve ellenállhatLin erővel lépett föl az. Jó szerencse, hogy egy
Bismarck lángesze irányt tudott e romboló hatalomnak jelölni, s az ez irányt követé, — máskülönben ma tán néma Tuileriák elhamvadt romjai
tekintenének ég felé, és az ex-rexek szép társasaga jelentékeny gyarapodásban részesük volna.
A tűzoltó-egyletek eszméje annyira össze van a

meneteket, nagy lármás föllépést, mely az ünnepélylyel összekötve volt. De már ez nem megy
máskép. A világ nem veréb — s dobbal könynyobben meg lehet fogni. Azért igen helyes volt
a közönség érdekeltségét és figyelmét ily hathatós szerekkel költeni föl, molyek bizonynyal
többet tettek az ünnepély érdekében, mint ama
fölszólitás, mely szerint „a tűz mindenkire, de
kivált a nők és gyormokok idegeire kártékonyán hat."
Az ünnepély fénypontját az ujépületi nagy

koppan a lezuhanó kettős teher alatt. D J anyi ea
gyermek épek és halleluját zengve távoznak a vész
helyéről — valamelyik sorházba. Másokat hosszu
zsákokon bocsátanak alá, maguk a tüz férfiai pedi;,'
köteleken ereszkedve le szabadulnak a véaz elől.
Minden mozgásban! minden tusában látszik lenni
a gyilkos elemmel. Egy jel apaiancsnok sípjából!
— s egy percz alatt mindennek vége.a mászó létrák
leszedve, fecskendők fölszerelve, a legénység gl ;dában, s a mászó-ház üres ablakaival tekint :iz
ezernyi tömegre, msly taps viharral ad kifej zéát ÍI

A magyarországi tüzoltók országos ünnepélyéröl.

De különben is a tüzoltó-ogyletek e napokban tartott nagy gyülése a Széchenyi által olhintett magot szétterjeszti az ország minden vidékére;
az intézmény, mely eddig lokalizálva és egyes helyeken elszigetelve állott, ma mint országos egyesület viribus unitis törekszik nemes czéljai felé.
íly országos gyülések bölcsője Németország volt.
Az önkénytes tüzoltók intézménye is német eredetü; tagjainak testi gyakorlottsága, szellemi műveltségük mellett, valoságos nagy hatalommá tették e közhasznu egyleteket. A katonai szervezet,
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tetszésnek, melyet e szép, férfias gyakorlatok min- ' melyeket a műbarátok leggyakrabban keresnek.
a művészet iránt is szeretetre buzdultak, melyden nézőnél keltettek.
, Habár az apuani hegységben mindenütt nemes szeretet mintegy hamvaiban szunnyadó, de ki nöm.
E látványosságokon kivül komolyabb oldalai , márványfajok találtatnak, Carrarában mégis logis voltak az ünnepélynek; ott volt a kiállitás, mely j többet —ötször annyit dolgoznak fel, mint a többi aludt szikra Peloponesus, Attika és Syria partjain,,
a maga nemében gazdagnak nevezhető, melyen honi ! két márványkerülotbon, Massa és Seravezzában hova őket kereskedésük vezette, az ó-görög rogyártmányaink méltón sorakozhattak a bécsi éi ' együttvéve; azért a külföld olőttCarrara képviseli mok megpillantására ismét lángra gyült. Már a
tizenegyik században nehány oly épitészeti művet
stuttgarti küldemények mellé.*) Agyüléseken sok az egész mű- és iparágat.
állitottak elő, mely még most is városuk disze;,
hasznos inditvány tétetett és lett határozattá
Massa és Seravezzában a márványbányák ilyenek: a székesegyház, a baptisterium, a görbe
emelve s mintegy alap vetve, melyen az együttes felfödözése alig száz év előtt történt, mig Carrara
rendszeres haladás lehetséges. Szóval a kezdé., vidéke más név alatt már több, mint kétezer év torony és a Campo santo. Hogy a szükséges anyameg van téve; a kezdet nehézségei legyőzve. A óta ismeretes volt kitünő márványáról. Mért got megszerezhessék, a pisaiak tekintete azonnal
tüzoltók, kik visszatértek tűzhelyeikhez, bizony- látta el a természet oly gazdagon Olaszországnak a régi Róma ideje óta használatlanul hevert apunyal buzgó apostolai lesznek a most már országos épen e részét ily kőnemmel és nem más hasonló ani hegység márványbányáira esett, hol a íelügynek, melynél alig van humánusabb s az em- talajú vidékét, — azt eddig nem lehetett eléggé dult Luna közelében Carrara nevü uj város emelberi szellem és tevékenység méltóságával meg- megmagyarázni, minthogy a földforradalmak kor- kedett, mely előde iparát ismét folytatta, a mint
egyezőbb, mely lobogójára tüzte a szép czélt: a szaka, melyre e képződések visszavihetők, ered- amaz, szintén jelentékeny művészeti és kereskeromboló ölem elől megmenteni az emberi elme és ményeiben ugyan ismeretes, de annak lefolyása delmi érdekek központja lett. Minélinkább emellángész, a tudomány és müvészet alkotásait ugy, még ismeretlen s a kutatások határán kivül esik. kedtek nyugati Olaszországban Pisa példájára a
mint a természet legtökóletesb művét: az emberi Azt sem szabad feledni, hogy a geológia rendszerei diszépitmények, annál élénkebben folyt Carrara
életet. Ki ne kiáltana hozsannát a bátor férfiak- ujabb időben többször változtak s föltétlenül márványbányáinak kiaknázása. S nagyrészt innét
nak, kik a felbőszült elemmel bátran harczra kel- egyiket sem ismerték el. Nem ritkán némely föl- van nemcsak Pisa egyházainak és palotáinak ékítnek, kik vagyonunk felett őrködnek! Kisérje siker tevések, melyeket egy ideig való igazságnak tar- ménye, hanem „a márványpaloták városi-é" —
Genuaé és Luccaé is, mely a középkorban ép oly
működésüket!
—cs.
tottak, később mint t4vállitások elvettettek.
iparüző szorgalmas, mint harczias város volt.
Az apuani hegység márványbányáit hajdan
Idővel Carrara kiegészitő részévé lőn egy kis
az etruskok birták, kik még a görög műveltség államnak, melynek uralkodói Massában szókeltek,
A cárra ra i márvány hazája.
elterjedése előtt nemcsak a vallás és politikában hol a márványipar már ekkor szintén virágzott, a
A Liguri-tenger közelében, a partok és az tüntek ki, hanem a képzőművészetekbon is, mint magukat Massa és Carrara herczegeinek nevezetruski Apenninok közt, ezekkel ugyan Összefüg- azt nem egy tőlök fenmaradt épitmény, kép és ték. Midőn a Medicis család lett Toskana urává
gőleg,de külön hegycsoportot képezve, ornolkedik számtalan talált festett díszedény bizonyitja. s műépitményoihez sok márványra volt szüksége,
az apuani hogység. Olaszország egyik legneveze- Tudva van, hogy legrégibb időben a római erköl- saját határaiban nyitott Seravezza közeiébon
tesebb vidéke ez, hol az épitészet és szobrászat csösségre szintén nagy befolyást gyakoroltak, márványbányákat, melyeket már a régi rómaiak
nemesebb műveinek anyagát oly pazar kézzel melynek nyomai teljesen soha el nem enyésztek. is használtak, de azóta elhagyatva voltak. Michel
nyujtja a természet, mint sehol a világon. Három Nem messzo a mai Carrarától volt egy Luna nevü Angelo, ki Rómában élt ugyan, de szivében jó
városa: Carrara, Massa, Seravezza, a hegyekben Jtruik város, moly márvány kereskedése és már- toskanai maradt, elment Rómából meglátogatni
talált márványt a legkülönfélébb használatra /ánykészitményeivel az ókorban már szép hirre az uj bányákat, dicsérte termékeit, már csak azért
dolgozza fől s a földgömb majd minden művelt 'ergődött. Az ugynevezett marsi háboruban, mi- is, mivel Toskánához tartoztak, s innét vette a
lőn az olaszok Kómával a római polgárjog meg- márványt IL Gyula síremlékére és a flórenczi
részére oszközöl szállitásokat.
Mig hegyei csak iszonyu mésztömegeket ké- ;agadása miatt háboruskodtak, Etrnriát Sylla San Lorenzo egyház homlokzatára. Ettől kezdve
peznek, melyekben minden szinü és jóságu már- rettenetesen elpusztitotta, és Luna annyit szenve- a seravezzai márványt is szivesen feldolgozzák a
ványfajok találtatnak, szép völgyeiben bu a déli dett, hogy egy ideig ugy tetszett, mintha elenyé- szobrászok és építészek s a gazdag műbarátok is
növényzet pompá/ik. Gabna, gyümölcs és szőlőn szett volna. Midőn Augustus elkezdte a hosszu szivesen veszik. Sok flórenczi egyház és palotán
kivül itt narancs, olajfa, szelid" fenyő, babér- és belháboruk által okozott sebeket gyógyitani, Luna kivül XIV. Lajos alatt a Louvre és a versailles-i
mirtus-cserje is diszlik; a kertekben pedig a leg- is feltámadt romjaiból s otruskok helyett római kastély ékítményeire használtatott. Legujabban
finomabb hazai és külföldi növények egész éven gyarmatosok népesítek be. Az elhagyatott már- Pétervárott az Izsák templom építésénél szereát a szabadban tenyésznek s szinpompajukkal ét, ványbányákban ujra dolgozni kezdtek s a nyert pelt, s a párisi uj operaház tizennyolcz oszlopa
jó illatukkal varázshatást gyakorolnak a látoga- anyag főleg Rómában használtatott fel műre- szintén e bányák terméke.
tóra. De a legrendkivülibb e vidéken az, hogy mekekre éi diszépitményekre. Luna márványát
Ámbár a Seravozza és Massa közelében talált
mig máshol a gyárak az élet szükségeihez tartozó jóságán kivül különösen ama körülmény hozta márvánj fajok, melyek ugyanott fel is dolgoztattárgyakat állitanak elő, itt minden csak a müvé- annyira forgalomba, hogy Augustus idejében nak, jóságra nézve a carreraival versenyezhetnek,
szet-és költészetre emlékeztet: szobrok, mellké- Görögország márványbányái (Páros, Pentelicus Carrara mégis régibb hire, műkészitményeinek
pek, féldomborművek, legkülönfélébb ékítmények stb.), miután számtalan templom, szinház, palota, nagyobb száma és szobrászképző jelesebb intézetei
a szobrászat gazdag kedvelőinek számára végtelen oszlopsor épitésére és szobrokra századok óta által némi felsőbbséget gyakorol, s ezt aligha
nagy mennyiségben készülnek.
használtattak, többé már nöm szolgáltatták oly fogja többé elveszteni. Carrarának van egy akaCarrarának 15,000-nyi lakossága, a szükséges ' bőven az anyagot s a császári Róma növekedő démiája, melyben a művészet elméletileg és gyakézművesek és szolgák kivételével, nagyrészt oly szükségleteit nem voltak képesek födözni. A korlatilag tanittatik s a növendékeknek alkalom
egyénekből áll, kik vagy a bányákban, vagy a római Pantheon, Titus és Septimius Severus adatik arra, hogy korán Ízlésre és kitünő technimárvány földolgozásával foglalkoznak. Miként diadalivei, Traján oszlopa és fóruma, mely a világ kai ügyességre tehessenek szert. Az akadémia
másutt posztó-, selyem- és gyapjuszövetáru rak- egyik csodájának tartatott, Hadrian tivoli- i villája, muzeuma jeles szobrászati művek jó másolataival
tárakra akadunk, ugy az apuani hegység tövében számtalan más épitmények, cirkus, szinház, basi- van telve, hol a növendék a szobrászat egész biszobrászati művek raktárai láthatók, melyekben lika stb. — mind többnyire Luna bányáiból ke- rodalmáról teljes áttekintést nyerhet. Az intézet
csaknem kivételnélkül jeles ódon vagy uj műre- rültek ki. Szobrokra és mellképekre ugyan a parosi feladata leginkább abban áll, hogy növendékei
mekek másolatai őriztetnek, melyek eredetijét és pentelicusi márványt még mindig szivesebben annyira vigyék, miszerint képesek legyenek az
többnyire Róma, Flórencz és Nápoly birja. Az használták hasonlithatlan finomsága és lágysága ódon és ujabb művészet remekeit kellőleg utánozni
ott foglalkozó művészek ugyanis ritkán teremte- (morbidezza) miatt; mivol azonban nehezebben s ez által a szépnok műveléséhez hozzájárulni,
nek valami ujat és egészon önállót, csupán ama jutottak hozzá, meg kellé elégodniök azzal, mi minek aesthetikai hatásán kivül erkölcsi befolyása
hires művek hű és ügyes utánzására szorítkoznak, kéznél voít. Azonkivül Luna márványa oly fehér is lehet. És miután valamely remekmű eredetije
és finom, hogy a legmagasztosabb művészi esz- csak ogy holyen létezhet, mindenesetre érdem a
*) Kz érdekes kiállitásról néhány tűzoltó-gép rajzát mények előállitására is alkalmas. A vatikáni jó másolat, mely azt átalánosabbá teszi. Egyébis közöljük,a melyeket a pesti tüzoltók is használnak. Ezek Belvedere Apollója szintén e márványból van, s
ként, ha valaki remekműveket ügyesen utánoz,
a következök:
ez ig>Jii sok műitész véleménye szerint az ókori azért tudhat eredetieket is teremteni, ha arra ter1. Fölszerelt viz-kocsi tusoltok részére lá akónyi vas
szobrok legszebbje.
oval-hordóval és egészen vaskerettel.
mészeti adománynyal bir. Carrara maga is nem egy
E kocsi, kizárólag tűzoltó-egyletek használatára szer
Luna márványbányái még Kr. u. ötödik szá- önálló és jeles szobrászt képes felmutatni, kik
kesítve, csappantyúval és a viz leeresztésére szolgáló tömlő- zadban is teljes használatban voltak, a midőn az
közül itt csak kettőt, egy régit és egy ujabbat
vel, valamint lámpával van ellátva. Ugyanaz egy tí —7 atót
tartalmazó, összerakható, vízmentes szövedékből készült északi népek betörései Olaszországba és a sok emiitünk fel. Pietro Tacca, Michel Angelo egyik
medenczével és három 1 öles hosszu akasztó-létrával van belháboru hosszabb időre megszüntették haszná- növendéke és később vetélytársa, s a nemrég Rófelszerelve. A kocsin hat egyén, a kocsist beleszámítva,; ké latukat. A rómaiak Lunája is romba dőlt, mint mában elhunyt Tenerani, korának első olasz szobnyelmesen helyet foglalhat.
az etruskoké. A Luna melletti Via Aurélia volt rásza, — mindketten Carrarában születtek. E
2. Tűzoltó mozdony-fecskendő négy üléses elötargon- ugyanis egyik főutjok a gótok, frankok és longováros különös és elragadó hatást gyakorol arra,
czával és tömlö-dobbal.
bardok invasióinak, kikhez később az arabok is ki először van ott. A fölötte emelkedő hegyekről,
E fecskendő, teljesen érczból és rézből dolgozva, két
egyszerüen munkáló, öt hüvelykes hengerből és két kettős- járultak, s ezek főleg Olaszország nyugati part- melyek közül a legmagasabb csucs Monté Sagroülésü, könnyen hozzáférhető szellentyűból áll. Szekrény, jain és a közeli szigeteken pusztítottak. De Olasz- nak neveztetik, a szemnek a legigézőbb változatú
átfekvö és emelő kád, valamint ülőbak, tömlő-dob és egyéb ország régi műveltségének nem az volt rendelte- kilátás kinálkozik.melycsakamesszetávolban enyéforgó részek mind kovácsolt vas , illetőleg pléhből készül- tése, hogy nyomtalanul elenyészszék, hanem hogy
szik el, hol a tenger szigeteivel a az ég felhőivel
vék. A mozgó rugany-táskák ércz-csuszadékokba helyezvék.
A fecskendő egy percz alatt 18 — 22 ölnyi vizszintes távol- átváltozva, a keresztyénség segélyével az ujkori egybeolvadni látszanak. Carrarát pedig sürü koságra ö'/i—6 akó vizet lök, 14-16 ölnyi magasságban, művelődés bölcsője legyen; azért városaiban az szorúként narancs- és rózsababérfák környezik,
6—7 vonalnyi erős sugárral, 12 ember szolgálata mellett. irodalom, müvészet, hajózás és kereskedelem uj melyek sötét lombjai közt a gazdagabb lakók fehér
3. Tömló'-henger-targoncza — és 4. Tömló'-szekrény-ko- életre kezdett ébredni, honnét lassankint aa egész villái, mint magas hegyeken a hópelyhek tündöoi ruganyos szerkezettel, kétkerekü, különféle jármüvekfélszigetre elterjedt. Azon városok közé, melyek kölnek. A város utc^áit muzeumoknak nézi az
hez való függesztésre
E kocsi az eddig használatban levőktől abban külön- korán öntudatra ébredtok, tartozott Pisa;s ennek utazó a számtalan szobor, mellkép, féldombormű
bözik, hogy a tömlők nem egymásután tekertetnek föl, ha- középkori dicsőségére nemcsak nagyszerü emlékei, és épitészeti ékítmény láttára.
nem egyes tekercsekben a szekrénybe tétetnek. A kosárszerü hanem a történet lapjai is eléggé emlékeztetnek.
A három márványkerület: Carrara, Massa,
vízmentes, leemelhető fedő a tömlőknek használat utáni Ez ősrégi — még Róma előtt alapitott — görög
fölvételére szolgál, melyek tehát ezáltal a többi még száraSeravezza
lakossága Európa legboldogabb lakói
zon maradt tömlőktől elkülönítve maradnak, mialatt a gyarmat ivadékai egy ideig a legbátrabb hajósnép közé tartozik. Ott sehol sem látni koldusok
megnedvesedett tömlőkről a viz már a szállitás alkalmával és legmerészebb harczosok voltak, kik az araboktól
lefut.
elvették Majorkát s őket Észak-Afrikában és Kis- vagy szükségben szenvedőket. Mindenkinek van
Mind a négy gép Walser Ferencz pesti gyárában készült. Ázsiábán derekasan megverték. íly tetterő mellett valami dolgá és van miből élnie. A bányamunka ugyan különösen a meleg évszakban i<*en
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tiehéz, nem ritkán veszélyes is, de az emberek
ragaszkodnak hozzá, mivel biztos keresetforrás
mindenkor. Csupán Carrarában évenként átlag
3,600,000 frankot hoz forgalomba a márványipar.
Legjobb vevők az észak-amorikaiak, kiknek megrendelései még a belháboru alatt sem maradtakel.
A bányák tulajdonosai közt vannak gazdag franczia, angol és amerikai tőkepénzesek, kik jelentékeny összegeket forditanak telepeik és készülékeik
javítására, valamint nagy kertek ültetése és pompás épületek emeltetése által a vidék szépitésére is.
A tizenhetedik századig a márványbányák
kiaknázásában egészen a régieket követték; egyedül fejszét, fúrót, fürészt, fogót stb. használtak a
kivánt márványdarabok kivágására. Azután a lőpor általi szétvettetés jött használatba; és legujabban gáliczolajt használnak, mely a kővágó
által készitett csatornácskákba mélyen behatol s
a lőport fölöslegessé teszi.
Az olasz kormány minden lehető kedvezményben részesiti Carrara, Massa és Seravezza
rnárVány-iparát. Legutóbbi időben a kiviteli adót
is leszállitották s a bányamunkát minden ezelőtti
korlátozó föltételek alól felszabadították.
Igy ir a ,,carrarai márvány hazájáról"^ egy
olaszországi utazó, ki maga is huzamosabb ideig
tartózkodott Carrarában.
Gyulai Béla.

