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intézet 2 ötödöt, az árvaház, a létesítendő szere
tetház, s a reáliskola Ösztöndij alapja egy-egy
** (A farsang utolsó napján) B u d á n egy házi ötödrészt kapnak. 300 forintot pedig Szepessy
bál alkalmával egy fiatal e m b e r tánczközben egy Ignácz egykori pécsi püspök emlékszobrára ha
szerre összerogyott, e tánczosnőjét is magával rán gyott.
** (Esküvő.) A pesti izraelita templom vasár
t o t t a . Az ifjút szélhűdés érte, s életéhez kevés a
remény. A tánczvigalom e szomorú eset folytán nap tömve volt dr. L ö w Tóbiás kir. főügyészi h e 
lyettes s H ü r s c h E m m a k. a. esküvőjén. A z estermészetesen félbe szakadt.
** (A széngőz.) A ferenczvárosi nagyfő-utczá- ketést a vőlegény atyja : Löw L i p ó t szegedi fő
ban Obrovszky F e r e n c z hentesmesternól csütör rabbi vég<-zé.
•* (Eljegyzések.)
G r . L ó n y a y Menyhért fia,
tökön este a szakácsné és szolgáló vasaltak s
lefekvés előtt a kőszénnel melegített kályha csö ifjabb gr. L ó n y a y Menyhért jegyet v á l t o t t F o r vét e l z á r t á k . Reggel a gazda mindkettőt eszmé gách Kálmán leányával Forgách M a r g i t grófnővel.
letlen állapotban találta.. Rögtön orvosért kül — P é t e r P á l laczházi orvos e napokban j e g y e z t e
dött, ki a szolgálit (Köteles Terézt) életre hozta, el Budaházi Izabella k. a.-t. Debreczenben.
** (Gyöngyössyné
Mátrai Laura
asszony)
d e a szakácsné ( U n g c r J o h a n n a 26 éves, egy két
éves leány anyja,) a fojtószéngőz áldozatául esett. e hó közepe táján Kassára megy vendégszere
pelni, hol a közönségnek mindig kitüntetett kedvencze volt.
** (Reményi Ede) Kairóban az alkirály leá
** (A képviselőházban) a közoktatásügyi bud- nyának menyegzője alkalmával h a n g v e r s e n y t
g e t tárgyalása foly. Trefort miniszter beszéde óta rendezett és ezért az alkirály — mint írják —
többek közt Molnár A l a d á r , Schvarcz Gyula, „mesés honoráriumban" részesité.
Vócsey Tamás, Zichy Antal beszéltek tartalma
** (Katonai ügynökség.) Benedek G y u l a szab.
sabban, s mindenekfölött Csengery A n t a l , ki áll. honvéd főhadnagy egy m. k. honvéd katonai
ismét egy olyan szakbeszédet mondott, a minők ügynökségnek P e s t e n felállítására engedélyt nyer
az angol parlament nevezetes szónokait szokták vén — irodáját Pesten ország-ut 8-ik szám alatt
jellemezni. Az átalános vita febr. 27-dikén véget megnyitotta. Bécsnek már régóta van ilyen i n t é 
ért, s ez után a ház elfogadta I r á n y i Dániel ha zete, 8 itt sem lesz fölösleges.
tározati javaslatát, mely a vallás szabad gyakor
** (Bőzsa Sándor
halálát) jelenté t ö b b
lásáról o a polgári házasság behozataláról szóló vidéki lap. A hírhedt rablóvezér azonban él, még
törvényjavaslatok előterjesztésére kivánja a kor pedig azon reményben, hogy a király kegyelmé
mányt utasíttatni. 61 szavazat volt az indítvány ből még valaha élve hagyja el a börtönét. H a n e m
mellett; 39 ellene. A ház igy kimondta a polgári egy ugyancsak Rózsa Sándor nevű becsületes fu
házasság megalkotásának szükségét.
varos halt meg Szegeden.
** (A színházi enquete) első ülésén febr. 24-én
t (Halálozások.) Kiss Ferencz, 184 8-ki hon
a meghívottak közül mindössze hatan jelentek véd alezredes, az utóbbi években pedig h a d t a n i
m e g ; öten kiléptek a bizottságból, három t a g gá tanár a pesti egyetemen, Meránban fobr. l-jén
tolva volt a megjelenésben. A megjelentek elha mellbajban elhunyt. — Serleghy Vilmos, 1848/49tározták, hogy miután a belügyminiszter lemon diki honvédorvos, utóbb járási orvos, közelebb
dott, addig nem fognak hozzá a munkához, mig h u n y t el Kőrösmezőn. — Bonyhádi Perczel Imre
az uj miniszter is föl nem hívja erre őket.
nyugalmazott királyi tanácsos, Perczel Bélának,
** (Apesti magyar dalszínház) ügyében a nem a képviselőház alelnökének testvére, febr. 25-én
zeti színház igazgatója által gr. Lónyay Meny huny el 68 éves korában. — Petz Vilmos vegyész
h é r t volt miniszterelnökhöz tett előterjesztés febr. 22-ón h u n y t el 62 éves korában. — Fischer
nyomtatásban megjelent. Az igazgató, azon ismert Ödön, köz- és váltó-ügyvéd, képzett fiatal ember,
érvek kifejtése után, melyek a dalműnek a d r á  Pécsett 29 éves korában meghalt.
mától elválasztását követelik, az uj dalszínház
helyéül eddig kiszemelt hat pontot sorolja el,
— (Igazítás)
L a p u n k 7-ik számának „ I r o 
úgymint a sugárút kezdete, a Huszár-féle ház
dalom" rovatában a magyar nyomdászat 400 éves
helye, a régi szinház-tér, az ország-ut ós hatvanijubilaeumáról szóló közleményben tévedésből volt
utcza, valamint az ujvilág-utcza sarka, a WodiaHeltai nyomdája említve, Hess Andrásé helyett,
ner-féle ház a szomszéd házcsoporttal és a Károlymiután ez utóbbi nyomdájában készült 1473-ban
l a k t a n y a hátsó része. Báró Orczy a két utóbbinak
az első nyomtatott könyv M a g y a r o r s z á g o n : az
egyikét javasolja választani.
úgynevezett „Chronicon B u d e n s e . "
** (Az uj nagy vámház) még az idei tavasz
folytán elkészül annyira, hogy az épületbe az
— („Az Anker") 1873-ik év jjanuár havi üzletkimutaillető hivatalok már augusztus elején beköl
I tasa. — E hóban a társulathoz benyujtatott összesen 724
tözködhetnek. I t t lesznek ugyanis a m. kir. ! bevallás 1.078,529 frt biztosítandó összeggel, és pedig:
pesti pónzügyigazgatóság, az adóhivatal, a vám | 457 bevallás 762,860' frttal halálesetre, és 267 bevallás
hivatal stb.
315,669 frttal életesetre. Kiállítva lón 457 kötvény
** (Hunfalvy Páli,) jeles nyelvbuvárunkat, a j 353,992 frttal halálesetre, és 318 kötvény 624,305 frttal
összesen tehát 775 kötvény 978,565 frttal. A
berlini tud. akadémia tagjává választá- I l y k i t ü n  ! életesetre;
havi bevétel volt 122,989 frt haláleseti díj, és 107,575 frt
tetés még nem ért magyar embert a berlini aka i betételekben, összesen: 230,565 frt. A társaság működése
démia részéről.
i kezdetétói fogva halálesetekért kifizetett 4 613,656 frt, és
** (Ajándék a király részére.) Bécsben az ! az 1872-ik túlélési ^társulás (Associatio) eredménye
osztrák múzeumban igen csinos mintája van ki i 605,146 frt volt, mely Összeg 732 tag közt aránylagosan
állítva ama bárkának, melyet gróf B a t t h y á n y felosztatott.
E d m u n d Angliában a király számára építtetett. A
bárka a Viktória királynő használatára épített
febr. 21. „Báró és bankár." Eredeti szomorú
disz-hajó mintájára készült, s már csak azért is játékPéntek,
3 felv. Irta Hugó Károly.
igen érdekes, mert egészen u g y van fölszerelve,
Szombat, febr. 22. „Hunyadi László." Opera 4 felv.
mint ama iiientő-csolnakok, melyek Nagybritánia Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
Vasárnap, febr. 23. „A stricke." Népszínmű 3 felv.
partjain a hajótörést szenvedettek megmentésére
szolgálnak. A bárkába viz nem képes behatolni, írták Szigligeti és Balázs S.
Hétfő, febr 24. „Rabagai." Színmű 5 felv. Irta Sars arról is gondoskodva van, hogy zivatarok alkal dou ; ford. Deák Farkas.
mával el ne merüljön, miután levegővel töltött
Kedd, febr. 25. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
osztályai vannak, melyek mindig a viz felszínére Gounod.
emelik.
Szerda, febr. 26. „Szentiván-éjiálom." Színmű 5 felv.
(Jótékony hagyományok.) Gründler E n d r e ; ^ t a - S h a k e s P B a r e ; f o r d - A r a n y J á n o s - Z e n é j é t " • " •
Mendelsohn F.
pécsi ácsmester 50,000 frtnyi vagyonát jótékonyCsütörtök, febr. 27.„BigolMo." Opera 4 felv. Zenéjét
czélokra hagyományozta. A pécsi beteg ápoló
z. Verdi.

Balesetek, elemi csapások.
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A spanyol köztársasági kormány elnöke.
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Világos indul s a második lépésre mattot mond.

A 687-ik számú feladvány megfejtése.
(Pap Dezsőtől Miskolczon.)
Vil.
1. Val—a8

Söt.
. Kd3-e2:(a)
2. Va8—e4f . . . . K e 2 - f 2
3. Fc3—el mat.
Vil.
a.
Söt.
VII.
c.
Sot.
1
Kd3—e3 (b)
1
f7—f 6 - f 5
2. Bhl—h3 + K e 3 - e 2 : - f 2 2. V a 8 - f 3 t Kd3-c2
3. Va8—f3 mat.
3. He2—d4 mat.
b.
d.
1
Kd3—c2(c)
2
Kc2-d3
2. B h l - c l f Kc2— b3(d)
3. Va8—f3 mat.
3. He2—d4 mat.
. .

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Qelsén: Glesinger Zsig
mond. — Szatmárott: Vas János. — Újfalun: Farkas Fe
rencz. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Kecskeméten:
Galambos László. — A pesti sakk-kör.

i\yilt-tér.

Azienda Assicuratrice,
Intézetünk t. ez. biztosított közönsége értesít
tetik, hogy az 1873. évre az évdij u t á n

29V|o nyeremenyosztalék
esik, mely alólirt képviselőség p é n z t á r á n á l (Pest,
bálvány-uteza 8-ik szám, 1-ső emelet) mindenkor
felvehető.

Az Azienda Assicuratrice
magyarországi képviselősége

Iiichtenberger. T h a l y .
TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.

Huszadik évfolyam.

— O. L. „Ne adj nekem" stb. Sajnáljuk, de ezekről
sem lehet mást mondanunk. A mi szempontjaink mások
mint az említett lapoké.
— Pest. Z. Sem a fordítást, sem az eredetit nem
használhatjuk. Az ígéretre nézve csak annyit, hogy addig
ne küldjön többet, mig ilyen sorokat ír: „Tőle pedig hoz
könygyöngyt."
— Ipolyságh. F. J. A kérdezett jéggyártó gépek
árulása helyéről nincs tudomásunk.
— Eger K. B. A küldötteket fölhasználjuk.
— B.-Fflred. B. G. Az „Egy gondolat" gondolatnak
még csak megjárta, de versnek — már a más.
— Szeged. S. A. Az igazítást megtettük. Az alkalmi
szemponthoz mért történeti közleményt szívesen veszszük.

>Ii njság?

Nemzeti színház.

10-ik szám

Szerkesztői mondanivaló.

Gróf Szapáry Gyula (arczkép). — Hübele Balázs. A leánygyermek nevelése (vége.) - Stanley utazása Living
stone fölkeresésére, III. (képpel). — A „Northfleet" elsülyedése (képpel). — Petőfi családias költeményei, II. —
Egy magyar tengerész naplójából, V. — Bessemer uj ta
lálmányú hajóterme (három képpel). — Egyveleg. — Tár
ház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Nyílt-tér. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz.)

A három latin fajban megvan az a kö
zösség, mely őket a föld minden egyéb
népétől megkülönbözteti, hogy bennük van
a legtöbb élet, ők csinálják a legtöbb tör
ténetet. Más népek vagy egyátalán nem sze
retnek sokat gondolkozni, mint például
jobbadán a keleti népek, vagy ha az elmélet
iránt különös hajlammal birnak, nehézke
sekké teszi őket a tépelődés, mint egyebek
közt az angolokat és németeket. Eleven,
legsebesebb gondolkozási képesség és lázas
cselekvésvágy a latin fajokban egyesül csu
pán, s egyiknek-egyiknek története annyi
dolgot ad Kliónak egy évtized
alatt, mint a tespedő, szenvte
len Ázsiáé egy ném ely félszázad
alatt.
Majdnem az a különbség
köztük és a többi népek közt,
mint a játszó szinészek és a
néző, hallgató, helylyel-közzel
tapsoló közönség közt, mely
nek egy-egy csoportja olykor
aztán szintén megkívánja a
világot jelképező deszkákon
való szereplés dicsőségét, és
föllép maga is nagy ritkán,
mint műkedvelő.
A hasonlatot tovább fűzve,
ugy tetszik, mintha még a kü
lönböző szerepköröket is meg
lehetne különböztetni a három
fő szereplő egyénisége szerint.
Az olasz a szerelmes, a spa
nyol a cselszövő, a franczia
a hős.
E szerfölötti lázas tevé
kenység századokon át, és még
ki tudja meddig, legérdekesebb
egyéniségekként tünteti föl a
latin fajokat, s cselekvéseik
még mindig irányadókul te
kinthetők a többi népekre,
melyek az ő fölsöbbségüket
önkéntelen elismerik.
A mint egykor a művészet
és tudományosság terén, ugy
az utóbbi században a társadalmi és poli
tikai alakulás terén gyakorolják hatásukat,
kezdeményezéseikkel. Mig a német és angol
csak száraz elméleteket állitnak föl és köny
veket irnak a demokráczia, aristokráczia,
monarchia és republikánismus előnyeiről

és hátrányairól, addig ők azt azonnal tettleg
meg is kísérlik. Elesnek meg fölkelnek, kudarezot, majd meg dicsőséget aratnak, de
büszke önérzettel mondhatják, hogy buká
saikban is megvan a tanulság haszna, és
voltaképen még a mi visszaesésnek látszik
is, haladásnak vehető az emberiség, illetőleg
világrészünk történelmében.
Ezen szempontból tekintve a legújabb
spanyol fordulatot is, akár tartós az ott be
állt változás, akár csak rövid átmenet, min
denesetre érdekes és fontos az reánk nézve.
Eszünkbe jut az a hires vezér, a ki nem
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csüggedt el a folytonos vereségek után sem,
melyeket mindig egy és ugyanazon génialis
ellenféltől szenvedett, és azzal vigasztalta
magát, hogy az addig fogja őt verni, mig
végre ő eltanulja tőle a győzelem titkát és
aztán le fogja győzni. A minthogy aztán