A petrozsényi kirándulás.
IL
Mintegy félórái visszafelé haladás után, mialatt jobbról-balról emberségtudó bányamunkások köszöngettek és a vadregényes vidék egyszerü
lakói bámultak a magyarországi urak után, állomási hely nélkül megállt a vonat s a vonat vezetők „Csetatye Boli" (Boli vára) kiáltására leugrál tünk a kocsikról. A barlangszáj Arad felé tekintve
jobbra, közel esik a vasuthoz, s könnyü hajlatu
pázsiton gerinczén át nem nehéz az odajutás. A
látvány meglepően szép. E páratlan alaku és
nagyságu barlangtorok valóban félelmes benyomást tesz a szemlélőre, mit azonban mérsékel a
társaság jókedvü zaja. Rémséges történeteket
rajzol magának regényosségre hajló képzeletünk, s
megelevenedve látjuk a sötét, viszhangzó, kongó
odúkban „Abafi" rabló alakjait; s e sejtelmek
nyomása alatt, részint a jég-hideg levegő miatt
sokan be se mernek menni; mig a bátrabb rész
előre tör a barlang beljében állitott lépcsőkön fölfelé az emeleti üregbe, mely még nagyobb az
alsónál. Minden sarokból azonban uj és uj akna
nyilik, melyek mindegyike ismeretion, sötét, félelmes üregekbe, tán egy kevés vigyázatlanság
mellett a halálba vezet. Annyi áll, hogy e borzasztóan szép és nagyszerü barlang titkos rejtekeit, melyekkel az egész márványhegy keresztülkasul van aknázva, — még nem sokan merték
kutatni, s a vizsgálók legfölebb a harmadik hajlatig hatolhattak, hol a mérhetetlen mélységből zuhogó Pokol-patak locsogása beszél föl rémitő dolgokat, vérfagyasztó hangokon a vakmerőknek.
Nagyszerü munkája a természetnek; mennyi
időnek kellé elfutnia, mig egy óriás márványhegyet a gyönge, de kitartó vizcsöppek ugy összevissza iukgattak. Irtóztató jelenet lehet, mikor
egy heves zápor, vagy ily helyen nem ritka felhőszakadás alkalmával a százfelől e tölcsérbe összefutó vizvájatokból pokoli zuhogással ömlik mindenünnen az óriás, de akkor szűk barlangtorokba.
Egy ember olyan lehetne e helyen, mint egy
hangya, melyet a zápor egy elhagyott rókalyukba
beeodor.
Azonban az itt mulatás csak 40 percz, s mire
ez okoskodás végére érünk, körülbelül már csak
egyedül vagyunk egy pár botanikussal, kik ivóspapiros könyvük lapjai közé igen érdekes példányait találták az erdélyi flórának.
A kirándulási vonat vezetőinek különös
ügyeiméből mintegy félóra járásnyira előre ment
a vonat, részint hogy a gyalogolás által a kellő
vérmérséklet vi88zaállittassek, részint, hogy a
vonat sebes robogása között a következő szép
részeket látatlanul ol ne szalaszszuk.
A vonat hajlatával háta mögé kerültünk a
Boli hegyének, s átalános meglepetésre egy alacsony sziklanvilásbó), mintegy tiz percznyi járásra
éreztük kitódulni a fáklyák füstjét, melyek a barlangban voltak meggyujtva.
Szemközt pedig egy égnek meredő márványhegy oldala, mintegy óriás sima fal, ezernyi nem
is oda nőtt, de odafestett égerfáival s virító piros
bogyókat termő hegyi bozótaival, valóban oly
mesés szépségü képet tárt élőnkbe, mely festmé-

nyen csak azért nem lehetne szép, mert valószi léptünk a földön, hol minden nyom drága emléke
nütlen lenne.
a szép dicső multnak.
A vonatra kapva haladtunk fölfelé, mindig
Mintegy óra mulva jöttek a többiek Arányi
fölfelé egész Bányüsáig, (a legmagasb pont) s ut- tanárral élükön, s most már kétszeres érdekkel
közben a vasúttól jobbra föltünt az ugy nevezeti csatlakoztunk a csoporthoz, hol a látott dolgok
merisori római vár; egy kerek őrfal, melynek rég történetét is alkalmunk lesz hallani. Arányi megablakain újabbkori lövések réseket ütöttek s ezek nyerőén tudja előadni, a mit beszél, s e vár töregyikén jutottunk a rondóba. Arányi bácsi (ez vol ténetét, legkisebb zugát ugy ismeri, mint senki
átalános neve az uton) rögtönzött valamit közkí- nála jobban. Elmondta, hogy a vár homlokát
vánatra e váracsról, de az egészből leghatározot- Hunyadi János épitette 1452-ben, mint az a lotabb azon egy állitása volt, hogy e várnak roma' vagterem ogy márvány oszlopának góthikus girvoltát el nem tagadhatjuk.
landján is irva van; Bethlen Gábor 1624-ben
Mentünk innét kezdve aztán lefelé, folyton változtatást tett a kápolnán, azt alacsonyabbra
lefelé 8 oly sebesen, hogy a vonat magától haladva, vétette, nejének hálószobát csináltatva fölé; —
a kocsik egymást tolva attól tarthattunk, hogy egy részét pedig Zólyominé épittette hozzá, hol
azok minden pillanatban egymásra borulhatnak. egyszersmind egy második bejárás is készült.
Mi, kik a hátsó tetőtlen kocsikban ültünk,
Megjártuk a szép lovagtermet, visszaállított
vagyis inkább álltunk, mint egy óriás kigyót lát- régi márvány-oszlopaival, fölötte a szintén kúptuk előttünk csavarogni, s ide-oda siklani a vona- ives fogadó-, s hihetőleg táncz-termet; a góth kátot; itt majd egy görbe, félkörbe hajló alagut, polnát, hol a legtöbb, eredeti szinezetü s legszebb
majd egy husz öles mély patak, majd egy szédítő paizskö vek vannak. Egy föltűnően szép, a Szilágyiak
mélységü földleeresztés, itt egy bravourral épitett zergés czimere eredeti színezéssel. Láttuk a szép
hid s oly épitészeti munkák, melyek valósítás előtt „arany házat" (szobát), hol apallat már az eredeti
tán mesének is megjárták volna, egy pillanatról, a faragványok szerint van visszaállitva. Itt a falon
másikra elragadta egész figyelmünket. Föltekintvo egy fülkében (mely a Bach-beamterek által befacsodálattal láttuk, hogy fejünk fölött kétszer ka- laztatott) van Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet
nyarul el, s mégegyszer alattunk megy el a vonat, arczképe a falra oláh kosztümben festve, melyet,
moly száz ölekre van tőlünk, de melyre a sebes ugy a többi falfestményeket is a legnagyobb
lökerőnél fogva már öt percz alatt elértünk. Bátran fáradtsággal lehetett a mésztől és vakolattól megmondhatjuk, hogy a sommeringi vonal semmivel tisztitani, miket a Bach-kornak embertelen hivase nagyszerűbb ennél.
talnokai mázoltattak rá hogy a legkisebb emlék
Délután öt órakor értünk „Hátszeg-Váral- se maradjon a multból. Képzelhetjük e gazok
jára", hol egy kis csapattal, mintegy ötvenen el- gazdálkodását, mit e falak közt, melyek között
váltunk a hazatérőktől, hosry a gyönyörü Hátszeg hivatalaikat tárták, —elkövettek egész addig, mig
völgyön keresztül Vajda-Hunyad-ra, menjünk. Ve- az épületet a lángoknak adták martalékul, hogy
lünk tartott, illetőleg vezetőnk volt, a Vajda-Hu- a nemzeti emléknek, melyet a hazafiak oly féltényad körül oly szép érdemeket szerzett Arányi kenyen őriztek, hamva se maradjon, mint nem
tanár ur.
maradt oly nagyon soknak az erdélyi nemzeti
Hátszeg-Váraljánál olég kocsi várt ránk s a emlékek közül.
jelenlévő hátszogi szolgabiró Pogány, és számvevő
Arányi lelkesen beszélte el a közelmultat,
Dobai urak mindent elkövettek, hogy a festői szép melynek fájdalmas megemlítése után jól esett
utat lehető kényelemmel tegyük meg. Hátszegig egyes helyek örvendetes történetét hallanunk. Itt
ez udvarias művelt urak hintójukat hölgyeknek e szex-ény szobácska, egy fülkében a kőpad, meengedvén át, velünk jöttek s a rövid erdőségből s lyen Hunyadi Lászlót szülte anyja, tovább e kia
csendes hajlatu hegyhátról ki vergődve az egész torony czella, Kapisztrán szobája, s egy keskeny
pompájában kifejlő Hátszeg-völgy egyes pontjait folyosó, melyen sétálgatva készitheté a lángszavu
szivesen magyarázgatták.
főpap gyujtó szónoklatait; innét lépcsőkön fölfelé
A nap épen alkonyulóban volt s visszfényé- nyilik a ,,ne bojsza" („ne félj") torony, melynek
vel megaranyozta a tájkép tetejét. Az embernek lőrésein kivül sarkaiban lyukak vannak hagyva,
keble kitágult e kép szemléletén, s a meglepetés és honnét igen kényelmesen lehetett az ostromlók
csodálkozz s ön kén telén han irókat keresett magának. fejére forró szurkot, vizet, olajat önteni.
Balra a völgyben lombok között festői sorokban
E toronyban még most is érzik a bőregerek
lapul meg Boldogfalva, melyot a fölötte lé"ő he- erős bűze, melyek tízezer számra tenyésztek itt
gyen épült őrhely után (római maradvány) Öralja- évekig háboritlanul, s hetekot vett igénybo, mig
Boldogfalvának neveznek. Festőileg magaslik ki a az ölnyi vastagságra szaporodott bőreg'ér szemetet
helységből Kendeffi Árpád ujon épült szép kastélya. le lehetett onnét hordani s a bűz az egész városA helységen tul, mint vékony szalag fehérlik Tra- ban érezhető volt.
ján utja, mely jobb karban van — mint melyen a
Majdnem két óra hosszat voltunk az időmi kocsinkzökög. Odább Várhely, a régi Sarmise- barnitott falak között, s miután nevünket az emgethuea helyén, majd a messzeségbe veszve Dem- lékkönyvbe beírtuk, s az ujjá-alakitandó torvszesus érdekes régi templomával; — előttünk Hát- rinti épületről felvett fotográfiákat vettünk maszeg barátságos tornyai, egyszerü házai s a gunknak, istenhozzádat mondtunk e helynek,
háttérben a Betyezát felhő által körül ölelt csú- mely a nagy időknek folytatására vár. Ha a korcsával, a nap aranyában fürödve.
mány egy kissé bővebben utalványoz az építésre*
Mikor Hátszeg píaczáról elindultunk, előt- 8 ha az építészek kissé melegebb lelkesüléssel
tünk magasió óriás hegyek rég eltakarták a napot, vezetik az ügyet, már a mint az eddigi nem cses az előttünk hol kinyíló, hol elzáródé hegyes kély restaurált részletekről s a fölvett tervről
völgyes gyönyörü hajlatok s a távolban kétes látható, ily lovag-vára nem lesz egyetlen orfehérséggel előbukkanó tornyokat már inkább szágnak.
csak sejtelembon láttuk ; mig az al-szilvási
Tiz órakor hagytuk el Vajda-Hunyadot,
leereszkedőn, majd a községen át s a Szilvás-hegy
minduntalan visszatekintgetve a mossze ellátszó
gerinczére fölérve az éjjel egész sötétségével ránk
ornyokra, s mig mellettünk egymásután maraborult. A mellettünk két oldalt tátongó mélységek,
doztak el Bojtor, Rákösd, Kis-Telek, Nagy-Pestes,
s a mély fenéken pislogó s közelebb ismét lobogó
s aB.ircsaiak fészke Kis- ésNagy-B.ircsa, dombon
mécsek és pásztortüzek kárpótoltak némikép a
álló kastélyaival; majd Keresztur, Szt.-András és
vidékért, melyből alig-alig láttunk egyebet, mint
végre Szántóhalma, hol a falu végén jó kedvü,
az orrunk eiőtt porzó ut kétes fehéres szalagát.
izigánycsalád reményteljes porontyai kedélyes
Egyszerre, mintegy negyodfélórai haladás .hallaripa" (magyarul: rókatáncz) szó mellett
után mozsarak biztató dörgését hozta hozzánk a fogadták a hosszu kocsisort, s hol a Vajda-Huszél s megfeszített képzelmükbcn már szinte láttuk nyadtól hol jobbra, hol balra kanyargó Cserna
akedves tornyokat, bástyákkal, a mi vágyaink szent vize ismét utunk mellé simult vissza, — egyszerre
Mekkáját. Nagyobb szivességet találtunk, mint sgy hegy mögött előbukkanva kifejlett előttünk
vártunk. A rendezőség Vajda-Hunyad polgárságá- a, legszebb panoráma, melynek középpontja Déva,
ból talpon volt a lampionokkal világított s föl- szemközt a hegy oldalában s fölötte a gyönyörü
zászlózott fogadóban, hol pompás vacsorát, isten- fellegvár elragadó képet tárt elénk.
telen spíritU8zos bort, de annál kényelmesebb éjjeli
Dévánál egy rész ismét elvált tőlünk; ezek
szállást kaptunk. Házigazdánk, Szubai örmény
kereskedő, szives vendégszeretettel láttá el a issza Erdély belsejének Gyula-Fehérvár s Koozsvár felé vették utjokat, hogy egy alkalommal
kirándulókat.
kerüléssel még több szép vidéket keressenek föl.
Másnap öt órakor mozsárdörgés költött föl
Mi este kilenczkor értünk Aradra s az éjjel
bennünket s siettünk a megállapitott gyülhelyre,
ovid
volt arra, hogy egy pár ily élvezetteljes
honnét az átalános indulás rendeztetik. Nem állhattunk néhányan a sötét falak csábitásainak lapnak mindon gyönyörűségeit ujra végig álmodVarga János.
ellent s előre fölmentünk a nagy Hunyad várába. ia8suk.
Önkéntelen levett kalappal léptünk a szent falak
közé s ihlettel néztünk jobbra-balra, óvatosan
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A történelmi társulat zemplén-nngi
kirándulása.