kitartása jutalmat arató„t és végre le is
győzte azt. A köztársaságot majd itt, majd
amott leveri Európában a régibb gyökerű
monarchia, de a körülmény, hogy időnként
ismét fölemeli fejét, és nem enged, azt engedi
sejtenünk, hogy elvégre mégis ez uj esz
ményé ajövő, s addig harezol, nem törődve
az időnkénti vereségekkel, mig a monarchia
minden fegyverét elszedi, eltanulja a vele
való vivást, és végre legyűri az elavult
rendszert, leteríti az elaggott óriást.
E küzdelemben szerencsés tényezőként
szerepel ama vérrokonság, mely a három
latin fajban az együttesség ér
zését mintegy önkéntelen föl
kelti. A mint az egyik a köz
társaság népszerű zászlóját
kitűzi, a másik kettőben ösz
tönszerűleg föltámad a gon
dolat, hogy ebben neki is kö
vetni kellene. Ez a hajlam a köz
társasági kormányalak meg
alapítása iránt viszont a többi
hatalmakat inti együttességre
a három latin fajjal szemben, s
ennek tudata csak nagyobbítja
közöttük a szövetkezés termé
szetes szükségének érzetét. És
ha Olaszország e perezben tűri
a monarchiát, az csak onnan
van, mert oly királya van, kit
népe maga is köztársasági ér
zelműnek tart, s ki csak azért
viseli a koronát, mert a nem
zeti egység megőrzésére ezt
egyelőre szilárdabb kapocsnak
tekinti, de különben a rendszer
máris annyira a népuralomra
van fektetve, hogy ugy szólván
csak a czimben van a különb
ség. És már ez is nagy haladás,
és akármit mondjanak is a
latin fajoknak a köztársasági
kormányalakkal nem egyező
erkölcsi egyéniségéről, annyi
tény, hogy a köztársaság min
denekelőtt az átalános mű
veltség egy bizonyos magas szinvonalat
föltételezi, és a latin fajok azok, melyek e
szinvonalat legelőbb elérték, annálfogva ha
természetesnek látszhatik is, hogy a ke
gyelemdöfést majd a többi — német, angol
s szláv — fajok adandják meg a monar-
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chiának, de az kétségtelen, hogy a kezde köztársasági elv szilárd hivei és a Castellar
Az efezusi nő.
ményezés, söt az eldöntés dicsősége mégis csoportjához tartozó legbecsületesebb ma
(Keleti monda.)
a latin fajoké marad. S ha Spanyolország gán jellemű polgár egyének kezébe jutott
átalában kevesebb részt igényelhet magá a hatalom, arra mutat, hogy ezúttal nem
A mint Salamon, Szabah királynőjével, Balnak eme dicsőségből, az nem a népfaj te egy szerencsésen kivitt államcsinynyel, de a kiszszal egybekelt, meg akará őt ajándékozni egy
hetségeinek hiányából következik, hanem köztársasági párt természetes fölülkereke tollas ágygyal, melyhez az ég minden madarait,
abból, hogy a spanyol nép az i^quisitiós désével állunk szemben. A spanyol állapo meg akarta adóztatni, mert Salamont, mint min
kényuralom százados' folyama alatt a köz tok ugyan igen zavarosak még mindig, és denki jól tudja, az állatok mint urokat ugy tisz
művelődésben nemcsak hogy előre nem ha a papok és monarcnista tábornokok csel- telték.
A pacsirta hivatott meg először is, és a midőn
ladt, hanem egyenesen visszaesett s az eu szövénye, a külföldi monarchicus hatalmak urát üdvözlé, igy szóla hozzá:
rópai népektől elmaradt. A régi hires spa ; nyomása még sok bajt okozhat, de másfelől,
— Uram s parancsnokom, mit kívánsz tőlem?
nyol tanodák nagy épületei, tágas termei, i ha meggondoljuk, hogy oly aránylag ro— Tolladra van szükségem, — felele Salamon.
pompás ékítményekkel díszített padjai mai j konszenves és alkotmányos hajlamú egyé— Uram, tévé hozzá a pacsirta, ón gyönge a
nap nagy részt üregen állnak; a népiskolák | niség, mint Amadé, sem birt a trónon meg- erőtelen vagyok, tollaim nélkül sem a hideget, sem
pedig a kor követelményeit meg se köze I állani, nem egy könnyen képzelhető a ki- a meleget el nem győzöm. Könyörülj rajtam ! kü
lönben az ur háza előtti porban kell fetrengenem
litik.
' rályság fölállításának közel lehetősége sem. ide s tova, azután nálad kell magamat leráznom s
A mi a jelen hirtelen fordulatot s annak I És miután a régóta háborgó ország nyu házadat bemocskolnám.
Salamon megdöbbent, és a pacsirtát szabadon
élére helyezett egyéniséget illeti, kinek arcz- galma csak a köztársasági kormányalak
képétezennel bemutatjuk, Spanyolország sok alatt remélhető, annálfogva őszintén óhajt bocsátá; azonban, mivel tollas ágyával nem akart
minden baja mellett is, kedvező jelnek tűnik juk annak a tartósság és a végleges meg fölhagyni, megbízta a búbos bankát a madarak
csausát, *) hogy minden szárnyas állatot trónter
föl mindenekelőtt, hogy az nem egy kalandor állapodás üdvös dicsőségét.
mébe hajtson. A mint a föld minden madarai öszkatona, kit az elnöki polcz a katonaság föl
szegyültek, előidézte elsőbben is a hollót és a ve
használásával a nagy napóleoni pályafutás
rebet, hogy adják neki tollaikat. Szabadkozó fe
kisszerű és nevetségesen végződhető után
leleteikre Ö88zekötteté lábaikat, és csak ezen
A v é n dádé.
időtől fogva tud e két madár összevont lábbal
zására csiklandhatna, s nem is egy kétes
ugrándozni, a helyett, hogy mint a többi madarak
elvű politikai szereplő, hanem egy határo
Hej mi az itt, ház vagy kunyhó
egyik lábokkal eiőre lépnének. Hanem ezután a
Vagy csak olyan vakandtúrás ?
zott köztársasági érzületű polgár egyé
[ mint Salamon a kérdést előterjesztette, az egész
Gyönge
vályogoldalának
niség.
madársereg egy akarattal kijelenté, hogy toll
Figuerm Estanislao ügyvéd volt; mint
barátja Castellar hatalmas szónok, de szoczialista hajlamai daczára sem ábrándos po
litikus. Eszménye nem a merev egységbe
szoritó centralisatio, hanem a tartományok
szövetségéből álló loederativ köztársaság.
Mint a köztársasági párt egyik legkiválóbb
tagja, többször fölszólalt a spanyol kortesben, s nem csupán a köztársaság érdekében
hangoztatta szavát, hanem mindenkor eré
lyesen pártolta az oly lépéseket, melyek a
spanyol nemzet politikai erkölcsiségének
szilárdítására voltak irányozva S most
hogy Amadé király lemondását a kortes
egyhangúlag elfogadta, s febr. 11-én a nem
zetgyűlés átvette az államhatalmat, s 258
szóval 32 ellenében kimondta a köztársasá
got : világosan látszik, hogy itt nem csupán
egy párt, hanem egyesült pártok akcziójáról van szó. Ez egyesült pártok 244 szóval
választották Figuerast kormányelnökké;
febr. 24-én pedig a kormány újra alkotása
kor is megerősítek ez állásában. Ez alka
lommal tartott programm-beszédében kiemelé, hogy még mikor mint az ellenzék
tagja működött, akkor is azt hitte s hiszi
most is, hogy állandó köztársasagot csak
magára a régi republikánusok pártja nem
alapithat; épen ezért a mostani kormány
nak minden hazafias párt támogatására
szüksége van.

Elég volna egy-két rúgás.
Szerteszét áll a födele,
Mint a bolond ember haja,
Rókalyuk az ablak, ajtó;
Kunyhó biz ez, czigánykunyhó —
Hanem azért nem addig a!

Tekintetes, méltóságos'
Ne izéljen most az egyszer,
Húzza lejebb a pipáját
Mindenféle mesterember:
S a mi nincsen az ínyére,
Hagyja abba, — hagyja békén:
De ne bántsa ám a gazdát,
Ne gucsmolja ringyét-rongyát
Árokparton, faluvégén.
Hej vén Zsiga, öreg dádé
Azért, hogy most ugy ülsz lomhán
Sürgő-forgó háznéped közt,
A tűzhelynél elguggolván ;
S a tűzön, mely szemed marja,
Annyi nézni valód akad,
Hogy a mi lát, sajnál minden:
Nem voltál te mindig ilyen
Semmi haszna, ágról szakadt.
Jobb időkben — s nem oly régen I —
Dehogy voltál, dehogy voltál;
Mint valami bársony mentén
Az ezüstgomb ugy ragyogtál.
Egy félország vigadott, sirt
Édes hangján hegedűdnek,
Húrjairól egyre-másra,
Mint tóról a gólya, szárcsa, —
Szebbnél szebb nóták repültek.

„A kormány semmi esetre sem fog pártpoli
tikát követni, — folytatá; — politikája széles
Hogy hallgattak, hogy újráztak,
alapon nyugvó, nemes és méltányos lesz. E poli
S te mily büszke, hetyke lettél;
tika be fogja bizonyitni, hogy előttünk, mint
Hogy meghánytad fejed, vállad,
Jézus Krisztusnak a szőlőről mondott hires pél
Mikor neki tüzesedtél.
dabeszédében, érdemesek azok is, kik későre és
Aztán húztad kivirradtig
azok is, kik jókor érkeztek.
S ők daloltak, tánczolának;
„Nagy elismeréssel vettük azon áldozatokut,
S egy nap — mintha csak ma volna!
melyeket a progressiita és a radikális párt hozott,
Ugy rohantak indulódra
hogy megalkossa a mooarchiában a szabadságot,
A csatának,
a halálnak.
melyet annyira imádott. Mi örömmel fogadjuk és
hévvel keressük a progressisták támogatását, kik
. . . Ácsi *) Zsiga!. . . vége annak.
Uy n »gy áldozatot hoztak :i haza oltárára.
Hír,
dicsőség s minden elhagy;
„ U r a i m , ha minden párt gyámolitni fog
Nem hallod már: „hogy volt, hogy volt!"
minket, azt hiszem, örökre megszüntetjük az
Nem, nem hallod — hisz siket vagy.
összeseaküvési fondorlatok korszakát Spanyol
Nagy-Sarlónál egy ágyúhang
országban, hol annyi konspirátort és oly kevés
Szegény dádé fülbe rúgott;
polgárt látunk. Ma már van egy legfőbb tör
Azt se hallod, azt se midőn
vényszékünk, mely alkalmas arra, hogy mindent
Kedves régi hegedűdön
békésen megoldjon: értem az átalános szavazat
Pattognak a régi húrok.
jogot.
Darmay Viktor.
„A mi minket illet, mi első kötelességünk
nek ismerjük: fentartani a szabadságot a köze
*) A czigánynak szokták mondani, a annyit tesz
lebbi és minden más választások alatt, mig e hogy : megállj, ne húzd.
székeken fogunk helyet foglalni."

í g y nyilatkozott az uj köztársaság el
nöke. S már az a körülmény, hogy átalán a

nélkül élni lehetetlen.
Salamon tehát végre a sashoz fordult.
— Hát te, — szóla hozzá, — te is megtaga
dod tőlem tolladat ?
— Uram! — viszonzá a sas, — Isten engem
minden madár között a legnemesebbnek te
remtett ; ha tollamat elveszítem, ugy én a legnyo
morultabb vagyok.
— Mind igaz és jó, — szóla a nagy király,
— de mégis valami módon tollas ágyat kell
teremtenem.
— Kinek ? — kérdé a sas.
— Nőmnek, Balkisznak.
— Uram, király! egy nő miatt akarsz enge
met megfosztani, egy asszony miatt, a földön a
legcsalfább, legállhatatlanabb, leghűtlenebb te
remtmény miatt ?
— Honnan vetted eferde véleményt a nőkről?
— kérdé a király.
— Uram! — volt a válasz, — ha méltóztatol kihallgatni, tőlem megtanulhatod ismerni az
asszonyi nemet.
— Beszélj, — vágott közbe Salamon, — te
pedig banka csinálj csendet, mert az első madár
nak, mely csak meg ispiszszen, minden könyőrület
nélkül kitépetem tollait.
A sas tehát beszédét következőleg kezdó:
— Tudod Uram ! hogy a madaraknak sem
csűrök, sem élestáruk nincsen, ők se nem vetnek,
se nem aratnak, hanem majd ide, majd oda re
pülnek, hogy táplálékait a földön megkereshes
sék. Egyszer nagy éhség lőn, a madarak sehol
sem találhattak többé tápszert, és nem tudtak
hova fordulni, hogy az éhhaláltól meneküljenek.
Ekkor hallottak valamit egy áldott országról, hol
felesleges bőségben van az élelemszer; abban ál
lapodtak tehát meg, hogy oda egy követséget
küldenek, és mivel én még akkor teljes ifjú erő
ben voltam, fölajánlottam magamat követül, és
ajánlatom egyhangúlag el is fogadtatott. Útra
keltem, éa több napi folytonos repülés után megállottam egy város felett, melyben egy gazdag
előkelő lakos lakodalmát tartá. Minden utcza
ki volt világitva, és az ország valamennyi szem
fényvesztője és ezermestere a lakodalmas házba
gyűlt ; lebocsátkoztam tehát a házfedélre s
egy revzenben**) húztam meg magamat, honnan
ugy a még üres lakodalmasházba, mint a vendé
gekkel megtelt udvarra letekinthettem, és el
határoztam, hogy az éjét itt töltöm. Itt za
vartalanul kipihenhettem magamat, mert a nagy
tömeg egész figyelme épen egy szemfényvesz
tőre volt függesztve, kinek bűvészi mutatvá
nyai közül csak egyet akarok előtted elbeszélni
legbölcsebb király, mely a lakodalmi vendégsé
get majdnem a czivódásba keverte.
A csodált szemfényvesztő, többféle művészi
mutatványai között, bele fujt egy kürtbe s azon
nal egy tarisznya ereszkedék le az égből, a mely
ből egy zöld emberke ugrott elő, az udvar egyik
*) Csaut vagy Ctavut, török szó = ajtón álló poroszló,
törvényszolga.
**> Bevzen perzsa szó = ablak, fülke, szelelólyuk.

végétől a másikig ogy kötelet feszitett ki s azon
elkezdett tánczolni. Mialatt azonban mindenki a
magasba nézett s mindenki a tánczoló zöld em
berke felé forditá figyelmét, átváltozott az udvar,
hol a táncz volt, egy nagy fás, virágos, gyümöl
csös, patakos és szökőkutas gyönyörű szép kertté.
Az ifjú férj, ki az egész napi ünyelődés miatt
igen át volt melegedve, egy kis patakcsából, mely
épen lábainál csörgedezett, egy ital vizet merített,
és megmosá homlokát és szemeit. És ime azonnal
egy nagy városba képzelte magát átvarázsolva,
hol mindenki szakái nélkül járt-kelt. Onagy fe
kete szakálával magára vonta mindenkinek a
figyelmét, és néhány rendőrszolgának csak nagy
fáradságába került, őt a körülötte tologó néptömeg
közül előteremteni és város főnöke elébe vinni. Ez
azonnal levágatta szakálát, azután barátságosan
üdvözlé, s kérdé tőle, hogy nőtelen-e még ? Az
itju férfi, ki a szemfényvesztőbüvészsége következ
tében a valót elfelejté, tagadó választ adott. A város
főnöke erre szóla: „Itt egy ház mulandó férfi sem
tartúzkodh stik asszony nélkül ; ha hosszasan
akarsz itt tartózkodni, ugy kövesd szolgámat a
fürdő helyiséghez, ott van egy zöld fürdőház,
mind két nemű kis gyermekekkel tele ; mellette
van egy szürkés, az elaggottaké ; ezzel átellenben
egy vörös, hova fiatal özvegyek járnak; néhány
lépéssel tovább egy fekete, a melyben csak vén
asszonyok fürödnek; és végre egy fehér a felser
dült hajadonok számára. Te mivel még elég ifjú
vagy, semmi esetre se lesz kedved nőt a fekete
fürdő házból választani, tehát várakozzál naple
mentéig a vörös vagy fehér fürdőház kapujalelőtt
kövesd azután a hajadont vagy özvegyet, ki ne
ked leginkább tetszik, az ő lakába, s annak azon
nal a tiednek kell lenni."
Az ifjú férj tehát elkisértetó magát a város
főnökének szolgája által a fehér fürdőházhoz, és
mihelyest a Müezzin *) az esteli imára elhivá,
megnyílt a fürdőház ajtaja, és egy csapat ifjú haja
don jöt onnan ki, de mivel mind le valának fátyo
lozva, az idegen követé azt, ki őt szép termetével
és a fátyol alól ragyogó szemeivel leginkább von
zotta, és pedig igen elégült volt választásával, a
mint a tizenkét éves leányka őt a városbíró há
zába vezeté, kinek épen a leánya volt. A városbíró
azonnal nagy vacsorát készíttetett, barátait és
rokonait mind elhivta, a legjobb borokat hozatta
elő, a melyekből — vélte — még az ifjú férfi is,
ámbár kegyes muzulmán volt, inni fog, mivel,
úgymond, oly országban van, hová Mohamed
tiltó parancsai el nem érnek. A szokatlan ital aztán
ugy megzavaráaz ifjú elméjét, hogy a mint jegyese
magát előtte lefátylazá ekként kiáltott fel :
„Allahra esküszöm ! még szebb, mint az én
nőm!"
Mihelyest azonban a városbiró ós leánya e
szavakat shallák, hazugnak és csalónak nevezték
őt, a köztérre vezettették és Mukörr-nek **) állí
tották ki. Az ifjú férj, ki ily gúnyüzést nem akart
eltűrni, az elsőt, ki felé közelgett, arczul üté. . . .
Azonnal ismét a kertben termett, és a pofa mellette
ülő apóst értő. Ez hevesen felugrott ós a sérelmet
viszonozni akará. Erre az ifjú, a ki mintha egy
álomból ocsult volna fel, elbeszélé neki, hogy mi
történt vele azóta, a mióta az előtte folyó patakból
megmosdott. Apósa, hogy e csodás elbeszélés
felől meggyőződjék, szintén megmosdott ugyan
abban a patakban, s vejével ugyanazon sorsban
osztozott, és egy arczulütéssel, melyet neki nyúj
tott, a varázsvilágból ő is a valódiság hazájába
ocsult föl.
A jelenlevő vendégek mind hangos kaczajra
fakadtak és az ügyes varázslót aranynyal és ezüst
tel halmozák el. Emez ujolag a kürtbe fujt, a kert
az előbbi udvarrá változott át, a zöld emberke
pedig ismét a tarisznyába osont vissza és eltűnt.
Több hasonló művészi mutatványok után a vacsora
feladatott, s engem az én legnagyobb örömömre, a
háziúr észrevett s nekem egy szolgától mindenféle
étkeket küldött az állványra. Vacsora után elhagyá
a vőlegény a férfi társaságot, kik még sokáig táncz
és dal között mulattak és elvonult a nők termébe,
melyet azonnal minden nő elhagyott, hogy az ifjú
házas párt magukra hagyják.
A mint az itju nejével egyedül maradt s őt
átölelni akará, emez magától elutasitá.„Mit jelent
ez a szoszéhesség ?" — kérdé az elbámult férj. Az
asszony vit-zonzá:
^Mielőtt magamat mint nőd átadnám, hozzád
*) Milezzin, arab szó = lármázó, kiáltnok, imára hivó.
**) Mukörr arab szó = vezeklő. E pellengérre állítás
ngy szokott történni, ho?y a kiállitottnak fejére egy nagy
sült lepény alakú süteményt tettek, az arra menők mind
törtek és ettek helöle, a megmaradottat pedig a vezeklő
szeme közé vetették. — V. D.

való tulon-tuli szeretetemre, kardodra s a koránra
kell megesküdnöd, hogy ha én előtted halok meg,
utánam senkit nőül nem veszesz többé, részemről
én is esküvel pecsétlem, hogy ha te halsz előbb,
én soha egy férfihoz sem közeledem többé." Az
ifjú férj szívesen bele egyezett abba, a mit neje
követelt. A szőnyegre terité felső ruháját neje
eleibe, ki lábait keresztbe téve a földön előtte ült,
imádkozott, homlokát neje ruhája szélére hajtá le,
majd a kardot és a koránt, neje és ő maga közé
tévé, a hova az ima alatt homlokát hajtá le, és
mind a ketten örök hűséget esküdtek. A mint ez
megvolt, csak akkor közeledhetett a férj nejéhez.
Következő reggel ismét megjelentek a fiatal
házaspár barátai és rokonai, a lakodalmas háznál
egy kis reggelire. Én, mivel helyemről el nem
mozdultam, az ifjú férj is megpillantott, és nekem
ennem, innom adatott. A mint jól laktam, hálát
adtam Allahnak és útra keltem, mig végre azon
országba értem, melyről bőség hire hozzánk elju
tott volt. Én bejártam egyik végétől a másikig s
ugy találtam, hogy zöld legelővel és vetéssel van
megáldva, sok patak és folyó metszi keresztülkasul; azután ismét útra keltem, hogy amit láttam,
hirül adjam. A mint ismét keresztül mentem a
városon, a hol a lakodalomban voltam, eszembe
jutott az ifjú férfiú vendégszeretete, és gondolám
magamban : mégis megállok, hogy lássam, hogyan
megyén dolga az én gazdámnak. Lebocsátkoztam
tehát ismét háza tetejére és megint, mint a múlt
kor, a revzen-ben foglalók helyet. Ekkor megpil
lantottam házigazdám holttestét; aszóba közepén
volt élettelenül kinyújtóztatva, özvegye erősen
átölelve tartá és szivszakadva jajveszékelt. Hihe
tetlen fáradságba került a hullától elvonni, a
mint a temetés ideje megérkezett. Mivel engem
senki sem vett észre, elhatároztam, hogy itt ma
radok, a férfit a temető helyig kikísérni: ezt azért
is meg kellett tennem, mertkenyérrel-sóval lekö
telezett, mikor vendége voltam, és bár semmi
zajt sem ütöttem, mégis igen fájt nekem ez a vesz
teség.
A nap a temetési készülődésben telt el s csak
este felé indult meg a gyászmenet. Ekkor fölre
pültem és haladtam a hely felé, hova a holttestet
letevék, és mig a sir száját igazgaták, egy közel
levő fára telepedtem le. A mint a holttestet, a
halottvivő rudról levevék, hogy azt a sirb» he
lyezzék, az övegy nő, ki az egész utón át föl nem
hagyott jajveszékelésével, a holttestre rogyott, és
keservesen zokoga, hogy férjével együtt sirba akar
temetkezni. Nagy fáradsággal tudták vissza^
tartani, mig a sir száját befedték; ekkor mindenki
a városba tért vissza, csak az ifjú özvegy nem
akart, minden kérés daczára sem, távozni, hanem
az egész éjét férje sirjánál akarta átvirasztani. A mély fájdalomtól meghatva, kötelességem
nek tartottam az ójet közelében átvirrasztani, hogy
őrizzem az éj homályában. Mielőtt azonban az éj
sötétsége leereszkedett volna, arra jött egy kitűnő
szépségű férfiú, ki egyenesen a megszomorodott
fiatal özvegy felé tartott ós köszönté őt. A
nő bánatos hanggal fogadá köszöntését. „Szép
hölgy!" — kérdé az idegen, — „mit keres ilyon
időtájban e rémes helyen?" — „Ah! tehát ön
nem tudja mily rettenetes veszteség ért engem ?
Volt egy imádott férjem, a kinek örök hűséget
esküdtem; e férj nem él többes a fold, a hol épen
állok, takarja földi maradványait. Sirba akartam
vele szállani, de a kegyetlenek visszatartottak;
de nem fog nekik többé sikerülni, hogy engem e
helyről elvigyenek."
„Ez az imádott férj volt csak az egyedüli
férfiú, a ki szerelmét ugy megérdemlé ?•' — szólt
hozzá az idegen. — „Tehát nincs-e e világon
több oly jó és oly gazdag férfiú, mint ő volt ?" A
nő ráveté szemeit es őt szebbnek találá, mint a
megholtat, de mégis szógyenérzete nem engedé
meg, hogy neki rögtön válaszoljon.
„Akar nőm lenni ?" - kérdé ujolag az idegen.
Az özvegynő reá gyöngéd tekintetet vete, de
mégis nem volt elég ereje, hogy érzésének sza
vakat adjon. „Akar nőm lenni ?" — kérdé harmad
szor is az idegen édes csengő hangon, mely az
özvegynő szivét áthatá. „Menjünk tehát a város
ba." — „És miért? — szóla a nő,. —- inkább vár
juk be itt a nap felköltét." — „Én, — szóla az
idegen, — nem tölthetem az éjét e sirok között,
mert egy tolvajt kell őriznem, ki az akasztófán
függ. Ha itt maradok, ugy el találják lopni az
akasztófáról és holnap én függhetek az ő helyén."
„Ha nincs más okod a távozásra — szól az
özvegynő, — ugy maradhatsz, ha ellopnák az
akasztottat, majd kiveszszük ennek a boldogta
lannak, a kit ma temettünk el, hulláját a sirból,
és fölfüggeszted a tolvaj helyére."

„Csakhogy ez lehetetlen , — válaszolá az
idegen, — mert az én tolvajomnak egyik keze el
volt vágva és csak egyik szeme volt meg s a csa
lást észrevennék."
„Tudod, én ugyan neked nem akarok tanácsot
adni, — tévé hozzá az özvegynő mosolyogva, —
levágjuk a megholtnak egyik kezét a egyik sze
mét kivágjuk és ugy senki ae fog rá ismerni."
„Ez az eskü, melyet megholt férjednek eskü
vel?" — kiálta az idegen, oly dörgő hangon, hogy
a megholtak'sirjaikban megfordultak, és azt hitték,
hogy az Ur harsonája hangzik ítéletre. — „Tudd
meg hűtelen, hogy ki vagvök. Allah esküje az, ki
veled e pillanatban beszel, a szent eskü, melyette
oly hitszegőleg megszegtél; de bosszuállásom kö
zel van." — Ezen szavak után előránta egy nagy
yatagánt övedzőjéből és a hűtelen nőt irgalom
nélkül összevagdosá férje sírján.
A sas, a mint elbeszélését bevégzó, héber sza
vakkal még hozzátéve: lammed khól minahed.
(Ezen egyből ismerd meg valamennyit.)
Salamon király pedig rövid meggondolás
után fölhagyott tollas ágyával, és ismét szabadon
bocsáta minden midnrat.
Közli: Vincié Dániel.

Darwin legújabb munkája.
(„4 kedélyhangulatok kifejezése ae embernél és ae
állatoknál.")
E műben Darwin már 1838-ban megkezdett,
azonban tüzetesebben csak 18l»7-től fogva tár
gyalt tanulmányait tette közzé; ugyanis ez évben
bocsátotta ki tizenhat kérdést tartalmazó iveit a
legkülönfélébb vidékeken és világrészekben lakó
tudósokhoz, hogv azokra közvetlen tapasztalataik
után feleljenek. Az ilynemű munka sok nehéz
séggel jár ; el kellett választani az embernek elsa
játított kifejezésmódjait a veleszületettektől s ez
leginkább az által sikerült, hogy a vad népeket, a
gyermekeket, az őrülteket, sőt némely tekintet
ben az állatokat is számításba vette, hogy átalá
nos érvényű törvényre juthasson. Végre Duchenne-nek a galvanismuson alapuló kísérleteit is föl
használta , melyek abban állnak, hogy ha két
galvanizilt pálczával azarczot különféle helyeken
megérintjük, az az izmok összehúzódása által
önkéntelenül különféle lelki állapotokat vissza
tükröző alakot ölt.
Darwin tanulmányainak eredménye három
elvben összpontosul, melyeket megkísérlünk
rövidre szabva előadni.
Az első elv : a ceélszerü társult seokások elve.
Az ember ugyanis a lelett hangulatának, az érzé
sek, a kívánalmak kifejezésére bizonyos Összetett
cselekedeteket használ, melyek azokat megkönynyitik vagy kielégítik. Ezek a kifejezések nagy
részt lassanként egyesültek a lelki állapotokkal
és akarat-erővel el is nyomhatók, noha az izmok
azok, melyeknek az emberi akarat legkevésbbé
lehet ellenőrzője. E mozgások, kifejezések bizo
nyos lelki állapotok között egykor közvetlen vagy
közvetett hasznot hajthattak, azonban a szokás által
a mai napig is fennmaradtak és az egykoriakhoz
hasonló állapotok színezésére szolgálnak.
A szokás hatalma megmérhetlen. A legbo
nyolultabb és legnehezebb mogásokat is idővel
minden legcsekélyebb erőködés és öntudatunk
oda forditása nélkül vihetjük végbe. A szokások
e tulajdonát, mely szerint a bonyolult mozgásokat
ennyire megkönnyitik, az élettanárok akkép ma
gyarázzák meg: hogy az idegszálak vezető képes
sége az izgatás gyakoriságával kifejlődik. De e
hajlam némely szokások iránt örökölhető is. így
pl. némely lónak már örökölt tulajdonsága, hogy
ügetve vagy futva jár. A galambok egyes fajainak
felismertető és egymástol eltérő repülésök van.
Különösen pedig igen szembeszökőleg láthatjuk
ezt a galambfarku pödörnye vagy dúska név alatt
ismeretes lepénél, mely alkonyatkor kertjeinkben
virágról virágra röpdös sajátszerű rezgő mozgás
sal és hosszú pödörnyójét a legügyesebben dugja
egyik virág kelyhéből a más;kbt; pedig senki
sem látta, hogy e nehéz föladatát valaha tanulta
volna.
Az ember ha elesik, önkéntelenül terjeszti
előre kezeit, s még akkor is, ha puha pamlagra
esünk, nehéz magunkat e mozgástól visszatartóz
tatnunk. Ha szobánktól kilépünk, mintegy önkén
telenül húzzuk föl keztyüinket; ez igen egyszerű
műtétnek látszik, de a kinek gyermekekkel volt
dolga, tudja, hogy épen nem az.
A közönséges ember elfeledkezve magáról,
gyakran a fejét vakarja, más meg a szemét .dör-
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zsöli, h a zavarba jő, vagy pedig k ö h i n t ; szóval
u g y cselekszik, mintha az illető helyen valami
kellemetlen érzést érezne.
H a valamely nyilvánított nézetet hevesen
visszautasítunk, szemeinket behunyjuk vagy arczunkat elfordítjuk; ellenkezőleg ha valamely
tételt elfogadunk, fejünkkel igenlőleg biczczent ü n k és szemeinket jótevőleg kiterjesztjük. E z
utóbbi esetben u g y teszünk, mintha a dolgot tisz
tán látnók; az előbbiben, mintha nem látnók vagy
nem a k a r n ó k l á t n i . H a valamely t á r g y r a gyorsan
oda tekintünk vagy körülnézünk, szemünk pilláját
fölhúzzuk, h o g y szemeink készen, egész nyitva
legyenek. H a valami nem j u t eszünkbe bizonyos
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Reflex működések alatt a szó szoros értelmáben
valamely kerületi ideg fölizgatásának következ
ményét értjük, mely a reá történt behatást bizo
nyos idegsejtekkel közli és ezek ismét bizonyos
izmokat vagy mirigyeket keltenek tevékenységre;
és mindez részünkről minden érzés vagy öntudat
nélkül történik, habár az érzés vagy az öntudat
gyakran követteti is. Köhögés és tüszszentés pél
dák a reflex működésekre. Hogy ily működések
csakugyan az akarat hozzájárulása nélkül történ
nek, annak bebizonyítására a következő kisérlet
szolgálhat: H a egy lefejezett béka czombjának
balső felére egy csepp savat cseppentünk, akkor
ezen cseppet lába felső felületével újra ledörzsöli.

közötti különbséget a csecsemőknél szem beszökőleg föltalálhatjuk, i g y a többi között nem képe
sek az orrukat kifújni vagy torkukat a n y á l k á t ó l
megtisztítani. E működéseket tanulnunk kell,
és mégis a felnőtt korban majdnem oly könnyen
hajtjuk végre, mint a reflex működéseket. Azon
föltett akarat, h o g y valamely reflex működést
viszünk végbe, annak meggátlására vezethet. Í g y
Darwin fogadott tizenkét fiatal emberrel, hogy
h a burnótot szippantanak is, még sem t u d n a k tüszszenteni, és csakugyan mind a tizenkettő elvesz
tette a fogadást. H a a pilulák lenyelósénél figyel
münket oda irányozzuk, akkor igen nehezünkre
fog esni azokat lenyelnünk.

fekhelyüket, ha mindjárt puszta padló vagy sima
szőnyeg is az, lábukkal megkaparják, mintha a
fűben vagy fövényben akarnának m a g u k n a k
helyet vájni.
H a két kutya kerül össze az utczán, a melyik
a másikat előbb megpillantja, fejét lecsapja, lehu
nyászkodik, sőt sokszor egészen le is hasal, mintha
prédára leskelődnék. A vadászkutyáknak azon
sajátságuk van, hogy
h a valami
figyelmü
k e t különösen leköti,
egyik első lábukat
fölemelik, mintha már
a következő óvatos lé
pésre készülnének.
Ugyancsak a k u t y á k
nagyon szeretnek dö
gön henteregni és há
tukat ahhoz dörzsölni.
A szopást a francziák szerint a szag
láló idegek keltik föl,
és ha ezen idegeket
eltávolítjuk, az állat
többé nem szopik. A
tojásból kikelt csibék
p e d i g hallásuk által
serkentetnek az evés
r e ; ha ujjunkkal a
deszkára
ütögetünk,
melyen az eledel el
van szórva, a csibék
azonnal elkezdenek
csipegetni.
A macika nem
szereti, ha talpai ned
vesek lesznek, valószí
nűleg azért, mert a
száraz
Egyiptomból
került hozzánk.
(Folyt, követk.)