a multnak igen érdekes dolgai kerültek napfényre.
Végre Nátafalussy Kornél kassai premontrei
tanár értekezett a leleszi országos levéltár történetéről, levéltári és műkincseiről, mely felolvasás
élénk viszhangot keltett amaz ódon falak szivesen
látott vendégei szivében és ajakán.
A bizottságok előadásának bevégeztével Thaly
Kálmán társulati titkár olvasott egy igen érdekes
irodalomtörténeti értekezést „A Rákóczi - induló
kora és eredete" czim alatt, mely rokonszenves
tárgy zajos éljenzést keltett a hallgatók részéről.
Ezután nagy diszebéd következett, melyen az áldomások sorát Horváth Mihály nyitotta meg.
A történelmi társulat minden esetre melegen

ultra előadást aztán egy nagy pantomimé zárta
be. Czime: „Az Oczeán eljegyzése a földdel."
Jöttek sárkányok, elefántok, tigrisek, struezok; a
Napról napra élénkül s mind szélosobb körföldből nőttek tölgyek, fenyvek, theabokrok stb.
ben terjod értelmiségünknél hazánk megismeréAz Oczeán sem maradt el. Kincseit oda szórta a
sének vágya. A természettudományok, történelem,
föld lábaihoz, czethalak, delphinek, korállok, tekrégészet s az ismeretek egyéb ágai már társulati
nőezök stb. szerepeltok ezek között. Aztán jöttek
uton , összevetett vállal kezdenek műveltetni, a
egész hajók, sziklák, kagylók, szivacsok stb. körbe
mi mindenesetre sikerosen mozditja elő tudomáforogtak, a császári páholy előtt egyesültek, mignyos haladásunkat s az önismeretet. A magyar
nem aztán jött egy borzasztó czethal és elnyelte
történelmi társulat is havi közgyűlésein kivül
az egészet. E jelenet rendkivül tetszett a khiévenkénti kirándulásaiban eredményesen szolo-ál
naiaknak.
ama nemes ügynek s annál eredményesebben,
^% {A lapszerkesztés tövisei.) Irland egyik
mennél kényesebb talajon dolgozik. Egy tár°y
városában egy uj lap indult meg s a szerkesztő
sem volt ugyanis nálunk eddigelé oly nehezen
mindjárt az első számban egy helybeli titkos jámegközelíthető, mint épen a
tékbarlangra hivta fel lapjában
családi levéltárak kincsei, s a
a hatóság figyelmét. Másnap
mit egyes ember vagy épen nem,
levelet kap azon értesítéssel
vagy csak igen ritka esetben
„hagyjon békét azon játékosokérhetett el: azt most a társulat
nak, különben botba fut." A
megnyeri és a hazai történelem
szerkesztő másnap ismét irt a
javára értékesitheti.
játékbarlang ellen. Ugyanaz riap
Szokásos évi kirándulását
egy izmos ember jelenik meg a
most is megtartá, ezuttal Zemszerkesztőségben, kezében haplén- és Ungvármegyék levéltalmas fütykössel. „Itt van a
tárainak ogy részét tűzvén ki
szerkesztő?" kérdé stentori hankutatásai czélpontjául. Elsőizgon az épon jelen volt szerkeszbon Kolozsvártt, majd Hont, a
tőt. — „Nincs, de rögtön itt
a mult évben Vasvármegyéklesz," lőn a válasz, „addig tesben búvárolt, mig most a felvisék helyet foglalni a lapokat
dékre rándult, mely kiránduláolvasni." — A szerkesztő kis idö
sokat ha tervszerülog folytatmulva távozott, a lépcsőn azonhatja: egyszázad-negyed mulva
ban ismét egy bunkós emberrel
hazánk legtöbb levéltára ismertalálkozott, ki hasonlóan azon
ve lesz.
kérdést intézte hozzá: itten taSzeptomber 2-kán indult ki
lálhatja-e a szerkesztőt.—„Igen,
a társulat résztvevő tagjainak
főn van, lapokat olvas," felelé
A tűzoltó-szerek kiállításáról: Tömlő-szekrény-kocsi.
egy részo Pestről, a az nap este
a szerkesztő. — Erre az ujon
már Kassán, a premontreiek sziérkezett a szerkesztőségbe roves vendégszeretetét élvezte. Itt oszlott kiránduló fog megemlékezni mindenkor e kirándulásról és a hant s rögtön neki esett a vélt szerkesztőnek, sbizottságokra is, melyek a következő tagokat szám- gyüjtött uj adatok mellett gróf Hadikné asszony, mire az igazi szerkesztő két rendőrrel megjött, a
lálták : a pálóczi bizottságban volt: Horváth M., j gr. Sztáray Viktor és a hazafias premontrei rend két kártyás véresre verte egymást.
b. Nyáry Albert és Thaly Kálmán; a homonna-sztá~ vendégszeretetének, áldozatkészségének jó emlékét
** {Az Egyesült-Államok lakossága.) Washingraiban Szabó Károly, Frankl Vilmos, Eötvös La- vitte magával.
—s - s.
tonban most hozták nyilvánosságra az 1870-diki
jos és Nagy Gyula; a csörgőiben Nagy Imre,
népszámlálás eredményét. E szerint az EgyesültVégholy Dozső, Iványi István és Cséplő Péter, 3
Államoknak a mult év folytán 38.555,983 lakosuk
végre a lelesziben Nátafalussy Kornél, Pór Antal,
volt: e számból 33.586,989 fehér, 4.880,009 szines,
Egyveleg.
Foltényi János, Lehoczky Tivadar, Hajnik Imro
25,731 indus és 63,254 khinai. Az utóbbiak külö** (Khinai szinház.) Lord Macartey egy saját- nösen Kaliforniában laknak, melynek khinai laés Pesty Frigyes.
Kassa városának levéltárát futólag átnézve szerü szinházi előadásról ir, moly a pekingi csá- kossága az utolsó tiz év alatt 14,377-re szapoutnak indultak vándor-tudósaink, s csak 12-kén szári szinházban folyt le. A szinház — irja — rodott. A rabló indián-törzsek e kimutatásban
jöttek összo a zárülés helyére, Leíeszro, hol mind- rendkivül tágas, szellős és a khinai igényeknek nincsenek fölszámitva. A bennszülöttek száma
egyik bizottság előterjesztést tőn kutatásai ered- megfelelőleg festményekkel és lámpákkal van éke- 32.989,437, a bovándorlottaké 5.485,666.
ményéről.
** {Üvegóra.) Az
ernstbrunni
üvegA zárülést kitünő
gyárban, Csehországtörténetírónk Hornak budweisi kerüváth Mihály püspök
letében, több évvel
nyitotta meg egy
ezelőtt, egyik üvegemelkedett szollemköszörülő egy ingaben tartott és féórát készitett üvegnyes irályu beszédből. Alkatrészei az
del, melyben nyomaaczélrugonyok kivétékkal szólt a társutelével, csodálatralat czéljáról, föladaméltó művészettel és
táról, munkaköréről
hihetetlen türelemés szükségességéről.
mel fehér üvegből
Ezután Szabó Károly
vannak metszve és
részletezte a homonelkészítve. Az üvegnai levéltár statisztiinga kellemes hangkai adatait, mely küzása egészen elüt az
lönösen a közeli Zemismeretes ércz-ingák
plén-, Ung- ésAbaujegyhangu, kellemetvármegyék történellen ketyegésétől. A
mére nézve igen bosiker által ösztönözcses; továbbá a gróf
tetve a gyártulajdoSztáray-féle családi
nosa, Bleschinger ur
levéltár
anyagáról
e bámulatra méltó mű
nyujtott értesitést,
készítőjét csakhamar
mely a lelkes magyar
A tüzoltó-szerek kiállításáról: Tömlö-henger-targoncza.
még egy ilyen óra
főur: gr. Sztáray V.
készítésére kérte föl.
felügyelete alattőriztetik példás rendben és tiszta, egészséges helyen sitve. Egyuttal igen szép és kellemes lakások van•• {A föld tengelyét meg Ml kenni.) Hall kapiSztárén. Erintotte aztán Vinnáról Draveczky nak benne a szinészek számára; továbbá nyaralók, tányt az amerikai közönség az északi sarkra teendő
Alfréd levéltárát s ezzel átadta a felolvasás sorát kertek stb. Az egésznek kerülete egynegyedórányi. ! utazása előtt tömérdek ajándékkal halmozta el.
Véghely Dezsőnek, ki a Barkóczy-család pálóczi Az előadott darabok tárgya többnyire igen morális Ez ajándékok közt volt egy czin-szelencze e follevéltárát ismertette. E levéltár sokat szenvedett cs a párbeszédek khinai bölcsészek és antik hősök ! irással: „Nem bontandó előbb ki, mig a „Poláris"
ugyan nedvesség miatt, mindazáltal ugy a hazai mondásaival füszerezvék. Az előadás, melyről szó- hajó a Jeges-tongert el nöm érte." A titokteljes
köz-, mint művoltségtörténetro nézve igen becses lok, tizenkét napon és tizenkét éjen át szakadat- 1 szelencze tartalma azonban előbb jött napvilágra,
adatokat rejt magába.
lanul tartott. A meghivott^ vendégek föl s alá miután e szelencze a berakodás alatt véletlenül
Nagy Imrének kellett volna ez után előter- jártak, ettek, aludtak, de találkozott köztük olyan feltöretett. Aszelenczébon szabadalmazott tengelyjesztést tenni a csörgői bizottság nevében, de ez lelkesült is, a ki csak egy-egy nogyedórára távo- kenőcs volt és egy levél, melyben Hall kapitány
feloszlott, miután b. Sennyei Pál előzékeny meg- zott. Az előadás tragikus cs komikus volt egyszerre. vagy őt tulélő utódai arra kéretnek föl, hogy 0
hivása daczára is, tisztjei nemcsak a levéltárt nem A töredékek mellett azonban befejezett egész mű- lanyhán forgó világ tengelyét, ha az északi sarkon
kenjék jól meg. Kenőcsétől bizonyonyitották föl, hanem a tagoknt még el sem fogad- veket is adtak. A szinészek szavaltak, énekeltek, smegtalálják,
a n
gyorsabban fog forogni.
ták. Kefcrált tehát az Orosz, Mokcsay és Páló- de zene nélkül. Csataképeket és szörnyü gyilko- '
czi Horváth család okmány-kincseiről, melyekben lási jeleneteket is adtak közbe-közbe. E non plus

Melléklet a Vasárnapi Ujság 39-ik számához 1871. szept. 24.
TÁRHÁZ.