vert, de türköztetnem kellett magamat, ne hogy
levonjon valamit fehér emberi méltóságomból az,
hogy engem ily rendkívüli lólekállapotban lát
nak, mit elárulni a komoly keletiek tudvalevőleg
szégyennek tartanak."
„Tettem tehát annyit, a mennyit ily körül
mények közt megengedhetőnek tartottam. A tö
meget hátra tereltem s az utócsapatból előre
hatolván, a sokaság
tól képezett élő sétái iiri-> irir~---<
~ T T
nyou végig haladtam
s egy csoport arab
közt, kik félkört ké
peztek, egy őszszakálu
fehér embert pillan
tottam meg. A mint
lassan feléje közeled
tem , azonnal észre
vettem , hogy arcza
egészen h a h á i y és fá
r a d t kinézésű volt;
vörös gyapot kabátot
s fején szine hagyott
arany paszonoántos
tengerészsipkát viselt.
Oly szívesen a nya
kába borultam volna,
de őszintén megvallva
ezégyeltera e művelet
len durva nép előtt,
mely mag ivíseletemet
minden bizonynyal
gyávaságnak bélyegzi
vala, — meg aztán ar
ról sem voltam egé
szen bizonyos, hogy
ő, mint komoly, hi
degvérű angol, miként
fogadta volna rohamos
föllépésemet. Igy hát
nem volt egyéb mit
tennem, minthogy ha
Stanley afrikai utazásából: Megsebzett vadkan.
tározott léptekkel
hozzá mentem s kala
kozódott, ez természetesen zavarba j ö t t , mert ő pomat levéve közönyösen igy szólitám m e g : „Dv
sem t u d t a . "
Livingstone, ha nem csalódom?" — „ Y e s ! " —
„ E közben az expediczió előcsapata, élén a monda a doktor utánozhatatlan angol h i d e g v é m 1,
kirangozival (kalauz), ki zászlóját magasan lo- miközben föveget alig észrevehetőlegmegemelinté.
ív.
bogtatá, megállott és Szelim igy szólt hozzám: Kalapomat visszatettem fejemre s mindketten
Stanleyt és karavánját ott hagvtuk el, midőn „ É n már látom a doktort, uram. Milyen öreg! — egyszerre nyúltunk egymás keze után. „ H á l á t
már alig 300 yard-nyira (augol rőf) voltak U d - szakála egészen ő*z." — M i mindent nem adtam adok istennek, doktor, hogy megengedó önt meg
zsidzsi városától s az
láthatnom." L i v i n g 
onnan eléjökbe cső
stone igy felelt: „ S én
d ü l t népsokaság egé
szintén köszönöm az
szen körülvette őket.
istennek, hogy önt itt
A tömegből egyszerre
üdvözölhetem."
csak ez angolul ejtett
E rövid ugyan, de
szavak vonták maguk
nagyjelentőségű pár
ra Stanley
figyelmét:
beszéd azóta végigjárta
„Good morning, sir"!
széles e világ valameny( „ J ó reggelt, uram".)
nyi jelentékenyebb
Stanley eltitkolhatathírlapját és bizonyára
lan meglepetéssel ké
nem egyhamar fog fe
résé szemeivel az őt
ledésbe menni a föld
körülvevő fekete benrajzi fölfedezések év
szülöttek
csoportja
könyveiben.
közt a z t , ki Afrika
A mi ezután tör
belsejében angolul üdtént, ismerhetik olva
vözlé, s csakugyan föl
sóink múlt évi közle
is találta egy, még a
ményeinkből. Stanley
többiekénél is feke
több hétig volt a L i 
tébb, de élénk, vidám
vingstone vendége
arczu férfi személyé
Udzsidzsiben és ez idő
ben, a ki hosszú fehér
alatt a Tanganika-tó
ingbe volt öltözve s
északi vége körül
gyapjas fején ameri
együttesen
kirándu
kai vászonból t u r b á n t
lást t e t t e k , melynek
viselt. „ K i vagy, mi
folyamában
rájővén,
vagy?'* — kérdé Stan
hogy a Ru8Ízi folyó,
ley. — „ É n Susi va
melynek honnan eregyok, dr. Livingstone
dése és hova szaka
szolgája" — feleié az
dása még mindig t-imosolyogva és vakitó
lány volt, á m b á r igen
fehér fogait m u t o g a t 
sokat összeírtak és be
va. „Micsoda, h á t d r .
széltek már felőle, nem
Stanley afrikai utázásából: Kelet-afrikai házi állatok.
Livingstone itt v a n ? "
aTanganika-tóból foly
— „Itt, uram!" — „Bi
1. Udzsidzsi-i tehén. 2. Unyamvezi-i telién. 3. Pária-kutya. 4. Kövérfarka juh.
k i , sőt inkább épen
zonyosan t u d o d ? " —
abba ömlik, ez által
„Bizonyosan, egész bizonyosan uram. Hisz (épen volna egy kis barátságos erdőcskéért, hol senkitől oly kérdést hoztak tisztába, mely sok ideig fogtőle j ö v ö k . " — „Good morning, sir!" — monda sem láttatva, örömömnek fékét megereszthetem lalkoztatá a londoni földrajzi társulat tagjainak
egy másik hang. — „Nini, hát itt már mindenki v a l a ; lehet, hogy kezeimet harapdáltam volna elméjét.
A két jó barát 1871. decz. 27-én Udzsidzsit u d a n g o l u l ! " — kiálta fel Stanley. „ É n tudok, össze boldogságomban, mint egy eszeveszett, vagy
ur.im." — „ H á t te Ifi v a g y ? " — „ N e v e m Chumah, kecskebukát vetettem volna, vagy a fára másztam ből csónakon a T a n g a n i k á n lefelé Urimbábi
u r a m ! " — „ H o g y van a d o k t o r ? " — kérdéStanley. volna — szóval isten tudja, miket el nem kö ment s innen a Stanley által ide jövet követett
„ N e m a legjobban, u r a m . " — „ H o l volt oly so vetek, hogy fékezhetetlen érzelmeimnek szabad utón igyekeztek utazásuk czélja : Unyanyembe
k á i g ? " — „ M a n y u e m á b a n . " — „Most már szaladj, röptöt engedhessek. Szivem hangos ,n, lázasan felé haladni, hova egészen ismeretlen tartományo-

Stanley utazása Livingstone föl
keresésére.

Stanley afrikai utazásából: Találkozás dr. Livingstone-nal.
irányban fölfelé n é z ü n k , m i n t h a keresnénk ott
valamit.
Vannak m á s cselekmények, melyeket mind
nyájan bizonyos körülmények között, a szokástól
függetlenül hajtunk végre és a melyek az utánzás
következményének vagy a vonzalom, rokonszenv
bizonyos nemének látszanak lenni. Gyermekek,
h a irni tanulnak, a toll mozgását nyelvükkel vagy
ajkukkal nevetséges módon utánozzák. H a egy
nyilvánosan föllépő énekes rögtön elreked, hall
hatjuk, hogy a hallgatóság nagy száma elkezdi
t o r k á t köszörülni, mintha az i 8 hínárba került
volna.
I d e tartoznak még a reflex működések is.

H a most e lábát levágjuk, akkor nem viheti végbe
a cselekményt. Néhány sikertelen erőködés után
fölhagy a kisérlet ezen nemével, nyugtalannak
tűnik föl, mintha más mód után kutatna, mig
végre a másik lábát veszi használatba és ekkép
dörzsöli le a savat czombjáról. E z esetben nem
csak az izmok összehúzódásával v a n dolgunk,
hanem összetett és harmonikus összehúzódások
kal, melyek bizonyos egymásután szerint köve
tik egymást valamely különös czél elérésére. U g y
tűnik föl, mintha az értelem és akarat vezérelné
e működéseket, holott annak szerve, a fő, rég eltá
volíttatott.
A reflex működések és az önkéntes mozgások

Némely reflex működések kezdetben önkén
tesek lehettek, de utóbb öröklés által az akarat
hatalma alól kisiklottak. Valószínűleg a köhögés
és tüszszentés is kezdetben a szokástól függtek.
V a g y a fent emiitett esetben a békáról föltehető,
hogy szokás által jutott annyira, hogy e cselekvényt utoljára az agy hozzájárulása nélkül is vég
rehajthatta.
M á r az embernél láttunk t ö b b p é l d á t oly
mozgásokra, melyek a lélek v a g y test különféle ál
lapotai al egyesülve, mai napság már czéltalanok,
noha kezdetben hasznosak voltak és m é g most is
bizonyos körülmények között azok lehetnek. Mi
előtt a k u t y á k lefeküdnének, körben j á r n a k és

Susi fiam, és mondd meg a doktornak, hogy j ö 
vök!" — „ I g e n , u r a m ! " — feleié Susi és ugy
elfutott, mintha szemét vették volna.
„Susi néhány perez múlva visszajött" — irja
Stanley — „s nevemet k é r d e z é ; elmondá a dok
tornak, hogy itt vagyok, de Livingstone sokkal
inkább meg volt lépetve, hogy sem szavainak hi
telt adott volna, » mikor Susitól nevem után tuda-
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ion barlangolva keresztül 1872. február 18-án j (király) ítélete szerint a megkárositott rabszol
gájává lesz.
szerencsésen meg is érkeztek.
Az északi vanyamvezik szorgalmas munkás
Stanley Unyanyembében Livingstone-nal
emberek.
Vasszerszámaikat maguk készítik s ők
együtt majdnem három hónapig maradván, bő al
kalma nyilt Afrika e részének számtalan törzsre látják el ásóval, kapával és fejszével az egész vi
éa családra oszlott népeit, ezeknek szokásait és déket a Tauganikától Usayaráig. Utolsó rajzun
erkölcseit, a természet mindhárom birodalmának kon a vanvamvezik munkálkodásának és ipar
változatos és gazdag terményeit megismerni s az termékeinek néhány érdekes mutatványa látható.
általa beutazott, azelőtt nagyobbára ismeretlen Az 1. számú kép górékat (gabona-raktárak), a
tartományokról futólag papirra vetett érdekes 2-ik cséplő embereket, a 3-ik egy kis kunyhót, a
jegyzeteket kiegészíteni, rendezni s majdan meg 4-ik számúak különböző alakú pipákat (— ott is
nagyban pipáznak — ) , az 5-ik egy kelet-afrikai
írandó könyvéhez minél több adatot gyűjteni.
narghilét, a 6-ik harczi baltát, a 7-ik hadi bárdot,
Á népek, melyeknek birodalmait és szokásait (legszokásosabb fegyvernem), a 8-ik lábgyürüket,
Stanley leirja, átalán véve az úgynevezett néger a 9-ik tömör karpereczeket, alO-ik dobot, a 11-ik
vagy szerecsen fajhoz tartoznak. Természeti haj érczsodrony-ékszereket s végre a 12-ik széket
lamaikra, külsejökre, szokásaikra és viseletökre ábrázol.
nézve nem sokat különböznek egymástól, ugy
A beutazott ismeretlen tartományok szelíd
hogy ha egy néptörzset ismerünk, a többiről is
és vad állatairól Stanley szintén igen érdekes
meglehetős tiszta fogalmunk lehet.
leírásokat közöl. Elég alkalma volt azokat szinről
„Közép-Afrika népei közt" — irja Stanley —
szinre megismerni. A földkerekségének legna
„legnevezetesebb a Vanyamvezi-törzs. Magas, jó
gyobb, leghatalmasabb és legvérengzőbb vadálla
termetű fekete faj, nyilt, becsületes arczczal,
tai épen e vidéken vannak otthon. Mikor Udzsidmelyen majd mindig mosoly látható; felső fogso
zsi féle utaztában a Tanganika tavától már csak
rának közepetáján egy kis rés van, melyet még
néhány napi távolságra volt, a Mtambu nevű folyó
gyerek korában vágnak oda, hogy a törzs, mely
valóban paradicsomi szépségű partjain véletlenül
hez tartozik, fölismerhető legyen. Nyakáról
oly veszedelmes vadászkalandba keveredett, a
száz meg száz érczgyürű lóg le; csaknem mez
mely szinte életébe került. Ugyanis a mint az
telenül jár.
említett folyó balpartján sétálgatott, a közelben
„A Vanyamvezik Afrika yankee-i: született elterülő sűrűségből egy borzasztó nagy vöröses
utazók és kereskedők. Emberemlékezet óta min színű vadkan rontott feléje, aczélkeménysógü
dig e törzs monopolizálta magának az áruk kivi agyarait dühösen csattogtatva. Stanley valami
telét egyik országból a másikba. A vanyamvezi e negyven rőfnyire közeledett feléje s miután jól
vidéken a teve, ló, öszvér, szamár — szóval a czélba vette, tüzet adott rá. Az állat, mintha
legjobb teherhordó állat, melyre az utazó legbiz golyó nem is érte volna, magasra ugrott s orrát
tosabban bizhatja holmiját, hogy Afrika belsejébe föltartva és farkát fölcsavaritva, készült Stanleyra
szállítsa. Az arab egy lépést se mehet az ő segit- rohanni. A mig pár perczig hallgatózott s átható
ségök nélkül; a fehér ember, ki fölfedező kirán tekintetével a környéket kémlelgeté, Stanley má
dulásra megy, nélkülök mit sem tehet. A partvi sodszor is rálőtt 8 mellén találta, ugy hogy a golyó
déki városokban százával tartózkodnak, utazókra egészen a testébe hatolt. Az iszonyú állat még most
vagy karavánokra lesve, hogy kalauzokul vagy sem rogyott össze, miként Stanley várta volna, ha
hordárokul valamely hosszú útra beszegődhesse nem dühösen rohant arra felé, a honnan a lövés
nek. Mikor karavánokkal utaznak, tanulékonyok történt s mikor Stanleytől alig volt pár lépésre,
és engedelmesek ; saját faluikban vidám, tréfás ismét egy golyó találta, mely egészen keresztül ha
emberek; ha maguk rendeznek kereskedelmi ex- tolt rajta. Még ekkor is lábain maradt egészen
pedicziókat, merészek és ügyesek; Ukonongóban addig, a mig oda ért, hol Kalulu, Stanley benszüés Ukavendiben vadászok, Usukumában barom lött szolgája egy fa mögé bujt, hol aztán hirtelen
tenyésztők és kovácsok; Lundábanelefántcsont megállt és összerogyott. De mikor Stanley feléje
keresők és kereskedők, végre a partokon mindent közeledett, hogy késével torkát fölvágja, ismét fel
megbámuló, félénk emberek.
ugrott s meglátván egy fatövénél a Stanley által
„Unyamveziben, — igy nevezik országukat eldobott napellenzőt, e csillogó fehér tárgy föla vanyamvezik, — az „uganga"-nak (orvos- vagy ébreszté figyelmét s arra felé tartott. Innen csak
bűbájos szer) roppant hatalma van.*) Kólám is azt hamar egy eürü bokorba ugy bevette magát, hogy
hiresztelték, hogy a „doktor" — már t. i. én — sehogy sem tudták kizavarni s minthogy már késő
esőt tud csinálni, meg tudja mérgezni az ország este volt s tanyájuktól is majdnem 3 mérföldnyire
valamennyi forrását, hogy aMirambó népeit meg voltak, a jó pecsenyét ott kellett hagyniok.
ölhesse s isten tudja még, hogy mi mindenféle
Afrika belsejében a házi állatok majdnem
bűbájos erővel vagyok felruházva, ugy hogy igen
sok fáradságomba került, mig megértettem velők, ugyanazok, melyek a világ többi részeiben. A
hogy mind abból egy szó sem igaz. Eleinte bete szarvasmarháknak két fajtája-ismeretes ott; egyik
geiket akarták hozzám hozni, de végre csakugyan melyet főleg Ugogóban, Unyanyembében és Ühmeggyőződtek, hogy mit sem tehetek érettök. A hában tenyésztenek, azért feltűnő, mert vállai közt
„doktor" megkérdezése nélkül vadászatra sem púpja van, mint az amerikai vadbivalynak. A má
mennek a vanyamvezik soha; ez látja el őket bű sik faj főleg Udzsidzsiben található s az előbbitől
bájos erővel, bájitalokkal, füvekkel és elegendő hosszú lábai, nyúlánk termete és szokatlanul nagy
mennyiségű áldással. Egy kis darab a zebra fülé széles szarvai különböztetik meg. A juhak közül
ből, egy csepp oroszlán-vér, egy darabka párducz- a kövérfarku juhát tenyésztik leginkább. Kecske,
köröm, bivaly-ajak, zsiráf-fark, szarvas-szemöl szamár, kutya, macska 8 mindenfele szárnyas ba
dök: mind oly nagy kincsek, melyektől az vanyam romfi bőven található Közép-Afrikában. A Tangavezi sok pénzért is nehezen válna meg. Nyakukra nika-tó különböző halfajait érdekesen irja le Stan
három szögletü csiszolt kristály- és faragott fa ley. Az ásványország termékeit szintén kimerí
darabokat aggatnak s különösen pedig valami tően sorolja elő. Egy szóval Stanley könyve,
bűbájos talizmán-füvet, melyet a legnagyobb habár a földrajzi szélességek és hosszúságok meg
határozásával nem sokat törődött is, főleg nép
titokban csupán e czélra tenyésztenek."
rajzi, állat-, növény- ée ásványtani tekintetben
Sok furcsa szokás uralkodik a vanyamvezik mindig megbecsülhetetlen eredeti forrásul fog
közt. Mikor gyermek születik, az atyja veszi a szolgálni az általa beutazott nagy terjedelmű vi
burkot, melyben az világra jött s elmegy vele a dékre nézve.
kerület határáig s ott a földbe ássa; ha a határ
véletlenül folyóviz, annak partján temeti el; azu
Stanley 1872. márcz. 14-én búcsúzott *el ősz
tán egy fa gyökerét kiássa, haza viszi és ajtajának barátjától Unyanyembében a hosszas viszontagsá
küszöbe alá dugja. Ekkor barátait lakomára hivja gos utazás után, melynek részleteit olvasóink már
meg. Levág egy ökröt vagy fél tuczat kecskét s ismerik, Európába tért visssza, hol mindenfelé
ajándékokat osztogat szét. Ha ikrek születnek, nagy kitüntetéssel fogadták. Az angol földrajzi
soha sem ölik meg az egyiket, mint más vad társulat, mely Stanley tudósitásait eleinte félre
népeknél szokás ; ellenkezőleg nagy áldásnak te ismerhetetlen gyanakodással fogadta s őt charkintik azt. Az anya, mikor a szülést közel érzi, latán kalandornak tartotta, tévedését csakhamar
kimegy az erdőre s ott ápolja egy barátnője. A belátván, aViktoria-érmet 1873-ra neki Ítélte odac
házassági szertartás olyan, mint a többi afrikai Viktória királynő pedig elismerése jeléül ér
vad Dépeknél; a leányt atyjától teheneken vagy tékes burnót-szelenczével ajándékozta meg. Uta
kecskéken, már a hogy a vőlegény birja, meg zásairól irt könyve, mely már németre és francziára
vásárolják. Ha valakit mások megrontására hasz is le van forditva, csak angol nyelven több mint
nált boszorkányságon érnek, halállal büntetik 20,000 példányban kelt el s bizonyára kodveccz
meg. Ha valakit lopás alkalmával tetten kapnak, olvasmánya lesz a német és franczia olvasó közön
ott a helysainén megölhetik, vagy pedig a Mtemi ségnek is.
Sámi Lajos.
• ) Épen mint az amerikai indiánoknál.
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Bagdadtól Kairóig.
(Eredeti levelek.)

ÍAleppo, 1872. nov. 28-án.

Ugy éreztem Bagdad városában magamat,
mint Prométheusz a sziklához lánczolva; sehogy
sem indulhattam el kitűzött czólom felé, mert a
sivatagon át az ott kószáló beduin rablók miatt
csakis nagyobb karavánokkal, s még ugy is csak
jó erős katonai fedezet alatt lehet biztosan utazni.
Efféle jó alkalom pedig nem mindennap kínálkoz
ván, megesik, hogy néha hónapokig is el kell
várakozni, a meddig egy jelentékenyebb számú
karaván összegyülekezik. Nekem is ezért kellett
oly sokáig Bagdadban és környékén tartózkod
nom, hogy biztosan s életkoczkáztatás nélkül
utazhassam tovább kitűzött és a puszta sivatagon
átvezető pályámon.
Végre ütött az elindulás órája. Már hetek
óta beszélték, hogy nagy számú katonaság megy
Deirbe és onnan ismét más csapatosztály Aleppó
felé; de a pénzhiány miatt egyik napról a másikra
húzódott el az elindulás. A zsidó nem akart pénzt
adni a kereskedőknek, sőt még a kormánynak sem.
Az itteni kormány épen ugy a zsidók zsebében ül,
mint a mi magyarországi földesuraink nagyrésze
a helytelen gazdálkodás miatt. Ez okból termé
szetesen mindegyik rósz fizető, ós igy a zsidó ter
hes kamatok mellett sem igen hajlandó uj köl
csönökre.
Október 24-kén, keserves várakozás után,
végre mégis szerencsésen oda hagytuk Bagdadot;
katerdzsim (hajcsár) kora reggel fölpakolt 70 oka
sulyu csomagommal együtt egy rengeteg nagy
szürke öszvérre s gyülekezni a Tigris folyam
túlpartjára mentünk át, hol már a katonaság az
előtt való napon tábort ütött. A sátrak előtt
vidáman ropogó tüzek mellett élénken folyt a
beszélgetés. Oldalt komoly tevék, engedelmes
öszvérek és daczos szamarak képeztek csoportozatot. A karaván szemlátomást nagyobbodott. A
harimek délután jöttek egymásután s lehettek
mintegy húsz nagy sátoraljával; ezek a fehér cse
lédek igazán szerencsétlen teremtések, valóságos
rabszolgák. A sátorból nem szabad kimenniök;
étkezéskor előbb a férj eszik s nekik csak a mara
dékkal kell megérniök, mit a férfi kezével össze
turkált. Ha vendég megy látogatóba, hátat kell
forditaniok a állva kell végig várniok, mig azok
eltávoznak; vagy pedig a folyó partján lézenge
nek, ha csak társaik, látogatásukra nem mennek.
A férfiak nem sokra becsülik a nőket és csak egy
szerű játékszerül tekintik. Semmi nevelésök nincs
s egyéb foglalkozással sem igen rontják magukat.
Szüntelenül czifrálkodnak, kenik-fenik magukat;
gyermekeiket vagy majomilag szeretik vagy un| dórral taszítják el maguktól. A harimek a katona
ságtól és magán utazóktól egészen elkülönítve jó
távol vannak elhelyezve.
Az utazók száma lehetett 400; ezek közül
250 katona, 50 nő, 50 hivatalnok, magánzó, meg
a szolgaszemélyzet. A teher- és személyszállításra
250 teve, 100 öszvér, 50 ló és 50 szamár volt öszszeszedve, s mintegy 60 sátor állt rendelkezé
sünkre.
Október 25-kén kora reggel megszólalt fel
kelőre a trombita; később a csomagolásra is jelt
adtak, ezután az imádkozásra s legvégül az indu
lásra A zene búcsuhangjai mellett hagytuk el
állomásunkat. Kísérőink a puszták futó homokja
és kelet roppant hősége voltak s utunk egyhan
gúságát csak is a tünde délibáb csalóka képei
tottó; olykor-olykor tűrhetőbbé. A két folyam
közt elterülő pusztaságot két álló napig tudtuk
keresztül utazni, hogy ismét vizhez juthassunk.
Az Eufrates folyóját 20 órai gyors menet után
érhettük el, hol aztán egy szerény távirda-állomás
mellett ütöttünk tanyát Abadia-n&l, mely elindu
lásunk óta másodk helység; az első a két folyó
közti kopár pusztaságonRumadia volt; mindkettő
arab telep.
Utunk az Eufratea folyó mellett vitt el; »
partszél kukoriczával, rizszsel, kölessel, búzával,
czirokkal és gyapottal volt bevetve, s a szorgal
mas lakosság a vetéaek közt lakik egyszerű sátrai
ban, melyek meglehetős kényelemmel vannak
3—4 szobára beosztva a nyáron át előnyösebbek,
mint a zártabb épületek.
A harmadik állomás Talaphár, mely egész
életemben emiékezetea leaz. Alig érkeztünk meg,
a folyamba mentem az ut porát lemosni és a nagy
hőség miatt ellankadt idegeimet fölüditeni.Ekkor
hirtelen, alig egy perez alatt, mintha csak az
égből szakadt volna le, a futó homoknak egész

hegysége omlott reám; az orkán kitört; a ragyogó hogy e halmok igen hasonlítanak \ mi Kunhal
ég, melyen a felhőnek egyetlen tenyérnyi foltja mainkhoz ; háború idején az arabok tüz- vagy
sem látszott azelőtt, egyszerre csak teljesen elbo más jelekkel adták tudtára egymásnak a közelgő
rult és aötót feketévé lett, alig láthattam pár veszedelmet. E halmok kisérnek majdnem Aleplépésnyire. A vihar ordított és tombolt és ugy pó-ig, aőt még tovább is; a pusztaságot itt-ott
ontá a homokot, mintha az egész puszta fölkere eSy-eS7 z öld terület (oáz) szakítja meg, a a mit
kedett volna; nagy folyóban voltam s mégis ugy alig reméltem, a kövek között forráaok bugyognak
éreztem, mintha pocsolyában lettem volna; szemem, föl. Több tavat ia láttunk, sőt a balfelől húzódó
azám tele lett porral. Alig tudtam ruháimat hir kék hegység aljában egy óriási nagy tó terült el,
telen összekapkodni; a forró lég s az izzó homok melynek partján több falu fékezik; de azok nem
majd megfojtott. Mikor nagy nehezen tanyánkra egyebek, mint magas boglya alakú sárházak
vergődtem, nem volt hely, hova megvonhassam csoportja.
magamat, mert az orkán összevissza rontotta
Egy ily faluban s illetőleg kunyhóban hál
sátrainkat; utoljára is egy nyomorult vályog tunk meg 14 órai lovaglás után végképen kime
kunyhó romjai mellett vontam meg magamat; rülve, s étlen-szomjan kellett lefeküdnöm. Itt
evésről szó sem lehetett. Ott feküdtem a szabad már a vidék dúsan terem mindent, de azért a
ég alatt, szélnek, viharnak és homok-zápornak környék még mindig puszta sivár, homokos ós
kitéve és fejemet beduinomba s turbánomba gön kopár sziklás hegyek szegélyezik a láthatárt.
gyölve. Azt hittem, ott kell elpusztulnom betegen Hoaszu, több órai fáradságos menet után végre
a kietlen pusztaságban. De isten megkönyörült terjedelmes füge-, narancs-, czitrom-, szőlő- és
rajtam s életben maradtam. A vihar még másnap más gyümölcsös kertek közé jutottunk s a mint e
ia tombolt; aem nap, aem világossás: nem volt szép vidéten haladtunk, hirtelen csak élénkbe tá-'
látható; a koplalásnak szintén folytatása vala. rult Aleppo. A várost hatalmas hegyszirtek veszik
Végre aztán este felé szűnni kezdett a vész; csil körül, úgyszintén a régi fal is, mely művészileg
lagok jöttek föl az égre. A vihar 48 óráig tartott van épülve, hegyen-völgyön felszállva és alá
8 a környéknek egészen más színezetet kölcsön ereszkedve köriti azt körül. Bánt a városban te
zött. A koplalás miatt minket is mindenféle láz kervényes labyrintszerü utczák vonulnak végig
rohamok gyötörtek; féltem, hogy én is megkapom lapos, törökös Ízlésű házaikkal, büszke, fényes me
az itt uralgó veszedelmes hideglelést, de a vihar csetek százaival s végtelennek látszó bazársorai
ral együtt a láz is megszűnt s kedvem és erőm val, melyek fényben és gazdagságban a kincses
viaszatért.
Bagdadot tízszeresen fölülmúlják. A városnak
Utazásunk hatodik napján meredek, agyagos, majdnem kellős közepén emelkedik egy uiagas
homokköves hegységek közt vonultunk el, hol domb, melyet — mint látszik, — a környező mély
több helyen petroleumforráaokra és kőszéntele sánczokból töltöttek s épitettek föl meredek tojás
pekre találtunk; majd ismét salétromtól nedves dad alakban, oldalait faragott kövekkel rakva
óriás völgyeken hatoltunk át, sőt a kénes források ki; tetején bomladozó félben lévő hatalmas várfaszétömlő vizétől majdnem fojtó volt a lég ; a drága falak képeznek keretet; közepén terjedelmes, de
gyógyvíz használatlanul enyészik el az Eufrates szintén romlásnak indult épületek állnak s egy
hullámai közt. Annyi kincs hever itt parlagon, kijavított nagy kaszárnya, melybe számos katona
hogy azokkal a török szultán kifizethetné vala ság van szállásolva; a többi épületek közül egy
mennyi adósságát, sőt még tőkepénzt is tehetne magas tornya emelkedik ki. A kilátás a falakról
félre azo.ból.
felséges a végtelennek látszó pusztaságra, s a lát
A hőség itt nyáron át iszonyú, az eső pedig határba olvadó kék hegységekre, melyek félkör
ugy szólva ismeretlen lévén, az Eufrates partjain ben környezik a tájat. A közelben pedig alattunk
mindenütt vizemelő gépek működnek, melyek a terül el a város völgyekben és halmokon épülve;
vizet apró csuprokban meritik és viszik föl a ma egy magas ponton a basái lak és terjedelmes ka
gas fekvésű partokra, honnan csatornák hordják tonai laktanyák. A várost a völgyben gyönyörű
azét azt a szomjú földnek.
kertek övezik, telve lombdús gyümölcsfákkal, diA közbeesŐ,rendeson alacsony sárputrikból álló szes kerti lakokkal és azokon tul a temető.
arab városokat és falvakat mellőzve, a melyek úgyis
A nagy katonai laktanya háta mögött egy
ugy hasonlitnak egymáshoz, mint a tojás a tojás halom kiszögellő párkányzatán áll egy magános
hoz, uti naplóm elejtett fonalát ott veszem föl is sirhalom, négyszegletű kőkerítés között, két ho
mét, mikor több napi bolyongás után végre Deir-be mokkő oszloppal megjelölve, melyeken török fel
érkeztünk. E város szintén keveset különbözik a irat olvasható. Senkisem képzelné, ki nyugszik
többiektől, de élénk kereskedést folytat a közeleső alatta. Bem apó sirja ez, az oroszlánbátorságu tá
nagyobb városokkal; terményeit nagy számú bornoké, a törökök altul nagy tiszteletben tartott
teve- és öszvérkaravánok hordják szét. Innen to Murát pasháé; áldva legyenek porai és dicső em
vább indulva, kővel borított és az útszéli halmok lékezete !
közt hol emelkedve, hol szállva haladó ösvényen
Aleppo 130,000 lakost számlál. A város áta
kilencz órai utazás után Abu Sseraü-ba, érkeztünk, lán véve igen kellemes benyomást tesz a szemlé
hol kissé megpihenve, ismét fölkerekedtünk uta lőre ; a puszta közepén mint éden-kert tűnik föl.
zásunk 24-ik uapján, a ezentúl már azebb, élénkebb, Régiségei a törökvilág hősi korszakába vezetnek
műveltebb vidékeken utaztunk. Néhány órai uta- vissza Szelim és Mahmud szultánok idejébe. Nagy
zás után hegyek közé jutottunk s csakhamar egy számú érdekes régi mecsetjei valóban feltűnők, de
terjedelmes völgybe mélyedtünk, mely később épen oly feltűnők sárga és fekete márványoszlo
szűk völgyszorossá keskenyedvén össze, igen ér pokra épített nagyszerű palotái is, — átalán véve
dekéé látványnyal fogadott bennünket. A szoros Aleppo a legszebb török városok egyike. A város
két oldalát magas, meredek szikla falak zártákéi, lakói arabok és törökök; európai kevés van; leg
melyek alapjoktól föl a tetőig a legérdekesebb , nagyobb részök iparosokból és kereskedőkből áll.
római rommaradványokkal voltak borítva. Kö- A nők öltözéke átalában keleties, csakhogy az iz
röndök, tornyok, paloták, szirtbe vágott, díszesen raeliták és európai nők nem fedik el arezukat.
faragott síremlékek egymást érték utunk egész j
Aleppo élénk kereskedést folytat Európával
hosszában; a túlsó oldali hegy csúcsán, téres fen- | és Ázsiával; óriási karavánok vonulnak ki belőle
síkról, óriási vár romjai tekintettek alá. Szóval, j Alexandretta, Antiochia, Damaskus, Bagdad,
az egész völgyszoros a legszebb romokkal volt tele t Diarbekir, Moazul éa több más fontos kereskedelmi
mindkét oldalán valamikét mérföldnyi hosszúság pont felé. A város éghajlata igen kellemes, de
ban. Igen sajnálom, hogy senkisem tudta meg vize rósz, élvezhetetlen ; a nép durva, műveletlen
mondani, melyik őskori város piheni ott örök ál a a keresztyének iránt ellenszenvvel viseltetnek s
mát; segédkönyvem pedig nem volt, hogy utána ha az ember jól átnézte a várost, bizonyára nem
nézhettem volna. (Valószínűleg Tadmor vagy nagyon vágyik sokáig maradni e lelketlen pogá
Palmyra romjai lehettek.)
nyok közt.
Sz. Török János.
Mesekinek nevű állomásnál, Bagdadból történt
elindulásunk 30-ik napján bucsut vettem az Eufratestől, hihetőleg örökre. A gőzhajók is eddig
Magyar bonlevard-élet.
közlekedhetnek a folyó rendes vízállásánál annak
sekélyesaége miatt. A folyam itt a térea völgyből
— Fővárosi vázlat. —
jobbra kanyarodik magas kopár hegyaógek közé,
A nagy városok utczáin lüktető forgalom
mig a mi utunk bulra vezet föl a magaa fensikra
és ezen haladunk ferde irányban több mérföldnyi pezsgése, s az emberi szervezetet éltető vérkerin
távolságra. Uton-utfélen fölhányt kőrakások el gés között meglepő hasonlatosságot talál az ala
halt utasok és legyilkolt vándorok tetemeit rejtik, pos figyelő. Nem maga a nagyvárosi czirkuláczió
de azoknál ia többet nyelt el a folyam hulláma, folytonosaága az, m- ly ez öaszehasonlitásra okot
mely legbiztosabban elfödi a gonosz caelekedetet. nyújt, hanem sokkal inkább ama rendszeresség,
A távolban egyes m =.gas kerek halmok tüne mely a metropolisok forgalmát jellemzi. Mert
deznek föl, melyek alatt egy-egy falu terül. Kö valamint az emberi test száz meg száz apró vér
rülményesen megnézve azokat, ugy találtam, edény mellett nagy ütereket, hatalmas s az egész