— {Iskolai jelentés.) A gyb'nki reform, gymjuk hát, hányadán vagyunk; de ha idö jutottunk
már az első lapon, minek ajfigurázás a czimlapon? nasiumban az 1871/2-ik évi tanfolyam október hó— {Gyulai Pál) „Komhányi" czimü költői Egyébiránt a 122 lapra terjedő nagy 8-adrótü s 9-ik. napján kezdődik. A beiratások, felvételi s>
javitó vizsgák az előző napokban lesznek. Az
beszélyének második énekével elkészült, s azt a tömött füzet ára 1 frt 20 kr.
igazgatóság. — A pesti ref. leány-főiskolában az is—
{KisGézseni
Geguss
Dániel)
hazafias
eleKisfaludy-társaság szept. 27-iki ülésén föl fogja
olvasni. Valamint az első, ugy e második ének giája, melyből lapunk egyik számában nemrég kolai év f. é. okt. l-jén kezdődik, de a beiratások
közlését is szerző lapunknak engedte át, s jövő szólottunk s belőle izelitőül nehány versszakot az iskola helyiségeiben — országut 29-ik sz. —
közöltünk is, egy pár más vers kiséretében meg- szept. 25-kétől kezdve történnek, valamint a
számunkban fogjuk az egészet közleni.
— {Tankönyvek.) Heckenast Gusztáv kiadá- jelent, mint a szerző sajátja. Érdekes kis füzet. bentlakó növendékek is ez időtől kezdve elfogadsában közelebbről ismét a következő tankönyvek A szép nyomás és csinos kiállitás a kecskeméti tatnak. Tisztelettel kéretnek azon t. cz. szülők,
jelentek meg, melyekre — kivált a közelgő iskola- (Szilády-fék) nyomda érdeme, mely most Tóth kik leányaikat ez iskolába szándékoznak adni.,
hogy legfeljebb 15-kéig behozzák, mivel a rendetév alkalmából — el nem mulaszthatjuk felhívni László sajátja.
len
időben hozatal — bár beírathatok a növendé•* {„A balközép programmja az 1872-diki
az illetők tanárok és tanulók figyelmét.
1
kek
bármikor — ép ugy hátrányos a növendék
képviselő
választásokkal
szemben
'.)
E
czim
alatt
„Magyar Olvasó-könyv" a népiskolák harmadik osztálya (3. és 4 év) és ugyanaz a negyedik Lauffer Vilmosnál egy balközépi képviselő röpiratot haladására nézve, mint nehezitett munka a taniosztály (5. és 6. év) számára; irta és szerkesztette dr. adott ki, melyben azt tanácsolja, hogy „boldogabb tónak. Pest, szept. 1871. — M. Kalocsa Rosa*
Zimmermann Jakab, népiskolai igazgató. Egyik- időkig" mondjanak le a közjogi oppositióról, s a országut 29. sz.
egyik kötet ára 40 kr. A népiskolai tanítás amaz törvényes alapot kedvező alkalomig (a 67-ki alIpar, gazdaság, kereskedés.
ujabb elve: kellemes alakban adni a gyermeknek kotmány megváltoztatására) elfogadva, „szabada tanulni valót s lehetőségig az olvasó-könyvben elvü ellenzék" név alatt hazánk anyagi és szellemi
x* {Kévéket kötő aratógép.) A „N. fr. Pr."-nek
egyesiteni az összes tananyagot: szem előtt van olőmenetelét munkálják szabadelvü irányban.
Amerikából
érdekes leírást küldenek a Carpentertartva dr. Zimmermann jelen művében. Azért el** {Az ókonzervatív lap,) melynek szerkesztőbeszélések , leirások, történelmi, természetrajzi, jeüt annak idejében Kecskeméthy Aurélt, főpro- féle aratógépről, mely ol.só oldja meg sikerrel a
természettani, földrajzi képek, gazdasági alap- tektorául pedig Sennyei bárót emlegette k , — már régóta inegkisérlett feladatot, hogy t. i. az
iameretek, végre mesék, költemények, dalok stb. október elsejével csakugyan megindul. Kecske- aratás után a lekaszált gabnát kévékbe is szedi,
váltakoznak, részint eredetiek, részint jobb iró- métky Aurél e czélra a Kákay-féle Heti Krónikát összekötözi és ugy veti le a földre készen. 30-an
kaptak már hasonló gépre szabadalmat, de mindink műveiből válogatva, a csinO3 kiállitásu s olcsó alakítja át napilappá.
nyájának van valami hiánya és Carpenter urnak
könyvecskében, mely különösen kath. népiskolák
— („.4 magyar népköltészetről") czim alatt hosszas fáradozás után sikerült csak minden hiszámára látszik szánva lenni.
buzgó fiatal könyvárusunk, Aigner Lajos egy ta- ányt ugy eltávolitani, hogy most már e csodagép,
„Magyarország történelme, elemi s népiskoláknulmányt közöl a Gosche E. által Lipcsében szer- teljes bevégzetten áll és bámulatos eredményeket
számára", irta Visontay Jáno3 főgymn. tanár, kesztett „Archív für Literatur-Geschichte" cz. tüntet fel. Carpenter ur Milwankee-bnn kész
összevont rövid, de értelmes előadás. Ára 30 kr. német folyóiratban, melyben nemcsak népdal-gyüj- volna találmányai 100,000 dollárért az egész Osz„Elméleti és gyakorlati nyelvkönyv a föelemi tésünk történetét vázolja, nemcsak az egyes fajok- trak-magyar birodalomra nézve átengedni. Ha
fi- és leány iskolák s növeldék használatára" — ban való termékenységünkről értekezik, össze- ezen aratógépek nálunk, a hol még nehány ezer
Szvorényi Józseftől. A nagyérdemű tanár s tudós hasonlitáat tövén a nyugati népköltészeti termékek- aratógép elférne, behozatnak, a többi rendszerü,
nyelvész neve elég ajánlat magában; hasontárgyu kel, hanem mutatványul sikerült fordításokat is gépeket kétségkivül kiszorítják a használatból,
nagyobb tankönyvei után ez alsóbb foku, de szint- ad. Aigner közelebbről népdal és népballada for- mert jobbak s nemis drágábbak, mint más aratóoly haszálható műve is kétségkivül nagy elterje- ditmányaiból is egy kötetet fog kiadni.
gépek. — (A közlemény mindenesetre érdekes, de
dést nyerend. Ára 60 kr.
(i
jó
lesz előbb megvizsgálni: igaz-e a mit a bécsi
— {Az „Angol és franczia nyélvlapok ) szerNem iskolai tank5nyvnek van 3zánva, de ha- kesztősége most küldi szét előfizetési fölhívását a német lap ir?)
sonló tartalmu s különösen jelességénéi fogva második évnegyedre, illetőleg második tanfoiskolában és azonkivül egyaránt ajálható: „Hellas lyamra, mely október elsején fog megindittatni.
Mi ujság ?
földirata és hellén államrégisége/c." A művelt renÁ szerkesztők (Bauer M. L. és DushegyiM.)igé** {A váczi nagy hadgyakorlatok) iránt, melydek szükségeihez alkalmazva. A m. t. akadémia rik, hogy olvasóikat e tanfolyam alatt a rendes
hölgyek dijával koszoruzott pályamű, irta Pór nyelvtanításon kivül n franczia és angol polgári ben a honvédség a sorhaddal együtt fog szept.
Antal tudor. Ára 1 frt 40 kr. Az akadémia a levelezésbe is be fogják vezetni. Az előfizetési pén- 25 — 28 ig részt venni, a külföld is érdekeltséget
hölgyek dijából hirdetett nagyszámu pályadíjak- zek (egész évre 6 frt; félévre 3 frt 50 kr.; negyed- tanusit. Egy porosz tábornok és százados . már
ból, évek során át, csak néhányat adott ki, bár évre 2 frt.) Dushegyi Márton kiadótulajdonoshoz, Gasteinban megkérte ő Felségét, hogy e gyakorpályaművek nöm hiányoztak; a mi arra mutat, (Pest, ujvilág u. 23. sz.) a reklamácziók, kéziratok laton jelen lehessen. Svájcz egy ezredest és két
hogy az eljárás kellő szigorral történik s csak va- és cserepéldányok pedig a szerkesztőhez Bauer századost küldött. Anglia elküldte a bécsi angol
követség katonai attachéját. Mindezek a király
lóban jelt s és a föltételnek, t. i. a „művelt rendek M. L.-hez (Pest, akáczfa u. 7. sz.) intézendők.
vendégei lesznek az egész hadgyakorlat alatt.
szükségeinek" megfelelő művek részesülnek jutaEzeken
kivül lesz több oly vendég is, a ki nem
lomban." Dr. Pór tanár könyve ezek egyike s
Közintézetek,
egyletek.
jelentkezőit
hivatalosan. Pl. biztosan állitják,
ajánlatára nemis szükség egyebet felhoznunk.
hogy
nehány
nap óta egy orosz bibornok időzik
„Rövid hiterkölcsi {?) beszédek," a tanév min•* {A jogászgyülés) Pesten szép. 24 —27. napden vasárnapjára. Mondotta s a kath. nép-, elemi-,. jain lesz. Á tagok már 23-án érkeznek meg, s az- Pesten polgári ruhában a utlevéllel, kinek hivatása
a honvédség szervezete s készültségéről kormáipar- 8 polgári-iskolák, vagy al- és középtanodák nap este tartják meg az ismerkedési estélyt a re- nyának jelentést tenni. A tábornok nagy kísérethitoktatói számára segédkönyvül, egyházi főható- doutban. Szept. 24-én, 25-én és 26-án teljes ülések tel utazik, mely kiséret tagjai alkalmasint orosz
ság jóváhagyásával közrebocsátja Károly Gy. az akadémiában, közben szakosztályülésok; 27-én tisztek.
Hugo, premontrei rendi tanár. Czime eléggé ma- zárgyüléa. Az összejövetelek és ünnepélyek sor** {Alapítványok sebesült- és rokkant honvédek
gyarázza tartalmát s használhatósága is felüláll rendje következő: 24-én kirándulás a zugligetbe
minden kétségen. Csak azt nem tudjuk, mi az a ea közös ebéd; 25-én kirándulás a Margit-szigetre, javára.) A 7-ik számu honvédzászlóalj sebesültjei
„hiterkölcs" ? Erkölcsi predikácziók, tehát erköl- 26-án diszebéd a „Hungáriában," 3 este a nomzeti vagy rokkantjai javára Mészáros Lajos mezőturi
csi hit-szónoklatok — jó ; de „hiterkölcsi" beszé- szinház díszelőadásának megtekintése ; 27. bucsu- földbirtokos 400 frt alapitványt tött. A 77-ik
számu honvédzászlóaljnsk a harczban munkadek ? — Ára 1 frt. 50 kr.
estély. Állandó találkozási hely: a „Hungária" képtelenekké válandó altisztjei és legénysége ja— {SzinténHeckenast kiadásában)jelent mög: felső terme.
vára Guttman Henrik és zalamegyei tiszteletbeli
„Képes verseskönyv, ajándékul jó gyermekeknek",
esküdt Blau Gyula 200, illetőleg 100 frt értékü
irta és forditotta Erdélyi Indali Péter, tanár. SzáEgyház és iskola.
szőlődézamaváltsági kötvényekből alapitványt
mos színezett és szinezetlen képpel. Második javí— {Uj magántanár a pesti egyetemen.) A val- tettek.
tott, bővitett a mégis olcsóbb kiadás. Ára 1 ft.
lás
és
közoktatásügyi miniszter Takács Lajos jog— {Wysoczky Jozsef,) a derék legyei tábor— {Aigner Lajosnál) jelent meg: „Államistudort,
(lapunk
munkatársát,)
a
római
jogból
nok,
ki 1848/9-ben réazt vett szabadságharezunkmerettan" (?) irta dr. Pisztóry Mór györi jogakadémiai tanár. A munka főczime ez: „ÁUani- egyetemi magántanárrá lett képesítése folytán, e ban is ott küzdött Aradnál, Szolnoknál, Kápolnánál és sok más dicső emlékü csatában, — most
politika és történeti fejlődése. I. kötet. Államis- minőségben megerősitette.
— {Karcsagra) az onnan Debreczenbe válasz- elhagyottan, nyomorban fekszik Párisban. Ez inroerettan ea alkotmányi politika." Ennek első
füzete a jelen „Államismerettan." Mind szép do- tott Könyves Tóth Mihály helyére szept. 17-én séges állapotban kétszeresen nyomja őt a 70 év.
log, de a fő- és alczimek a rendszer nagy zavarára Könyves Tóth Kálmán laczházi lelkész választa- Napilapjaink már adakozásokat gyüjtenek a szeni védő számára, melyek a krakkói „Kraj" utján
mutatnak. Mi lehet az államtan, azt sejtjük; mi tott meg.
az államismeret (vagy isme, ujabb divattal) ahhoz
** {Értesüvény.) A k.-k.-halasi ref. lyceumban. i fognak becséhez juttatni.
** {Magyar vőlegény, angol menyasszony.}
i» hozzávethetünk. De mi az állami smerettaw, ezt az 1871/72-ik iskolai tanévre a beiratások f. évi !
már bajos elgondolni. Eddig az ismerettan meta- október hó I-ső napján kezdődnek meg, 2-ik, 3- ik, ! Székács József szuperintendenst távoli földöna: szép
fizika volt; igen is, az ismeretszerzés, rendezés 4-ik napjain a felvételi, javító és magánvizsgák J családi öröm érte. Ugyanis egyik derék fi Széatb. tana; ehhez képest dr. Pisztóry könyve állami tartatnak meg, a rendes előadások pedig ugyane ! kacs Gyula, ki Havreben gyapotkereskedő, nőül
metafizika volna., a mi még eddig nem létezett. A hó 5-ik napján kezdődnek. Intézetünk előnyéül | vette a haathfioldi angol pap leányát: Edith Mavy
czimlapon tul a szerző is átlátja, hogy felesle- felemlithető, miszerint a helybeli t. egyháztanács | Jackson kisasszonyt. Az esküvő aug- 31-én volt
ges (és zavarba hozó) pleonasmussal él, s az első által évek előtt felállított, s a tanárikar felügye- '! a Sussex herezosjség emlitett községében. A teralapon a czim (Államismerettan) alá oda irja, mint- lete alatt álló tápintézetbe, a belépni akaró ifjak, plomot igen feldíszítek, s a menyegző valódi fényegy magyarázatul, hogy: (Államtan) s kezdi elsö hat o. é. forint havidij fizetés mellett, tisztességes ' nyel történt. A „Sussex Express" c/.iniíi hírlap
egész önálló leírást kö Öl róla, melyből a „Kőv.
könyvét az állam keletkezésén és fogalmán. Tud- ellátásra felvétetnek. -- Az igazgatóság.
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Lapok" megemliti, hogy a paplaktól a templomig szándékát bárkivel is tudatta volna, Amerikába
diadaliveket emeltok, a tornyon magyar és angol vándorolt, — elhalván, rájuk roppant értékü va.zászlók lobogtak egymás mellett, az ötven-teritckü gyont hagyományozott. Az örökse? hirszerint 7
naszlakomán toasztokat mondtak az angol és ma- millió dollárt tesz ki, s azon — egyenlő arányban
gyar nemzet szellemi rokonszenvezósére s az angol — magyarországi rokonai,összesen mintegy negy^s magyar protestantismus rokonságára, továbbá ven család fognak osztozni. A „Kccsk. Lapok"
a nyoszolyóleányok közül három magyar, három szerint az illetők már az e tárgyban kiadott hipedig angol színekbe volt öltözve. A pesti öröm- vatalos értesitést is megkapták — bizonyosnak
apa a távol föld ez ünnepélyében csak egy üdvözlő mondják.
sürgöny által vehetett részt.
** (Mészöly Géza) szép tehetségü ifju festesz
** (Szinházi hirek.) A budai várszínház előadá- hazánkfia, ki tavaly a bécsi akadémiánál a nagy
sai szept. 20-án kezdődtek meg, az „Egy nő, ki az arany-éremmel lett kitüntetve, most ugyanott a
ablakon kiugrik" czimü vigjátékkal. Bérleni okt. 300 frtos, tehát: az akadémia legnagyobb pályaelső napjától lehet. — Fossa Gruitz k. a., a nyári diját nyerte el egyik festményével.
olasz opera primadonnája szept. 24-én lép föl előt (Halálozások.) Gr. Szirmay Ferencz, országször „Luciában." Vendégszereplése abból a czél- gyülési képviselö több havi betegség után értáguból történik, hát ha véget lehetne vetni szerződ- lás folytán Galicziában elhuny. Gr. Szirmay, előbb
tetése által a drámai énekesnő hiányának. — Benza császári tiszt volt, s mint ilyen kisérte a császárnét
k. a. további vendégszerepléséről hallgat a krónika. annak idején Madeira szigetére, később tiszti
— A nemzeti szinház igazgatósága most azon tö- rangjáról lemondott és ugy adta magát a politirekszik, hogy a festőtermet, asztalos-műhelyt, kára. Eszes, művelt férfi volt, s alig 33 éves. Neje
raktárokat, minél távolabb helyezzék el a színház- Krasiczka gró/fné lengyel leányt. — Gróf Széchen
tól, valami olyan ponton, mely lóvonatu vaspálya Miidós belső titkos tanácsos, Zaófia fhgnő főudvaráltal van összeköttetésben. Igy a tüzvészes helyi- mestere, Ischlben 89 éves korában meghalt. —
ségek nem fenyegetnék a szinházat. — A nemzeti Bouez Villaumez franczia tengernagy, a jelenkor
szinház vagyoni állásáról és felszereléséről, jelesen egyik legkitünőbb tengerésze, Párisban szept.
az eddig teljesen rendezetlen halomban álló ruha- 11-kén élete 63-ik évében meghalt.
tárról, könyvtárról stb. pontos és hiteles leltárak
sddig nem léteztek. A kormány, hogy végre e teNemzeti szinház.
kintetben is áttekinthetést szerezzen, a mult évben
Filep Sándor belügyminiszteri számtisztet küldte
Szombat, szept. 16, „A ztidónö." Opera 5 felv. Zenéjét
ki a szinházi felszerelés leltározására. A leltározást szerz. Halévy.
Vasárnap, szept. 17. Az orsz. tűzoltó szövetség tisztea ruhatárra nézve most fejezték be, s jelenleg a
letére: „A peleskei notárius." Népszínmű 4 felv. Irta Gaál ,T.
könyvtár rendezése van folyamatban.
Hétfő, szept. 18. A pesti önkéntes tüzoltók alaptökéjé** (Mátray Laura Gyöngyösiné asszony) ven- nek gyarapitására: „Hamlet." Nagy opera 4-ik felvonása.
dégszereplése Szombathelyen igen jól sikerült. — „Egyik olyan, mint a másik." Vigj. 1 felv. Narcy után
Pázmándy D. - ,.Apró félreértének.' Vigj. 1 felv.
Mindig nagy néaő-közönség előtt játszott, kivéve ford.
Irta Lunn J . ; ford. N. N.
egy vígjátéki előadást. A komoly dráma ott jobKedd, szept. 19. „Az álarezos bál." Opera 5 felv. Zejobban vonz. A jutalomjáték alkalmával aranynyal néjét szerzette Verdi.
Szerda, szept. 20. „Laury kisasszony." Dráma 5 felv.
nyomtatott nemzeti szin szalagos koszorún igen
szép és értékes gyémánt gyűrűt nyujtottak át a Irta Mosing; ford. Paulai.
Csütörtök, szept. 21. „A troubadour." Opera 4 felv.
kedvelt színművésznőnek emlékül.
Zenéjét szerz. Verdi.
** (Hogyan szökött meg Kerkápoly elől Vilmos
császár,) azt elmondja a brassói „Nemere." A
Szerkesztői mondanivaló.
dolog ugy történt, hogy Kőhalom tisztes főbírája
— Lippó. L. M- A verseket nem használhatjuk. A
a mint hirt vett Kerkápoly miniszter érkeztéről,
másik lappal pedig semmi összeköttetésben nem vagyunk,
megemlékezett azon körülményre, hogy a nemes sziveskedjék
közvetlenül fordulni annak szerkesztöspg«h«z.
és Vitézlő Kőhalom nagy vendéglőjének nagy ter— Röfcsalialiny. A „költő sorsa." Igazán ily czifra,
mében, hová a kurucz miniszter be fog szállani, „fellengve járó édes érzemény" s más ily ürességekből állna
életnagyságban diszoskodnek az öreg Vilmos és a a költő sorsa? Más fogalmunk van róla.
— Monor. Hogy a tej, mely egy s más méreg ellen
többi porosz hős képei. Minekutána megtbntolta- hevenyében
használ, a kholera ellen is jó volna: ez csak
tott, hogy ezen képek látása le találna leplezni olyan gondolat, mely szakértő kísérletektől vár igazolást.
bizonyos eltitkolt gyöngéd érzelmeket, elhatároz- Igy csak haszontalan elmefuttatás.
tatott, hogy azok eltávolíttassanak. Igy történt,
— P r . Gy. „A kevlári búcsú" minden ujabb kísérletre
hogy Kerkápoly ott mulatása idejére, egy rövid gyöngébb. Egy időre talán hagyja pihenni. A beszély igen
órára Vilmos császár rejtekbe vándorolt s helyébe szaggatott: az elbeszélői styl egészen hiányzik belőle. Tára régi vendégek: Ferencz József király és Erzsé- gyánál fogva sem nekünk való.
bet királyné jöttek. Hogy Vilmosékat azonnal
visszatotték-e, mihelyt Kerkápoly a vendéglőből
kilépett, vagy elvárták, hogy a város végén is tul
legyen: arról nem vagyunk biztosan értesülve,
mondja a „Nemere."
** (A védhötelezettség a bibliában) is benne
van, még pedig a jelenleg is szokásos kortól számitva. Könyves Toth Mihály debreczeni esperes
minden egyes házasban
az ottani zászló-szentelés egyházi beszédjének
W
egy
kihuzott
sorozatot biztosit! '•s
alapigéjéül ép ezt a részt választotta ki a bibliából, hol Mózes IV-ik könyve elsö részében a 2., E biztositékkal egy társasjátékot nyitok 25 résztvevőre
3, és 52. versekben igy van irva: „Vegyétek szá- 25 (ll) Como-járadékjegygyel
S 1
mát az egész Izrael fiai gyülekezetének, az ő 25 db 400 f'rcos csász, türök
nemzetiségük szerint, az ő atyáiknak házok sze(évenkénti 6 húzással)
rint, a neveknek számok szerint, minden férfiat a nyereményre egyenlő joggal és az eredeti sorsjegyek szétfőről főre. Husz esztendős fiutól fogva és feljebb osztásával csak 5ft. o.é havonkénti részletfizetéssel és 63 kr.
mindent, ki a hadba kimehet az Izraelben, meg- egyszer mindenkorrai bélyegért. Minden résztvevő a részszámláljátok őket az ő seregök szerint, te és Áron. letfizetés végeztével egy-egy részletjegyre egy Como- és
frcos rörök vasuti kölcsönsorsjegyet kap kézbesítve.
És tábort járjanak az Izrael fiai, kiki az ő tábo- egy 400
Megbizások pontosan eszközöltetnek, huzási sorozatok
rában és kiki az ő zászlója alatt az ő seregek mindig ingyen küldetnek.
szerint."
Austerlitz Zsigmond
** (Váratlan örökség.) A Kecskeméten is néelsö
BUDAI
váltóházától, a lánczhid mellett.
hány családott tevő Vitz nemzetséget azon szerencse érte közelebb, hogy egy rokonuk, ki ezelőtt
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé10—15 évvel, — a nélkül, hogy kiköltözködési nvek irányában vállal felelősséget a
Szerk.
1