testet befutó vércsatornákat is mutat föl, ugy mé,;
a legóriásibb világvárosoknak is megvannak n
maguk fő közlekedési vonalai, melyekben össz
pontosul az összes forgalomnak legalább is három
negyed része. Sőt minél nagyobb a város, annál
hatalmasabb a forgalom foere. Van ugyan London,
Paris, New-York minden kiválóbb utczáján
pezsgés és szakadatlan mozgalom elég, — de hát
az elsőben a „Regentstreet," a másodikban a belső
boulevardok, s az utóbbiban a várost egész hoszszában átszelő „Broadway" ugy aránylanak a
többi utczákhoz, mint az emberi test nagy ütere
valamelyik tag apró vércsatornájához. S valamint
a sziv az, melyben szakadatlan körfutamban talál
kozik a ki- éa betóduló vératiyag, ugy a nagyvá
rosok központja: a legbelsőbb negyedek azok,
melyek valamennyi irályból magukba gyűjtik a
forgalom egész élénkségét, hogy azt újra ugyan
annyi irányban kiszivárogtassák magukból. Azért
torlódik hát meg London óriási forgalmának
három negyed része a régi city jobbadára szűk
utczáiban, azért találkozik Paris összes ember- és
kocsitengere a Bastille-tér s a Madeleine-templom
között, azért hasonlít reggeltől estig egy lázongó,
forrongó hangyafészekhez a bécsi belváros.
És hát Budapest — bár ugyan hasonlithatlanul kisebb arányban — nem ugyanazon képét
tárja-e elénk a forgalom keringésének? Reggeltől
estig a nagy közlekedési vonalak mentén, a váczi-,
üllői-, kerepesi-uton s a király-utezán végig a
belváros felé hajtja hullámait a forgalom szaka
datlan árja, s ismét e központ az, melyből a nap
minden órájában élénk pezsgéssel szivárog szét a
forgalom. És ez terméazetea. A központi erő, mely
a világrendszerben oly rendkívüli szerepet játszik,
a nagy városokban ia minden mozgalmat a köz
pontban egyesit. Mig nálunk a belváros megma
rad a közigazgatási főhivatalok, az országos tör
vényszékek, a magasabb tanintézetek, az előkelő
szállodák, a látogatottabb egyházak, s a fényes
kereskedések székhelye, addig természetszerűen
ott fognak összegomolyodni a fővárosi élet szálai
továbbra is. Pedig nálunk e központ kevesebbet
jelent, mint bárhol másutt. Budapesten nincs egy
helyre összeszorítva annyi országos hivatal, inté
zet, kiváló épület, mint más városokban. Vegyük
csak a bécsi belvárost, mely nemcsak az udvar
székhelye, hanem a mellett, hogy az arisztokráczia
legkiválóbb palotáit foglalja magában, egyúttal
— a e tekintetben valóban egyedül áll — a keres
kedelem góezhelye is. Budapesten a régebbi vi
szonyok deczentrálizácziót hoztak magukkal, de
a központ mindamellett nem vesztette el vonz
erejét.
S nem is fogja elveszteni ezután sem, csak
hogy e központ mindinkább terjeszti határait, a
mi a főváros nagyobbodásának elmaradhatlan
következménye. Nincs messze az idő, s a magyar
főváros city-je, az az egész nagy rész lesz, a mely
a belső körút s a Duna által határoltatik, tehát
az egész mostani bel- s Lipótváros. Már épülnek
e két városrósz külső, s eddig elhagyatott a elha
nyagolt részei, 8 ugy a vámház, mint az Uj-épület
környékén palota palota után emelkedik ki a
földből. És már kész egy darab abból a hatalmas
forgalmi vonalból, mely az uj magyar főváros
szivébe bevezetendi az élénkséget és mozgalmat,
a közlekedést és forgalmat a külvárosok s a kör
nyék legtávolibb pontjairól is.
Az első magyar bjulevard! Ki ne üdvözölné
bizonyos lelkesültséggel Budapest nagyvárosias
emelkedésének e hátaira .8 tényezőjét, mely a kép
zelem előtt már teljesen elkészülve mutat a be
palotái s nagy bérházai négyemeletes homlokzatát,
az osztrák államvasút indóházától le a sótérig.
Jól esik gondolatban magunk előtt látni amajda >
kiépített boulevardot, a fényes kereskedések sza
kadatlan szegélyzetévei, a fasorok zöld lombja al,
a sétálók változatos ée ezintarka tömegév el, a a
fővárosi közlekedésnek nyugtot nem lelő lükteté
sével. Midőn majd estenként — Paris boulevardjaihoz hasonlón — e nagy vonal mentén ia meg
csillantuk ezer meg ezer lángjával a gáz, a kan
deláberek magaslatán, a kirakatok tükörüvfge
mögött, a vendéglők éa kávéházak csilláraiban,
melyek asztalainál az asfalton mozgalmas él t
fogja betölteni a nyári eatét késő éjfélig . . . .
De hát mindez — tűnjék fól most bármily
elérhetlenül csábitónak — nem ködkép vagy chimaera. Már meggyökereeedik az idegen lába, ha
a váczi-ut elejére érve, meglepett szemei előtt
elterülni látja az első magyar boulevardot széles
asfaltjárdájával, szabályos fasoraival, bronezozott
öntött vas kandalaberjaival, s a forgalom pezsgő
élénkségével. S e darab — még teljesen el sem
készült — boulevard joggal engedi következtet
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E közben reggel lett teljesen. A boulevard detése állítja meg a járókelőket, amott a czigánynünk, hogy a Belső körútra három év lefolyása
kövezetén
kocsi kocsit ér, jeléül, hogy a pálya hegedű kesereg behivógatólag. Magános hölgy,
alatt büszkén mutathat majd Budapest. Mert már
ala'kok kaczérul tekintenek minden férfiura — a,
eltűnnek egymásután a dísztelen, apró földszinti udvarba vonatok érkeznek, s vonatok indulnak.
boulevard elmaradhatatlan demi-monde-jai.
Egy-egy
takarékosabb
vagy
megszorultabb
utazó
rozzant házak — egy régebbi kor épen nem tisz
Ilyen lesz-e, ilyen marad-e ez útvonal élete
teletreméltó emlékei, — hogy helyt engedjenek izzadva hurczolja bőröndjét a vasút felé. Az uttovábbra
is? A tapasztalat nemmel felel rá. Ez
czasarkok
megtelnek
tarka
papírra
nyomott
hir
jobbára ízléses három- és négyemeletes házóriá
apró,
üzérkedő,
a nap szükségleteit hajhaszó élet
detésekkel,
s
feltűnik
a
lapkihordó
is
a
még
nedsoknak, nemcsak a váczi-ut mentén, hol egy-egy
fölött
Damokles
kardja fenyegetőleg függ már.
része az uj boulevardnak már impozáns házhom ves hirlapnyalábbal hóna alatt. A szegleteken
Nem
messze
az
idő,
midőn a körút teljes kiépí
egy-egy
újságolvasó
hordár
körül
társai
figyelmes
lokzatokat mutat fól, hanem a mellékes utczákban
is, melyeknek egy csomó uj épület az előbbitől körtképeznek.Mozgékony házalókkifogyhatlan bő- tése s ennek folytán a központ kiterjedése, nyomról
teljesen elütő külsőt kölcsönöz. Nem, a Budapest beszédüséggel kínálják fünek-fának ócska áruikat. nyomra hátrébb fogják szorítani ez életet a Teréz
jövő nagysága és szépségére vonatkozó tervek Itt egy forintért egy „valódi" arany óralánczot, város sikátoraiba. A váczi-uti boulevard hivatva
nem maradhatnak elérhetlen ködképek, s a váczi- amott harminczkrajezárért egy legujab b divatú „se van rá, hogy az legyen idővel a mi Parisban a
uti boulevard mentén és szomszédságában hatal lyem" nyakkendőt, tovább ismét pár krajezárért „boulevard des Italiens" vagy „des Capucins": a
masan jelentkező építkezési kedv legerősebb biz egy nagy darab „legfinomabb" mandola-szappant jövő Budapest egyik legelőkelőbb boulevardja.
Borostyám Nándor.
tosíték az egész belső körút pár év alatti fölépü- ajánlanak. Már benépesültek a kávéházak s a
pótkávémérések, s a bécsi börzéről érkezett táv
lésének.
S mily igazán nagyvárosi élet pezseg máris irati tudósítások szájról szájra keringenek az asz
ez uj vonalon a nap legkoraibb óráitól kezdve taloknál. Itt egy szállítmány nyersbőr, amott pár
Egyveleg.
egész késő éjfélig. Jelen állapotában a váczi-uti ezer mérő búza, harmadik helyen néhány száz
•/. (A hyénák gyávasága.) Nálunk Európában
boulevard tán legtalálóbban a párisi „boulevard mázsa faggyú fölött foly az alku. Hosszú kaftánba
nem
birnak fogalommal arról, hogy ez az annyira
bujt
lengyel
zsidók
ravaszul
elmélyedt
arczczal
du Temple'Mal hasonlítható össze, a rajta uralgó
sajátságos élet tekintetében. Az apróbb mérvű számítanak valamit egy darab papiroson. Az alku vérszomjasnak kürtölt állat, mily kevéssé félel
kereskedés, az utczai üzérkedés, a középosztály nem sikerül, s a felek boszankodva válnak el egy mes hazájában. Az arabok Algirban fölkeresik
alsóbb felének mozgalmas élete az, mely az első mástól, hogy künn a járdán újra kezdjék a meg lyukaikban, s burnusukkal betömvén annak nyi
hiúsult kapaczitácziót.
lasát, a sötétben aggályossá vált állatot nagy
magyrr boulevardot jellemzi.
A forgalom óráról órára növekedik. A ló- könnyűséggel megkötözik, a nélkül, hogy kísér
Még sötét éj boritja szárnyaival a fővárost, s
az első reggeli harangszó még soká fog megkon vasut vagonjai egymást érik, mintha a fól főváros letet tenno a legkisebb ellenállásra. Bármily szá
mosak legyenek is a hyénák, arra még
dulni — s a váczi-uti asfalt-járda men
nem volt eset, hogy élő embert megtá
tén már megcsillámlik pár megnyilt
madtak volna. Nem ritkán megszelí
bolt ajtaja mögött a gáz. A fül zsivajt
dítik őket, ugy annyira, hogy mint az
hall, mintha egy embersokaság beszé
ebek, szabadon futkároznak, s a szólidének érthetlen hangjait kapta volna
tásra sietve előjőnek. Ez állat iránt
föl magával az éjjeli szél. Kíváncsian
különben még a művelt arabok is elő
3
közeledünk a megmagyarázhatlan zaj
színhelye felé, hogy pár perez múlva
ítélettel viseltetnek, a mennyiben
meglepetten álljunk meg az asfalton.
szentül azt hiszik, hogy a ki a hyéna
Ott, hol a „két szerecsen"-utcza szűk
agyvelejéből eszik, az mulhatlanul
medre a boulevarddal találkozik, egy
meghal, vagy megőrül. Ezért mihelyt
nagy embercsoport állja el a járdát.
megölik, fejét gondosan levágják, s
Nagyrészt izmos alakok, barna arczczal,
mélyen a földbe temetik. Bár a hyéna
szerényen, de nem szegényesen öltözve.
húsának ize vad és kellemetlen, a ván
Soká tanakodhatnánk kilétük fölött,
dor arabok a Sahara pusztán mégis
ha nem tudnók — egy-egy a falhoz
megeszik. Gyávasága miatt a hyónát
támasztott falapát ol nem árulná, —
megvetik, s agarakkal fogatják, mert
hogy gabnalapátolókkal van dolgunk,
az arab nem tartja érdemesnek egy
a kik reggelijüket a megnyitott pálin
lövet puskaporra. Bőre szerencsétlen
kamérésekben költik ol, míg majd egy
séget hoz, s azért nem szabad bevinni a
rövid óra múlva el nem indulnak cso
sátorokba.
portosan a dunaparti gabnaraktárak
** {Küzdelem egy párduczczál.)
és hajók felé, hogy megkezdjék fárad
Algírból irják egy franczia lapnak ságos napi munkájukat. Mily ellentét
Január 2-kán egy fiatal franczia, Mr.
e serény munkások, s azon elegánsan
Turdon, vadkan-vadászatra ment a déli
öltözött alakok között, kik egy átdor
vidéken. Vele voltak a benszülöttek
bézolt éj után sápadt arczczal és kigyúlt
közül Abdallah ben Sidurk és Abdalszemekkel próbálják megvárni az első
lah al Meyur. Az erdő sűrűjében egy
szürkület világát egy pohár kellemetlen
szerre kutyájuk hevesen csaholni
borszesz-szagú „anieette" mellett. Egy
kezdett egy bokor előtt; Turdon és az
közvetlenül mellettünk elrobogó ko
egyik arab vigyázva közeledtek s a mint
csiból pár mámoros, zilált hajú debara gályákat szétvonták, a fekhelyen 5
deur rekedt éneklése hangzik elő, je
párduezkölyköt pillantottak meg; a
léül, hogy künn az, ,,uj világ"-ban vé
nélkül, hogy a veszedelemre gondol
Stanley afrikai utazásából: Fegyverek és háziszerek.
géhez közeledik a ledér éjjeli táncz és
tak volna ; melynek magukat kiteszik,
mulatság. S egy-egy „honatya'* is gyor
5. Narghile.
hármat, az állatok közül gyorsan meg
1. Gabna-raktárak.
9. Karpereezek.
san robog az egyfogatun lakása felé,
6. Harczi balta.
2. Cséplő emberek.
10. Dob.
fojtottak már, midőn borzasztó ordítást
7. Hadi bárd.
hogy egy kis rövid szunditás után 10 —
3. Kunyhó.
11. Sodrony ékszerek.
hallottak; a nősténypárduez jött ro
8. Lábgyüriik.
4. Pipák.
12. Szék.
11 óra tájon megjelenhessék a költség
hanva és iszonyú dühvel, hogy köly
vetési vitánál a Sándor-utczai házban.
keit megmentse. Abdallah ben Sidurk,
De már szürkülni kezd, s a kocsirobogás lakosságát szállitanák tengelyeiken. Élelmes ru ki először pillantotta meg, két lövést tett reá, de
elmos minden egyéb zajt. Lassú parasztfogatok hakereskedők majdnem erőszakkal vonszolják be kezei remegvén, a golyók csak megsebesítették a
magasra halmozva szállítják be a közel körcyék- az arramenőt raktáraikba. A kövezeten tolongás dühös fenevadat, mely most egy ugrással rajta
ről a téli zöldség keresett nemeit, hogy gazdáik támad. Egy teherkocsi hordója legurult és szét termett, a főidre ütötte s a szerencsétlen arabot
magas dombokat emeljenek áruikból reggelre az pattant, s most a legfinomabb táblaolaj ömlik éleivel és körmeivel marczangolta. A vér látása
aldunasor s a szer átér kövezetén. Nehéz „stájer," szét a kövezet lejtőjén. Pár suhancz — örülve az még inkább felingerelte, s folytonos orditás közt
„holsteini" vagy „hiencz" lovak által vont szál ötleten — diadalmas mosolylyal keni meg vele tépte áldozatát. Szerencsére a franczia egy perezre
lító kocsik teherrel megrakottan iparkodnak a bozontos haját, s ráadásul sarujának is juttat sem veszté el lélekjelenlétét, hanem revolverét elő
vaspálya felé, mely már indóháza ós raktáraiban belőle. Tul a „Paris városához" czimzett szál rántva, egymásután három lövést tett a párduez
mozgalmas életnek szinhelye. Megszólal nem so lodán folytonos csődület van a járda asfaltján. fejére, melyek egyike holtan terité le azt. Az
kára a közúti vaspálya kocsisainak kürtje is, s Uj- Ott egy szörnygyermeket s egy hatlábu borját arab borzasztóan széttépve feküdt a földön, bal
Pesr, felől emberlepte kocsik érkeznek az ébredő mutatnak, s van bámuló elég, ki meghallgatja a karja eltörve, s testén három mély sebbel, fej
fővárosba, melynek házkapui megnyiltak már, kopott külsejű „ impressario" által elhadart bőre is majd teljesen lenyúzva. Életben maradá
hogy kibocsássák a dolog helyére siető munkást. magyarázatot.
sához kevés a remény.
Lassanként aztán benépesül az utcza egész hoszS e zsibaj, e tolongás, e szakadatlan kocsiro
** {A kolostorok Svájczban.) Cérésole, svájezi
szaaágíban. A járda asfaltja mellett a tejárusnők baj igy tart egész napon át, s nem szűnik meg
szövetségtanácsos,
hivatalos adatok alapján kimu
fogatjai állnak meg, körülvéve* csevegő, pajzán egy darab időre akkor sem, midőn fölcsillámlik az
kodó, alkudozó némberektől, a kik a család első egész hatalmas útvonal mentén a gázlámpák vi tatást állított össze a svájezi kolostorok vagyo
reggeli szükségletét iparkodnak beszerezni. Itt lága. A terézvárosi oldal szűk mellékutczáin ki s náról. Cérésole jelentése szerint 17 kantonban
szalmát, amott aprított fát kinál egyhangú kiál be tódul az emberár. Sugár termetű ifjú leányok, van jelenleg 33 férfi- és 55 női kolostor; összesen
tással kocsija magaslatáról egy-egy élelmesebb — kiknek arczéle a kelet bibliai országaira emlé tehát 88; melynek összesen 546 férfi és 2020 női
falusi magyar vagy német. Piros-pozsgás rákos keztet, — gyorsan suhognak el mellettünk a jár tagja van. Az összes vagyon, melylyel bir a 88
palotai menyecskék alma és téli körtvóvel megra dán, családjaik körébe sietve, a divatáru- vagy kolostor: 22.645,915 frankot tesz. Ebből 12 millió
kott kosaraikkal házról-házra járnak, mosolyogva piperekereskedós asztalai mellett eltöltött napi az ingatlanra, a többi ingóságra esik. — Legtöbb
ajánlván az Ízletes portékát. Egy éles csengetyü- munka után. A kapualjban itt-ott csörtető kardu kolostorral, szám szerint 13-mal, bir St.-Gallen
szóra megnépesül a kapualj fehérszemélyekkel, a vitézekbókolnak a fehér népnek.A kávéházakból és kanton; azután "Wallis és Freiburg 10-zel; Schwytz,
lik a konyha hulladékait sietnek kiüríteni a vendéglőkből zaj és zene hat ki a járdára minde Tessin és Solothurn 7-tel; Zug (13,000 lakossal!)
6-tal, Luzern 5-tel stb.
„szemetes kocsi" nem épen illatos öblébe.
nütt. Itt egy német daltársutat kivilágított hir-
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Melléklet a Vasárnapi Djság 10-ik számához 1873. márcz. 9.
T A R H Á Z.
•* (A külföldi magyar egyletek) névsorát Lip'át fiának Imrének, hogy folytassa tovább a szaIrodalom és művészet.
tadságharezot. Az ifjú egy mélybe vezető lépcső tay Pál következőleg állította egybe: New- York:
— (Uj könyvek.) Az „Athenaeum" kiadásában felső fokán áll, vagyis inkább ott tartja egy nar- Hungárián Society 174 Grand Street. Berlin :
megjelentek: „Abdallah vagy a négy le velü lóher." ezos, mert a fájdalomtól roskadozik. Alantabb Ungar. Vérein 2 Hausvogtei Platz. Ha üe: Ungar.
Arab mese, irta: Laboulaye Eduárd, forditotta: másik harczos látszik, ki fáklyával világit a sötét Vérein; Jena : Ungar. Vérein; London: Hungá
Bérceik Árpád. E munkáról a jeles franczia szerző rejtek-utba. — A másik festmény Thán Mórtól rián Society 58 Hand Court High Holbom WC.
igy szól előszavában: „A szerző olyan, mint az szintén méltó művésze hiréhez. Kun László ki München: Ungarn-Vérein Altes Museum. Zürich.
atya. Nem mindig az a legépebb, legtehetségesb rály és Habsburgi Rudolf találkozását tünteti föl Ungarn-Vérein 191 Fluntern Platté Paris: Sogyermeke, melyet leggyöngédebben azeret. íme a marchfeldi csatatéren, a mint a cseh Ottokár le- cieté llongroise 47 Bue de Turenne. Kairó: Soez a kis könyv szerényen lépett a világba, nem győzetése után az egyesült diadalmas hadak két oieté Hung arese (Poste restante.) Bukarest: Hun
ütött akkorra zajt, mint ifjabb testvérei: „Paris fejedelmi vezére kezet nyújt egymásnak a ha nia Societé hongroise. Bécs: 1 Un garn- Vérein S
Amerikában" és a „Kutya-herczeg," s én mégis lottik és sebesültek közt.
Spimllergasse; 2. Magyar társaskör Alsergrund.
ezt kedvelem, mégis iránta érzek apai gyöngesé
** (Gizella-album.) A Gizella főherczegnő- 3. Műegyetemi társaskör (Polytechnicum.) llohenget." A rövid regénynek erkölcsi színezete van, de a nek Pest város részéről átnyújtandó nászajándék heim: Ungarn-Vérein Landvrirthschaftliche Lehrkeleti élet élénk, költői rajza mindvégig érdek tárgyában a kiküldött bizottság abban állapodott anatalt. Piojest: Magyar olvasókör, elnöke : Szuea
feszitővé teszi. E kötetet, melynek bolti ára 1 frt meg, hogy az egy album legyen 12 vizfestmány- István.
20 kr., a Kisfaludy-társaság pártolói évi illetmény nyel. A tervezett vizfestmények sorozatát később
tigyház és iskola.
gyanánt kapják. — A Molnár Aladár által szer fogjuk közölni, miután az a napilupókban hibá
kesztett „Néptanítók ismerettára"-ból megjelent az san volt közzé téve. — Az album kötése zománcz,
** (A szamosujvári uj gör. kath. püspök,) Tö
első kötet (A— C.) E vállalatot az irodalom már arany- és ezüatművesmunkákkal s kisebb drága vei Mihály inataláoziója február 23-án ment végbe
akkor nagy helyesléssel fogadta, midőn egy pár kövekkel lesz díszítve; czimlapját a főherczegnői, nagy fénynyel. Vancsa János gy ulafehérvári gör.
évvel ezelőtt még csak tervezetével lépett fól a a bajor és pest városi ez ímerek ékitendik. Összesen kath. érsek, mint Pávelnek közvetlen előde a sza
derék szerkesztő. Óhajtandó, hogy a többi kötetek 13 ezer forintba kerül.
mosujvári püspöki széken, eszközölte a beigtatáat.
is minél előbb kövessék ez elsőt, melyben egyes
** (Énekes népszínműre) hirdet pályázatot Este 200 terítékű bankét volt, melyen fölváltva
czikkek nemcsak néptanítóink, hanem minden Miklósy. Jutalma ötven arany, beküldési határ magyar, román és latin nyelven mondtak pohár
tanulni vágyó ember igényét kielégíthetik. E ideje jun. elseje. A darabok, melyek a magyar köszöntéseket, a nemzetiségek testvórisülósót han
czikkek kitűnősége pótolja némely apróbb közle népéletből meritendők, a szerzők tulajdonai ma goztatva.
ménynek gyengébb voltát; egyes hiányzó tárgyak radnak, de a nyertes művet az istvántéri nép
** (A kolozsvári egyetemhez) dr. Ajtai Sándort
beigtatása, mint ily vállalatoknál szokás, az utolsó színházhoz kell előadás végett benyújtani.
az átalános kórtan és gyógyszertan nyilvános
kötetben várható. A munka — nagyon helyesen
** (Folyóiratok.) Megkaptuk a „Magyar mér rendkívüli tanára, nyilvános rendes tanárrá ne
— kiváló tért enged a neveléstani és iskolai, meg nök- és épitész-egylet közlönyének" ez idei első fü veztetett ki.
az erkölcstani nevezetességeknek. A dolgozótár zetét, melyben Horváth Ignácz Bajorország ipar
sak közt több kitűnő iró nevével találkozunk. Ez tanodáiról, Egan Aladár pedig az Egan-féle uj
Ipar, gazdaság, kereskedés.
első kötet ára 1 frt 50 kr. s az egész munka három rugó-rendszerről értekezik, s az ,,ApoU6'1 czimü
kötetre van tervezve. — Ugyancsak az „Athe zenemű-folyóirat 7 dik számát, mely Feigler
** (Nádasdy Lipót gr.) főispánságának 40-ik
naeum" kiadásában jelent meg: Vámbéry Ármin Gézának egy vonós-négyesből vett thémáját, évfordulója alkalmából Komárom negye részére
„Közép-ázsiai utazás-inak, melyet a magyar tud. Bartay Ede „Fuga"-ját, Zapf Antal „Etude"-jét, 20,000 frtot ajánlott föl a gazdászat vándortaniakadémia megbizásából 1863 -ban Teheránból a Aliaga Géza „Lassúját és frissét" s végül Nyizs- tására. Megyeszerte községről-községre tudomáTurkman sivatagon át, a Kas pi -tenger partján nyay Gusztáv „Csemege-csárdás"-át tartalmazza. nyilosan képzett tanárok fogják terjeszteni a mo
Khivába Bokharába és Szamarkandba tett, má E számhoz van mellékelve az első kötet czimlapja dern gazdászat ismereteit. Fölhívja alapító a
sodik, javitott és bővitett kiadása (kilencz is, melyet Lipcsében igen csinosan állítottak ki. megyei áldozatkészséget is csatlakozásra az általa
képpel). Vámbéry e hires munkáját, mely meg
—- („őszinte figyelmeztetés") czimü kis röp adott példához, s ha az alapitvány ily módon 40
jelenésekor az egész világirodalomban figyelmet iratban az ik-es igék — mint mondja — divatos ezer frtra emelkedik, kamatja 2 körutazó tanár
keltett, most ez uj kiadásban több oly érdekes ragozásának czáfolatával próbálkozik meg „Ma- állandó ellátására elég lesz.
/ (Lábbal hímzett munka.) Xant us János
adalékkal egészítette ki, melyek utazásai élmé gyarházi" álnév alatt egy névtelen szerző. Na
nyeivel szoros összefüggésben állanak A 31 ivre gyobb követeléssel van irva, mint a mennyi ered népipari gyűjteményében, melyet a bécsi világ
ményt fog elérni, mert alkalmasint senkit sem kiállításra küldenek föl, egy oly asztalteritő is van,
terjedő munka ára 3 frt 50 kr.
— (Aigner Lajos kiadásában) Buckle H. fog meggyőzni nyelvünk és irodalmunk alaposabb melyet egészen lábbal hímzett ejy csonka karú
Tamás hires müvéből „Anglia művelődésének törté- ismerői közül. Kapható az Eggenberger - féle leány, Kapitány Avre, Bácsfaluban. A szeren
csétlennek csak könyökig vannak meg karjai, a
neté"-bő\, melyet egy fiatal Írókból álló társaság könyvkereskedésben; ára 40 kr.
kézi munkát jobb lába ujjaival végzi, lábbal eszik,
fordit és ad ki, megjelent a második kötet;ára 1
varr, fésülködik stb. s mindezt a legü gyosebben.
forint. — Megjelent to vábbá Névy László „ AestheKözintézetek, egyletek.
tikai dolgozatok" czimü 135 lapra terjedő füzete
** (A magyar tud.akadémia) I-ső osztályának
is, a széptan leggyakrabban előforduló kérdéseit
Mi újság ?
tárgyalva. E dolgozatok először a „Figyelő" hétfőn tartott ülésén két fölolvasás volt. Ponori
** (A képviselőházban) e héten valamivel
tavalyi évfolyamában láttak napvilágot, s szerző Thewrewk Emil levelező tag mutatá be székfoglaló
gyorsabban
folytak a tanácskozások, s sokan re
értekezését:
a
magyar
rhytmusról
s
különösen
a
a külön kiadással főkép az ifjúság komoly tanul
mányokra hajlandó részére volt tekintettel. Ara magyar zene rhytmusáról. Utána Szarvas Gábor 1. mélik, hogy az államköltségvetéssel mégis csak
tag értekezett a helyes magyar kiejtésről; tüzete elkészülnek valahogy a jövő hó elejéig, a mikorra
1 forint.
• ** (A „Magyar statisztikai évkönyv" 1-ső év sen szólt a zárt é pontos megkülönböztetéséről s a delegácziók összejőnek. Az igazságügyminiszterium költségvetésének tárgyalását két ülésben
folyama) 67 ivre terjedő vaskos kötetben jelent az ly é< j hangzók különbségeit fejtegeté.
— márcz. 5. és 6. — elvégezték; a honvédelmi
**
(A
nemzeti
színház
vagyona.)
A
nemzeti
szín
meg. Szerkeszti és kiadja az országos m. kir. sta
tisztikai hivatal, melynek főnöke Keleti Károly ház — mint a belügyminiszter jelentéséből is olvas budgetnek már átalános vitája is igénybe vett két
rövid előszóval adja át a nagy munkát a közön suk — négy forrásból meríti segélyeit: a színházi napot s még tovább foly. A delegácziók tanács
ségnek. A munka a következő szakaszokra oszlik: országos alapból, melyet az 1840-diki országgyű kozása alatt a ház valószínűleg mintegy 6 hétig
I . Az államterület és természeti viszonyai. I I . A lés 400,000 írtban ajánlott meg, s mely most szünetelni fog, s igy a „sürgős" törvényjavasla
népesség. I I I . A mezőgazdaság és állattenyésztés. 443,206 frtra növekedett; a Károlyi-féle magán tokra egyhamar nem kerül rá a sor.
** (Az uj belügyminiszter,) gr. Szapáry Gyula
IV. A bányászat 1868. és 1869. évben. V. Ipar, alapból, mely 313,701 frtot tesz; a király java
márczius
6-án tette le az esküt a király előtt
dalmazásából,
mely
eddig
évenként
60,000
frt
kereskedés, hitel és forgalom. VI. Közlekedés.
V I I . Az igazságszolgáltatás 1870 ben. VIII. Egy volt, most pedig 84,000 frt, s az országgyűlésen Bécsben. Kineveztetés't másnap tette közzé a
ház és tanügy. IX. Pénzügy. X. H*dű*y és hon megszavaztatni szokott 44,000 frtból. A két első magyar hivatalos lap. Tóth Vilmos fölmentése
védség. Az évkönyvhöz 5 grafikai térkép ÍB van állandó vagyon, a két utóbbi évenként megújuló alkalmából a Lipót-rend nagy keresztjét s belső
csatolva. Miután e mű az eddig rendelkezésre levő segélyezés. A szinház vagyona jelenleg 756,907 titkos tanácsosi móltóságot nyert. Szlávy minisz
összes statisztikai anyagokra kiterjed, részünkről frt. Szerencsés vétel volt a szinházra a szomszéd terelnök és gr. Szapáry Géza fiumei kormányzó
is nagyon ajánlhatjuk mindazok figyelmébe, Westermayer-féle ház, melyért 180,000 frtot szintén márcz. 6-án tették le a belső titkos taná
kik a hazai közügyekkel alaposabban szeretnek adott ki, s most 315,000 frtot ér. A színházi va csosi esküt a király előtt.
— (A nyomdai é$ kiadói részvénytársulatok)
gyon közt van a Damjanich-utczában vásárolt
foglalkozni.
száma ismét egygyel szaporodott. Alig alakult meg
** (A történelmi festészi pályázatra) eddig telek is : 91,200 frt vételáron. Az országos alapból
a Franklin-társulat, s nyomban követte egy másik:
megérkezett müvek és vázlatok naponként látha a színház havonként kapja a segélyt, a Károlyi
„Akadémiai nyomda- s könyvkiadó-részvóny-táralapból
évenként
10,500
forintot
kap.
Az
orszá
tók a múzeum képtári helyiségében, a déli órák
sulat" czim alatt. — Alapitá: a magyar átalános
ban. Eddig 5 darab érkezett: két kész festmény és gos alapból mit huz a szinház havonként: nem
hitelbank a következő urakkal: Csengery Antal,
tudjuk,
de
ezenkivül
is
ő
Felségétől,
a
Károlyi
három vázlat. A kész festmények közül a „Thö
Toldy Ferencz, Horváth Mihály, Than Károly,
köly István és Imre fia" czimü képen a néző alapból s az országgyűléstől 138,500 frt évi sedr. Markusovszky Lajos, dr. Hirschler, Tarkányi
gélyzésben
részesül.
A
belügyminiszteri
jelentés
azonnal ráismer Székely Bertalan alkotó tehetsé
Béla, Gyulai Pál, Hieronimy Károly, Arany
gére, mélyebben járó gondolkozására és érdekesen kimutatja a harmadik színházi alapot is: a Pest
László, Báth Mór (kitől a társulat terve szárma
városa
á
l
u
l
a
Dunaparton
felajánlott
telek
arából
szinező ecsetére. A haldokló Thököly Istvánt mu
zott), s még négy tag, kiket a hitelbank nevez ki.
tatja Árva várában. A várat ostromolják s két hü befolyt összeget, mely ma 403,293 frt 76 kr. Ezt
A társulat első sorban tudományos művek és
egy
uj
nemzeti
szinház
építési
alapjára
ajánlá
föl
harczos erőködik, hogy az ajtót visszanyomva
folyóiratok kiadását tűzte ki czélul. Alaptőke egy
tarthassa. Thököly haldokolva nyújtja i t kard- a város.
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millió, melyből 50 százalék fizettetik be. Az alapí niök, egy napszámos aludt, azt egy szekerczetók, hallomás szerint, az egész részvénytőkét meg vágással megölték. A zajra előjött a kocsis, ezt
fogják tartani, és nyilvános aláírásra egyelőre is megsebesítették, de a házbeliek előjővén a
semmit sem bocsátanak. — A nyomdai vállala segélykiáltásokra, — a gyilkosokat lefegyverez
toknak nagyobbodását és szaporodását főváro ték s átszolgáltatták a törvényszéknek, hol bűnö
sunkban valódi szükség bozza létre, mert a nyom ket bevallották. A gyilkosságot elkövetett két
dák annyira tul voltak és vannak halmozva mun ifjoncz holmijei közt megtalálták a „Rózsa Sán
kával, hogy még saját nyomdával biró kiadóink dor életét és borzasztó rablásait" tárgyazó
is állandóan kénytelenek a vidéki, sőt bécsi s más ponyva-krónikát, melyet Bucsánszky adott ki.
külföldi nyomdákhoz is fordulni sietősebb kiadá Igen piszkos volt, jeléül, hogy buzgón olvasták.
S a mint látszik: merítettek is belőle. Atalában
saikkal.
** (Rudolf koronáherczeg mint iró) lép föl a ponyva ilynemű magvetését koronként gyö
közelebb, a mennyiben az osztrák alpesi-egylet nyörű aratás követi.
** (Öngyilkosok.) A budai alagútban a múlt
közleményei számára egy tiroli hegyi kirándulá
hét egyik éjjelén erős durranás riasztá föl az
sáról készített leírását adta át.
** (Gizella főherczegnő menyegzője) csakugyan őröket; egy fiatal ember — Bognár Elek Nagyápril 20-dikára van kitűzve; 17-én lesz Bécs Kanizsáról — lőtte meg magát pisztolylyal, s
város nagy ünnepélye, 18-án az udvari dalszín rögtön meghalt. — Egy pár nap előtt meg a Gel
ház fényes előadása (a „Szentivánéji álom"), lért-hegyén lőtte meg magát egy 45—50 éves
19-én a redoutban udvari hangverseny, 20-án az ismeretlen férfi. — Kovács József nevű munkás
esküvő az Augusztinusok templomában s a város pedig a partról a Dunába ugrott, de két hajós
körülkocsizása, 21-én pedig az uj pár elutazik legény hosszas küzdelem után kimentotte a ha
Münchenbe. Lipót bajor herczeg Gizella főher- bokból. — Ifj. báró Bornemisza József febr. 21czegnő jegyese, Arnulf testvérével együtt, jelen dikén a marosvásárhelyi „Korona" vendéglőben,
leg keleten utazik, s a Suez-csatorna megnézése ismeretlen okból, cyankalival mérgezte meg ma
gát. Öngyilkosságának okát nem tudják.
után, a Sinai-hegyhez indul.
** (A nemzeti színháznál) Stéger három évi
** (Égy fösvény ember halála.) Selmeczbányán
szerződést irt alá; évi dija 14 ezer forint. Benza múlt hó 14-dikén hunyt el egy szánandó HarpaIda k. a. pedig, kinek esküvője Nagy Imre fiatal gon : Schwarzman Adolf, egykori pénzverdéi tiszt
szinészszel jövő kedden (11-én) lesz, e hó végéig viselő, ki zsugoriság miatt csúf dolgokat követett
fog énekelni; aztán néhány hónapig szabadságidőt el s hivatalát is elveszte, rendesen kétkrajczáros
vesz magának.
zsemlyét ebédelt, szemétdombokon keresgetett
** (A közoktatási miniszter) országos zené- ennivalót, ronda lyukban élt, s a nyomortul elaszva
szeti tanácsot szervez, s épitő bizottságot is akar halt meg, 14,000 frtot hagyva hátra ottani jóté
alakítani.
kony intézetek javára.
** (A Woronieczky herczeg síremlékére) eddig
t (Halálozások.) Ordódy Vincze, Ordódy Pál
1931 frt 59 kr. gyűlt be. A siremléket ez évben volt képviselő édes atyja, Pesten, 77 éves korában
fölállítják.
elhunyt. — Az alsó-kubini kir. törvényszék elnöke,
** (A világosság Szerbiában.) Belgrád városa Tholdt Lénárd e hó 4-én hunyt el. — Stanesku
légszeszvilágitást akar behozni s megkereste Pest Atanáz, gör. keleti román lekész, Stanesku Imre
városát, hogy a légszesz-társulattal kötött szer országgyűlési képviselő atyja, Aradon, 60 éves
ződés másolatát neki megküldje.
korában meghalt. — Nabresinán e hó elsején
** (Az osztrák miniszterek száma 1861 óta.) hunyt el Baloghy László, a pesti magyar jelzálog1861. február 26-án proklamáltatott az „öszbiro- s hitelbank jogügyi tanácsosa, ki épen utazóban
dalom" számára az úgynevezett „februári alkot volt Nizza felé, hogy ott rongált egészségét hely
mány", melynek igaz ma (különösen ha elfogadta- reállíthassa. — Kolozsvártt Schütz József polgár,
tik az uj osztrák választási reform) alig marad ki valaha női szabó, később pedig az ostromál
még fenn hire is. Hanem azért innen datálódik az lapot kormányának is bizalmi férfia volt s ezért
ausztriai ,,uj korszak" é3 — a miniszteri statisz Ferencz József koronás érdemkeresztet nyert és
tika. Ausztriában ez idő alatt 79 miniszter „fogyasz- meggazdagodott, közelebb elhunyt 87 éves korá
tatottel." Elég lesz ezek közül a miniszterelnökök ban; nagy piaczi házát (vagy hetvenezer frt érték)
sorozatát megemlítenünk, a kik igy következtek : a kolozsvári kath. fiu-árvaháznak hagyományozta.
Rainer főherczeg, Belcredi , Beust, Auersperg,
Taaffe, Hasner, Potocky, Hohenwarth, Holzget— (Fölhívás.) Készséggel közöljük a hoz
han, Auersperg.Mindössze 79 miniszter 12 év alatt!
zánk
beküldött következő fölhívást:
Esik körülbelül 45—50 napra egy-egy miniszter,
—
A „budapesti protestáns iparosképző-egy
ki ha akár csak egy napig is volt hivatalban,
let", mely fenállása óta már ezernél több fiatal
4000 forintnyi nyugdijt nyer.
** (A tenger titka.) A „Gibraltár Chronicle" iparos-segédnek oly alkalmat és eszközöket nyúj
irja, hogy a „Dei Grácia" angol hajó múlt de- tott, melyek fölhasználása által a nagy város fe
czember hó 5-éa az északi szélesség 38'20 's a nyegető, sokféle csábjai ellen lelköket megaczényugati hosszusig 17'15 fokán egy „Mary Ce- lozva, magukat annyira kiképezhették, hogy a
leste" nevű amerikai hajóval találkozott, melyen jelenkor követelményeinek most mint segédek,
senki nem mutatkozván, az angol hajó kapitánya később mint iparfőnökök megfelelhetnek, utolsó
átküldte embereit, kik az amerikai hajón egyet közgyűlésében elhatározá, miszerint a bécsi világlen emberi lényt sem találtak. A hajó különben kiáüitás tanulmányozására oly egyleti tagokat kitökéletesen ép és sértetlen volt. A kapitány szo küldend, kiket erre példás erkölcsük és kitűnő
bájában azonban egy kard feküdt, mely a mint szorgalmuk érdemesít. Miután azonban ezen egy
látszott, véres volt, noha lemosatott; a szobában let csak lelkes emberbarátok jótékony adakozásai
szintén vérnyomok voltak észrevehetők. Figyel által tartatik fönn és nagyobb tőkével nem ren
mesebb vizsgálódásnál kitűnt, hogy a hajón egy delkezhetik , bátorkodunk egész bizodalommal
nőnek és gyermeknek is kellett lenni. A kapitány mindazokat megkérni, kik a hazai ipar fölvirág
értékes holmijai, valamint a rakomány, sértetle zása iránt érdekkel viseltetnek, hogy a fenjelzeit
nül találtattak, s azt sejtik, hogy a legénység czélt bármily csekély összeggel előmozdítani és eb
meggyilkolta a kapitányt s aztán a nővel és a beli adományukat e lapok szerkesztőségéhez be
küldeni méltóztassanak.
gyermekkel együtt csolnakokon elmenekült.
A budapesti iparosképző, protestáns egylet
** (Gyilkosságot) követett el Újpesten két
suhancz. Mindketten Maczek korcsmáros s hen
Stock Endre, egyl. elnök.
tes inasai alig 17 — 20 évesek. Mig a gazda bálo
Falvay Antal, egyl. jegyző.
zott, összebeszéltek, hogy a gazda anyját megölik
A fentirt czélra szerkesztőségünkhöz eddig is
s pénzét elrabolják. A korcsma helyiségben, me
lyen az öreg asszony szobájához át kellett men- érkezett már egy névtelen adakozótól 1 frt.