Nyilt-tér. *)

A Como-sorsjcgyck

összes sorozatainak birtoka

H E T ! - N A P T AH..
Hónapi-és

betilap
24 Vasár

Katholikus és protestáns
naptár

Szeptember

A U Gellért pk.
25 Hétfő Kleofás vért.
26 Kedd Cziprián, Justin
27 Szerd. Kozma, Demjén
28 Csőt.
Venczel kir.
29 Pént. Mihály föangy.
30 Szóm. Hyeronimus

A 16 Gellért
Farkas
Nílus
Eleazar
Venczel
Mihály
Jeromos

(iörög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

Szept, (ó)

Tisri

18 C 17 Autón
13 Kornél

9 Abel
lOEngeszn.
14 Si. Ker. fel. l l Abdiel
12
15 Nicetás
13
16 Euphemia
17 Zsófi
14 Abdon
18 Eumenius
15 Sat. finn.
Hold változásai. ® Holdtölte 28-án 7 óra 1

NÍ

hossza

Hö

i p
kél

f.
P- 6. P180 fi 6 5 49
181 55 5 51
18? 54 5 52
183 53 5 53
184 52 5 54
185 51 5 56
186 50 5 57
perczkor este.

nyüg.
ó.
5
5
5
5
5
5
5

P54
53
51
48
46
44
42

hossza
f.
206
320
334
348
1
14
27

Id
UI

nyng.

P- ó. P- ó. P35 4 Sfi 0 8
30 fi 1 1 99
28 5 9q
3<t
16 5 54 3 54
17 1 1? 5 8
10 6 30 fi 9,0
29 6 50 7 31

HIRDETÉSEK.

SAKKJÁTÉK.

617-ik sz. f. — Farkas B e r t a l a n t ó l .
(Homonnán.)
SHiét.

a

b

c

d

e

f

g

lamsíer

h

Világos.

Az 612-ik számu feladvány megfejtése.
(Kovács Alberttől Nagy Szalontán.)
VII.
Söt.
1. F f l - g 2
. . . . 1.
h4-h3
2. Fg2—hl . . . . 2. h3—h2
3. K f 3 - g 2
. . . . . 3. Kd5—e4:
4. Kg2—h3 v. h2 v. gS matt.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Játzkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. —
Hatvanban: Sipőcz Ferencz. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítések: Miskolcz, Cz. J . Köszönet a szép
küldeményért, s a jövő számok egyikében közölni fogjuk.
— Jászkiséren: Gr. L. Korrekt feladványai az illető körökben igen tetszenek; miért e hallgatagság?

Elöfizetési fölhívás

VASÁBNAPI UJSÁG
és

Politikai Oidons;

váczi-utcza
a „levélhez.

fegyverraktár s műhely:
ajánlja a részére Magyarországban és Ausz
triában kizárólagos szabadalmat nyert Ieg
ujabb javított

kerepesi-uton,
a nemz. szinház átellenében.

kakas nélküli

Lancaster-vadászfegy véreit
(saját készítmény.)

Ezen fegyverek töelönye mások felett a gyors és biztos töltés és pontos löképesség száz lépésre, (mely távolságra 2-ős számu sörét 50 iv
Hatos papiron keresztül visz meg különösen az, hogy szerkezete egyszerü, s igy nincsenek alávetve a más ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosán
szükségelt javításoknak; továbbá egyiK igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes biztossággal elzárhatok
^ v « « ™ ioiyionosan
E találmányom részre hajlatlan szakemberek által mindig a legjobbnak itéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül kitünőleg felel meg,
8
es bármely vadászfegyverek probalöveseivel a legbiztosabban versenyez.
'
Egy szép kiállitásu

kakas nélküli dupla Lancaster-vadászfegyver

gyönyörü
50. 2
0 0 frtba
iZ Vffvönvörü díszítéssel
diszitéssel és
ás damaszt-csövekkel
(lamBszt-nsrivpttp] 130,
fan 1
füft
<>n/>
Í _ H . fepHi)
» . ... A*
, m- . W
V. u i •* x J u ,
u f ó b a n éS . kerepwl-níon a nemzeti szinház átellenében lévő hetemben évesen' meimu attatfk
' "

• ,
™"'"

• « " k t « r a l l n b « n i L e f . a « c h c n x - v a d « 8 Z ! , « g y v e r f k is n a g y választékban vannak és pedig a Wiobb szerkezet
„«r.nt készitve, melyek saját gyártmányom levén, a legpontosabban állitvák ki, áruk 6 s f J s f s o 90 100 ZÍ
g
Keíaufh.ux-fegyverek a legjobb hirü Ifltticbi gyárakból 40, 45, 50, 60,' 80, frtért kaphatók '
'

1871. okt.—decz. folyamára,

Szeptember hó végével az évnegyedes előfizetések ideje lejárván, október l-töl az előfizetés mielőbbi megujitására hivjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap küldésében fönnakadás ne történjék.

Elöfizetési föltételek:

Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

együtt:
Évnegyedre (okt.-decz. 1871.)
Félévre (okt.—márcz. 1871—2.)

Ildik

fegyverraktár

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

2 ft. 50 kr.
5 » — »

1. t-v l

5»»™x-revoIverek személyes biztonságra kipróbálva, gazdag választékban szerez1

1 0
25 írttól 73 S frtÍ
' " ' " ' ' 8 ' * 0 ' 2 5 ' 3 5 frtig'
' 1 2 ' 2 0 é s 3 0 lövé8«ek
IVrcussios fegyverek duplák vascsövekkel 18 frttól 15 frtig; egycsövüek 3 frttól 8 frtig.
Szalag (Ruban) csovuek duplák, 20 frttól 25
frtig
«"*••'
8
Esiycsftvö mordályok, párja 2 frt. 40 krtól 5 frtig; kétcsövüek 5 frttól 12 frtig
Vadaszeszkózök nagy választékban a legolcsóbb gyári árakon.
M
i n Ú m
fe
. tt ^
M™réTÍ
iötállok, és azt nem tetszé* esetében egy hó leforgása
t
Aiati Kicserélem.
1147 rs
i^\
Mühelyeimben fe^yverjavffáHok olcsón eszközöltetnek.
§&* Vidéki mefrrendelések postai utánvét mellett pontosan teliesittetnek.

Csupán Vasárnapi Ujság:
É v n e g y e d r e ( o k t . — d e c z . 1871.)

1 ft. 5 0 k r .

Félévre (okt.—márcz. 1871—2.)

.

.

Évnegyedre (okt.—decz. 1871.)
Félévre (okt.—márcz. 1871 — 2.)

.

.

.

.

3 » -

Csupán Politikai Újdonságok:
.

.

»

1 ft. 25 kr.
2 » 50 „

SP5"* A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 1871. julius—szeptemberi évnegyedi folyamából még nehány teljes számu
példánynyal szolgálhatunk.
y
Az előfizetési pénzek beküldése legczélszerübben
postai utalványnyal eszközölhető, a melyre csak egy 5 kros
bélyeg teendő.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivafala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

TARTALOM.

Gyöngeségi állapotok gyógyítása.

A nemzeti szinház tűzveszélye (képpel). — Szülőföldemen. — Az ember a fejlődés legalsó fokán. — A tűzoltóegylet országos gyülése (öt képpel). — A carrarai márvány
hazája. — A petrozsényi kirándulás, I I . — A történelmi
társulat zemplén-ungi kirándulása. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipargazdaság, kereskedés. — Mi ujság?
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-való. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-naptár.

A perni coca-növénynek rendkivüli gyógyereje, melyet legelőször is Hombold Sándor az ő Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu coca-lapdacsok, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Sampson tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a „szerei*?t | i p Z " (zum Mohren) czimzett
gyógyszertár által Mainzban, külön ingyért is mcgkiildetik.
1125 (4-7)

Magyar szabadságharcz története

S T * Főraktár Magyarországra nézve Pesten: TÖRÖK J. gyógysz. királyutcza 7-dik sz. alatt — s Bécsben: IIAUBNER E., Engelapotheke am Hof.

108 képpel. (Nagy 8-rét, 468 lap.) Füzve 4 frt.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

Teljesen megjelent!
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza
4. sz.) és minden könyvkereskedésben kapható :

1R48—1849.

jta V a r g y a s Endre.
«#

496

iLöwingeTATés Társa

Figyelmeztetés

Pranuinerations-Einladung
auf den

Freieu Lloyd."

papir-

^* kereskedése

a szülőknek!

Ezzel a t. cz. szülőknek figyelmébon ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládéi,"

Verantwortlicher Redakteur

Sipöcz István,
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1.
Oh honvéd, honvéd, haj! e névben
Hány honfi-emlék könnye forr!
Század valál egy rövid évben,
Dicsőség, fény, gyász és nyomor.
A honfi-szellem szült világra,
A hon veszélye fölnevelt;
Erős karodban szabadsága
A sírig hű védőre lelt.
Küzdöttél a sors ellenére,
Patakként omlott szived vére,
Dicsőit élet és halál,
»
Győzőn, legyőzve hős valál!

ház.

párisi

-SS

Irta GYULAI PÁL.

Üzletében
[PEST, uri-utcza 1. sz.
párisi ház.
' Minták kívánatra j
küldetnek mindenJelé i n g y e n é
bérmentve.

:© s a

se

Fgyetlen olcsó szabadelvü napilap!
Elöfizetési fö
czimü

politikai, társadalmi, közgazdászat! napilapra.
Tárczánk eddig is változatos volt, jövöre pedig különös érdeket és
Háromnegyedévi szabadelvü, bátor és minden irányban független magatartásunk fölment attól, hogy hosszu programmot adjunk. A közönség becset fog nyerni az által, hogy már a legközelebbi napokban egy rendkima már tisztában lehet irányunk és értékünkkel, 3 hogy helyesli és méltá- vüli hatáso#Nre*éiiyt indítunk meg Tóvölgyi Titusz teljes tollából, &
nvolja azt, mindennél ékesszólóbban bizonyitja a hazánkban bizonyára szo- minthogy e regény a legujabb időket festi s a párisi coiniiiune főalakját
katlan és nyomatékos körülmény, miszerént előfizetőink száma még a mellett világráió események fognak hátterül szolgálni neki: bátran állitjuliusi negyedben is szaporodott. Hasonlót remélünk most is, midőn a hathatjuk, hogy ennél érdekfeszitőhb olvasmányt egyetlen lapban sem
Lajthántul megváltozott viszonyok a magyar nemzet óhajainak ie oly hatalmas fognak lelni ölVhsúink. Közben a szerkesztő is elfogja mesélni: a mit mo3t
ló ést fognak adni a valósuláa felé. Gondoskodtunk, hogy közönségünk jókor pár heti utazása alatt Berlinben, Drezdában s másutt látott és tapasztalt.
és alaposan értesüljön mindenről, a mi nálunk és határainkon kivül történik, s
Végül n „Magyar gaida" kiadónk áldozatkészsége folytán ezentul
valamint eddig igen gyakran megelőztük, hirek, inditványok s a közvéle- is egyik becses melléklete lesz a ,,Gyors-Postának."
mény tájékozásában laptársainkat, egyik főtörekvésünk marad ez továbbra is.
Emlitést érdemel, hogy lapunk mindig négy oldalon vasár-és ünnepA külföldi politika és társas élet súlypontja Páris és Berlinben napokon duppla alakban jelenik meg, s igy a közönség féláron majdnem
lévén, mindkét helyről eredeti levelezéseket fogunk közölni, de a birodalmi annyit kap, mint másutt kétannyiért. Fölkérjük tehát elvbarátainkat: szives8 különösen a szláv mozgalmakat séintén kiváló figyelemben részesitendjük. kedjenek az ifju, de a jog és igazság védelme nratt tán már ma sem egéMiután a megyei tisitujitás maholnap mindenütt megkezdetik: elvtársak szen érdemnélküli vállalatot fölkarolni és terjeszteni.
közreműködésével ezekre a jó ügy érdekében olőkészitőleg hatni, egyik
Jegnemesb ambitiónknak ismerjük.