HETI-NAPTÁR
Honapl-és
hetinap

Katholikus es p r o t e s t á n s
naptár

jj Márcz. (ó)

Márczius
»,
10
111
12
13
14
15

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Gőr6g-orosz
naptár

Izraeliták
naptara

E 2 Remin
Etelka
Szilardka
N. Gergely
Rozina
Szendike
Krisztina

2 5 G 1 Tarasius
p26 Porphyr
Ú27 Prokóp
ÍÍ28 Vazul
i 1 Márczius
|| 2 Theoddz.
3 Eutropius

Péntek, febr. 28. Először s „Régi urak." Színmű 5 felv.
Irta b. Horváth Miklós.
Szombat, márcz. 1. „A hugenották." Opera 5 felv. Ze
néjét szerzetté Meyerbeer.
Vasárnap, márcz. 2. „A czigány." Eredeti népszinmű
3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, márcz. 3. „Régi urak.11 Szinmú 5 felv. Irta b
Horváth Miklós.
Kedd, márcz. 4. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét
szerzetté Verdi.
Szerda, márcz. 5. „Az ajtó tárva, vagy zárva legyen}'
Franczia közmondás 1 felv. Mussuet után ford. Tiszta Ká
roly. — „A színésznő." Vigjáték 1 felv. Irta Fourmér ford. Bulyovszkyné. — „Ó nem féltékeny." Vigjáték 1 felv
Elz Sándor után ford. B. S. F.
Csütörtök, márcz. 6. „Bűvös vadász." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Weber.

Szerkesztői mondani vah>.
— M. M. (Helyben.) Töredékből nem Ítélhetünk az
egész munkáról; kezdete után nem látszik elég átalános
érdekűnek. Különben ön tudja, érdekes-e az egész f
— „Ilonomban" és „Barátomhoz". Ortográfia, syntaxis, stylus, verselés, rimelés mind gátul szolgálnak a
közlés ellen.
— „ A vén h a r a n g o z ó . " Nyugodjék békével. „A.
puszták fia" 13 sorban több mint 13 verslábbeli hibával
ékeskedik. Egy sora pláne 5 lábas hexameter.
— K. T. K. Jó embereinket mindig tárt ajtó várja.
Az igért mutatványt elvárjuk.
— Kőzősinezö. N. N. Egyházi belső, magántermé
szetű ügyekbe nem avatkozhatunk, s a beküldött német ok
irat lefordítására sem vállalkozunk.
— Kraszna. „Idegen." Már kiszedve várja a világos
ságot.
— Tobik. R. A. Az ujabb levél, melyet élvezettel
olvastunk, csak ujabb ösztönt ébreszt bennünk, hogy mégis
csak kérjünk valamit olvasóink számára is a vadász
életből.
— Limbach. N. N. A kegyes adományt a nevezett
czélra átszolgáltattuk.

SAKKJÁTÉK.
693-ik sz. f. — S z e r é n y i
(Pesten.)

Bélától

Sötét.

c

d
e
Világos.

f

g

h

Világos indul a a negyedik lépésre mattot mond.

A 688-ik számú feladvány megfejtése.
(Brauné Róberttől.)
VII.
Söt.
b
Sőt.
Vil.
1. F b 7 - a 8
f4—f3 (a)
1
a7-a6(c)
2. Hd6—fö
tetsz. szer.
2. Hd6—c8
tetsz. szer.
3. H f 5 - e 3 mat.
3. H c 8 - b 6 mat.
1.
*••••••
g5-g4(b)
Hb8—a6
/ . Uc5— d3
tetsz. szer.
2. Hc5—a6:
Kd5—e6
3. Hd3—f4 mat.
3. H a 6 - c 7 m a t .
H e l y e s e n fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Gleainger Zsig
Gérecz Károly. — SzatmároU
mond. — Sárospatakon:
Vas János — Kecskeméten : Galambos László. - A petti
sakk-kör.

TARTALOM.
Nap
hossza

két

Hold
nyűg.

hossza

Adar Ro.

L p. ó. p. ó. p.
10 Jáziis
348 58 6 28 5 65
11 József
349 58 6 26 5 57
12
350 58 6 24 5 59
13 Eszter b. 351 58 6 22
0
14 Kis p u r . 352 58 6 19
15 N. Purim 853 57 6 18
j l 6 S . T i s s z a 354 57 6 16
Hold változásai. ® Holdtölte 14-én 7 óra 0. 6 perczkor reggel

E 2 Cziril, Met.
40 vértana
Heraklius
Gergely
Rozina
Mathild királyn.
Krisztina

Nemzeti színház.

110
122
134
146
158
170
182

44
37
28
20
16
14
19

A spanyol köztársasági kormány elnöke (arezképpel).
— A vén dádé. — Az efezusi nő. — Darwin legújabb mun
kája. — Stanley utazása Livingstone fölkeresésére, I V .
(négy képpel). — Bagdadtól Kairóig, I. — Magyar boulevard élet. — Egyveleg. — T a r h o z : Irodalom és művé
szet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? — Nemxetí
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő N a g y Miklós (L. magyar-utcza 21. sz.)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ú j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak belye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk sz&mára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 3. —
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Castelar.
A z az ország, mely egykor az i s m e r t vi
lág összes civilisatióját egyesité magában, az
az ország, mely egykor mindent, a m i szé
pet, nagyot, magasztosát a kelet és n y u g o t
föl t u d o t t m u t a t n i , felölelt, az az ország,
m e l y egykor egy uj világot fedezett föl és
h ó d i t o t t meg, az a birodalom, melynek ha
t á r a i fölött egykor sohasem áldozott le a nap,
s m e l y költőkben, államférfiakban és hősök
ben, h a fölül n e m m u l t a , melléje sorakozott
a világ legelső nemzeteinek: az olyan ország
a végzet minden csapásai alatt sem pusztul
h a t el, n e m sülyedhet a l á annyira,hogy legn y o m o r u b b helyzetében is n e
m u t a t h a s s o n fel oly fiakat, k i k
a történelemben mindenkor
nevezetes helyet foglalnak el.
Ilyen gyermeke most Spa
nyolországnak Castelar, kinek
arczképét mai számunkban köüastelar Emil, a spanyol
köztársaság ez idő szerinti kül
ügyminisztere, 1832-ben szü
letett Cadixban. A madridi
egyetemen végzé jog- és állam
tudományi, valamint bölcsé
szeti tanulmányait, s már 1857ben, tehát 25 éves korában,
tanára lett a bölcsészeinek és
irodalomnak ugyanazon az
egyetemen. Mint tanár, a spa
nyol lelkesedést, ékesszólást
és ragyogó fantáziát alapos
ismeretekkel egyesité magá
ban, s ritka jártasságot tanú
sított a német filozófiában.
Történelmi fölfogása egészen
Hegel-féle eszmék által van
átszellemitve.
Még mielőtt tanár lett
volna, zsenge ifjúkorában,meg
lepő jelét adá fenkölt szellemé
nek.Demokrata irányú vágyait
elárulá már 1854-ben, huszon
két éves korában, néhány nap
pal a júliusi forradalom előtt.
E napon ugyanis a madridi királyi szín
házba népgyűlés volt hirdetve, a hol a nép
meghallgatandó volt egy programmot, mely
visszakövetelte a nemzet számára az elkobo
zott jogokat és érvényesíteni kívánta elnyo
mott vágyait. A programm szövegezése

homályos volt és a nép előtt érthetetlen
ködbe voltak burkolva a diktatorsági esz
mék. Castelar, életében először, felállott a
szószékre s beszélt a néphez melegen, ért
hetően, áthatva az igazság forró érzetétől s
Ítéletet mondott az ál-Gracchusok törekvé
sei fölött s oly diadalt aratott, a minőt még
aligha jegyzett fel szónok ily fiatal korában.
Meghordozták az utczákon s fényes fáklyászenével tisztelték meg éjjel.
Másnap egy hirlap megnyitá hasábjait
az ifjú szónok s barátai előtt, kik most a
kortes ügyeit kezdték biráló bonczkés alá

CASTELAR.

venni. E naptól kezdve Castelar neve ismert,
tisztelt és szeretett lön Spanyolország min
den igaz, gondolkozó és szabadelvű fia előtt.
A „Tribüné" nevű néppárti hirlap szer
kesztője fólajánlá neki lapját, melynek szer
kesztését ő el is fogadá.

Buzgalommal, tehetséggel dolgozott ez
után, mint hírlapíró. Hatalmasan mozditá
elő a demokratia ügyét, melynek önzetlen,
igaz bajnokává szegődött. Neve zászlóvá
lett pártja előtt s elválaszthatlan volt a
köztársaság érdekében ezóta történt minden
mozgalomtól.
Szorgalmasan irt azonfelül Rivero lap
jába, a „Discussion"-ba, mely akkor a köz
társasági pártot szervezőknek leghatalma
sabb közlönye volt.
1864-ben megalapitá a „Democratia"
czimü hírlapot, melyben ritka bátorsággal
és erélylyel támadta meg a
fennálló viszonyokat s fölmu
tatván a nemzet előtt Izabella
királynő nyomorult és erkölcs
telen üzelmeit, nyíltan hir
dette, hogy Spanyolország haj
dani nagysága és ereje csak
köztársasági
kormányforma
alatt virágozhatik föl újra.
Demagóg azonban, daczára he
ves köztársasági szellemének,
nem volt soha s a szoczialistikus kísérletektől távol tar
tózkodott mindig. De miután
ez időbeli eszméi még némi
leg theokratikus fölfogással
voltak elegyítve, a republiká
nus párt egy része elidege
nült tőle.
De az 1866-ki forradalom
kor újra egygyé olvadtak a
szétszakadt töredékek a közös
torlaszokon, miket Serrano
ágyútüze ostromolt. E barrikádokon — írj a egy életirója, —
oly hős volt Castelar, mint
egykor Cid.
Miután halálra ítéltetett,
menekülni kényszerülvén, be
utazta Dél- és Kelet-Európát,
mindenütt lelkesedéssel fogad
tatott. Legtöbb időt azonban
Genfben s később Parisban
töltött s tömérdek tapaszta
lattal gazdagitá addig is ritka tudományos
ismereteit.
Csak az 1868. szeptember havában kitört
forradalom alkalmával kerülhetett vissza
Spanyolországba, hol aztán a szabadelvű
pártoknak valódi bálványa, a népgyűlések-