ÁLDOR IMEB.

E g é s z évre, azaz: ( o k t o b e r 1 8 7 1 . — s z e p t e m b e r 1872)
F é l é v r e , azaz-: ( o k t ó b e r 1871. — m á r c z i u s 1872)

E z u t t a l megjelent és k a p h a t ó :

. . . .

12 forint, i N e g y e d é v r e , a z a z : ( o k t ó b e r 1 8 7 1 . — d e c z e m b e r )
6
»
E g y hóra

.

3 forint
1

'

,

„Neimeti nagy képes naptár:' szerkeszti Áldor Imre, 30 — 40
Népzászlója naptár, szerkeszti Áldor Imre, ára
képpel, ára
I frt. Nemzeti kortes-naptár, szerkeszti Borbőcs, ára
„Honvéd naptár" 5-ik évfolyam, szerkeszti Áldor Imre, ára . . 60 kr.; Kossuth naptár, szerkeszti Honfi Tihamér, ára

Megrendelhetők utalványok utján is.

Kiadó-tulajdoi.os Heckenast Gusztáv.

40 kr.
50 »
40 »

HECKENAST GUSZTÁV könyv- te lap-k!íiíló-!)ivatala

Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.
Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

• B r " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai UJ donságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori rágj
tebbszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B - s b e n : Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Költöi beszély. — Második ének.*)

(Hamburger Adolf|

M

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
• V C»npán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Romhányi.

bámulatos olcsón!

VI

o

I-ső sz.

Uri-utcza

V - )

rvos

se

s

s

es c

••

O5

© is

33

a;

>> —

ÍÍI4-Í

SE
VU

Ital

:i

Pest, október l-jén 1871.

gyógyszerész Pécsett.

Pest, Universitats-Gasse Nr. 4.

(1-3)

—t

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fölülmúl, ele egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vizben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
leakevésbbé is vesztene hatásából.
" mr 1 db. 15 kr., 6 db. 72 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr, postán küldve
10 krral több.
HU (3—26)

Gustav Heckenast's Zeitungs-Expedition,

in

a la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
1 ft,
100 db. kőnyomata finom kettösfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.
Leve'lpecsét-bélyegck.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben
Sft. 75 kr.
1155(1-0)
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
8 V Nagy választék mindenféle
üzleti, jegyzek) és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető lególcsóbb árakon. — lievelbeli megrendelések
utánvét mellett teljesittetnek.
B V A fennt elősorolt mennyiHegeken kivül — kevesebb nem ren- j
delhetó meg.

4 il. ö. W.

Vierteljahrig (Okt.—Dec.)

Bestellungen von AnswSrts werden mittelst PostaiiweiMinif erbeten.
J P ^ Das Blatt ,,!%'eaer Freier Lloyd", welches den gesammten Abonnentenstook des früheren gleichnamigen Tageblattes übernommen. ist heute das weit
vi-rbreitetxte d«'Ut-*ehe Blatt in Ungarn. — Dies und der Umstand. dass jede
Xnmnier drei Tagé laiis aufliegt, laszt das Inseriren, im ,.\eum Freieu Lloyd"
als höchst zweckeufsprechetid erscheinen.
Die gefertigte Zeitungs-Kxpedition erlaubt sich dahereine geehrte (iescliaTtswelt, industrit-lle. finanzielle und andere Ueheliscliafteii, Brhörden und Corl>oraiiunen u. s. w. zur gel^lligen Inserirnng in dem Blatté „Diener Freier
Lloyd ' hótlichst nufzufordern

trról,

Látogató-jegyek

EDUARD HORN.

gtg Mit di-m 1.Oktober beginnt einneues Abonnementauf den „N. Fr. Lloyd '"
Derselbe wird auch fernerhin die Interessen der Freiheit. des Fortschrittes und der
Uemokratie, die mit den wohlverstandenen Interessen Ungarns ider.ti-ch ?uid, in
vollster Unabhangigkeit nach jeder Richtung hin und mit aller Entschiedenhi-it zu
fördern bestrebt sein und glaubt hiebci mit voller Zuversicht auf die steigendi- Gunst
und Uuterstützung aller wahrhaft liberalen Kreise in Ungarn zahlen zu dürfen.
Der .,N. Fr Lloyd" erscheint seit 16. August 1. J. a&XWGl ] V C » 1
- V S T Ö d a e n t l i o l a . , und zwar jeden Sonntate und Donnersta* Morgens; der Abonnementspreis ist fúr Pest-Ofen oder mit Postversendung:

esit

ajánlja a következö alkalmi czikkeket:
Levélpapírok.
100 db. névvel donibornvomat 50 kr.
1Ü0 levél és 100 boriték dorabornyomattal 1 lt., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft, 80 kr., 2 ft, 50 kr.
100 levél és 100 boriték, mindkettő ino
nogrammal 2 ft. 80 kr.. 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..
1 _ft._20 kr.
BV* 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyeiliétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedvéi
a czéggel fekete nyomatban £>. 6 ft.

Tizennyolczadik évfolyam.

40-ik szám.

2.
Szent örökünk lett hű emléked,
Egy élő, büszke fájdalom,
Melyben vigasz, önérzet ébredt
S átrezdült szíven és dalon.
De koczka fordult, láncz lehullva,
S miért te véred áldozád,
A szolgaság husz éve mulva,
Ismét szabaddá lett hazád:
S im emléked már nem kímélik,
Mindenre jó eszköznek vélik,
S hogy szenvedj mit nem szenvodél,
Kizsákmányol pártszenvodély.

3.
Iiöpiv, hírlap phrasissá nyúzott,
A kortes is téged kiált,
Dicsőségedre összezúzott
Nem egy főt és nem egy pohárt.
Könyv, naptár lopja neved ékét,
Költő halálra énekel,
A sírodban sem hagynak békét,
Száz czifra szónok ünnepel.
Eólad vitáznak alatt és fent
És neveddel takarnak mindent.
Oh jaj! ki tudja még mi vár?
E zajt lelkem megunta már.
i.
S örömmel száll a multba gyakran,
Hogy megpihenjen — és feled . . .
Hadd folytassam, a hol elhagytam,
A megkezdett történetet.
Egy üldött honvéd szenvedése,
Higyétek, sokkal többet ér,
Mint honvédegyletink gyülése
És jegyzőkönyvből szőtt babér.
Eomhányi nem hősök példánya,
De légyen bármi is hiánya,
Hősebb honvéd volt, mint sokan,
Kik most kérkednek un talán.
*) Az elsö ének megjelent a „V. U." 1869. évi folyama
40—41. számaiban.
.
Szeri;.

5.
Ott bolyg az erdő sűrűjében,
Nyugvó vadak közt üldözött;
Az őszi szél van véle ébren,
Búsan csörgő lombok között.
Ledül aléltan, holtra válva,
Takarja hullongó levél;
Ugy érzi, mintha sirba szállva,
Födözné enyhe szemfödél,
S csöndes álomba ringatóznék,
De felriasztja kínos éhség,
És egy perczig sem hagyja el,
És űzi folyvást — futni kell.
6.
Indul, rohan, nem tudja merre,
Mogáll, pihen, nem tudja hol,
Ea meg-megtér a régi helyre,
Azt vélve, hogy elöbb hatol.
Még soha sem járt e vidéken,
A láthatár felhős, sötét,
Nem enyhíti még csillagfény som
Az éj és erdő sűrűjét.
Mi haszna, meg nem lőtte zsandár,
Ha rá még kinosabb halál vár?
Ember gyakran igy szabadul:
Egy bajból a másikba hull.
7.
Oh mért nem estél el csatában,
A győzelem napján, dicsőn,
A diadalnak mámorában?!
Ott nyugodnál a harezmezőn,
Halálod a hazának élet,
Megáldanak bajtársaid;
Oh nem hiába omlott véred,
S oly szépek siri álmaid!
Itt éhség, láz gyötör halálra,
Félholtan jutsz vadak fogára;
S lassanként, jó, ha eltakar
Leplével száraz lomb, avar.
8.
S vaj' nem jobb volna igy is, mintha
Hazádba' bujdokolva élsz,
Vagy szabadulsz idogon honba,
Hijába szenvedsz és remélsz?
A szívnek hány örvénye, vésze
Sodor magával s elmerit,
Az élet száz uj tévedése
Megsokszorozza éveid.
Mert tévedések, bűnök ellen
Nincs más orvosság földi szerben,
Mint földben pár arasznyi tér,
A sirhalom — orvost se kér.
9.
De más van irva sors könyvében,
Az erdőből nyilasra lel;
Egy távol ablakfény az éjben
Mintegy hívón utat jelel,

Várkastély ablakából rezdül,
A faluban rég alszanak;
Romhányiban uj élet pezsdül,
Menhelyt ígérnek o falak.
Bár láz emészti és alig jár,
Megis siet s elérte immár
A kastélyt, melyet park övez.
Vajon ki vára, háza ez?
10.
Nincs gondja, kedve ily kérdésre,
Mert a midőn a parkhoz ér,
Pályája mintha véget érne,
A földre omlik s elalél.
Ott fekszik ájult mozdulatlan,
Nyögése is lassan kihal;
Világ rezg még az ablakokban,
S kihangzik egy halk, méla dal,
A zongorának bús accordja,
Az őszi szél sóhajtva hordja,
A csendben nyugvó parkon át,
Egy régi énok dallamát.
ll.
Ilonka viraszt salonjában}
El-elméláz a zongorán.
Bús emlék zendül-e dalában,
Vagy élő szenvedés talán?,
Nem tudja ő sem, félbe hagyja,
Fölébred férje rá legott,
Ki karszékében, őt hallgatva,
Szép csendesen elszúnyadott.
Mert innen-onnan éve mult már,
Telegdi gróf s Ilonka egy pár
És e kastélyban töltik itt
Az élet legszebb perczeit.
12.
Telegdi boldog: jóság, kellem
Példánya a szép ifju nő,
Feláldozó és nyugodt jellem,
Kihez szerelme egyre nő.
A nagyravágyás büszko gondja
A csendes házi körbe halt;
Hiú vágyaknak nem bolondja,
Nem áhit fényes hivatalt.
Hogy boldogitson legfőbb vágya,
Világból elvonult magányba;
Közdolgokról ritkán beszél,
Csak nejének és nejében él.
13.
A forradalmat ugy gyülölte,
Mint csak gyülölhet valaki;
Hisz' az jövőjét már megölte
S most a hazáét oltja ki.
Hiuság, önzés, hon szerelme
Szivén egy érzéssé vegyült,
Nem az első kitünő elme,
A ki hónáért igy hevült.
Sőt olvasóm, különb te sem vagy,
Hű honfiságod bár milyen nagy;
Legalább igy tapasztalom,
Nagy részt jobb- és baloldalon.

