33-ik szám.
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Lárzay Szabó Karolj ur kova-n»a1onikfi-gy*»ra Sáros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Tizenhatodik évfolyam

Sáros- pataki

kovamalomkö-fyári egylet

czime alatt:
Már Laczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készített malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtjaA. részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyon, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel használtatnak göz- és mümalniokban fehérőrlcsre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
Balra.
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Jobbra
1 Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, éa mindennemű goz és münialtiiobnál,
vizi szel és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jon e o és az abból készült
mTlómkbvek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. - Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen ktresettek.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit 8or vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

I-sö osztályuakból:

Emlékezések húsz év előttre.

A legkelendőbb maiomkö?ek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák ertekben.
36"

Átméret:

100 ft.

Ár:

3§"

40"
42"
180 ft.
190 ft.
II-ik osztályuakból:
40"
42"

no :i.

44"
200 ft.

46"
210 ft.

48"
220 it.

48"
46"
180 ft.
150 ft.
16O ft.
170 ft.
VIft U
140 fi.
13O ft.
Ár:
A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyon a kő.
flntfP" A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kui~
1^^&
kova-malonikö-gyári e g y l e t " czime alatt levél utján történhetnek. — A kövsk r.sak kÁuzn^nz fiz»t<>a vam utánvét mellett kiil36"

Átméret!

38"

44"

dotnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
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WALSER FERENCZ

Csak alapos gyógyítás bizto.
sit atóbajok ellen.

harangöntö,

Titkos

betegségeket

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEM,

ajánlja magát a t . ez. közönség és érdemes községnek
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu

3V
Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

s tehetetlenséget

tetszés

(férfi gyengeség.)

G-OK.

valamint a legújabb szerkezetű

tt"»LHR JL—

fskalap vagy a régiebb szerkézül
korona.

készítésére.

Az en találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koroníjuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felutesi helyet megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosit tátik, azonkivül a* nj«»nnan szerkesztett es szabadalmazott snrlodásinent persely által, melv igen könnyen fordul, a harangozás is itfen kevés erót igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé s-m ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kllóditani lehet, mely által a hang is egészen kitolni, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart nann es az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lóditható hírangoknál e'ófordulni szokott, teljesen elmarad.
48o ( 7 - 1 2 )
Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssét láttatna* el a legjutánycsb áron.

! katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
W^eiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórbázban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktarfás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 3 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
j bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsab| ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
[gondoskodik.
532(11—12)
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Birka eladás.

(3-3)

Tiszatarján, u. p. Csat, 730 darab
finom kétny irésü fiatal birkanyáj, jutányos áron eladó É. A.-nél.
Heckeiiaszt Cnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:
Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kéaikOnyve. Szerző „principles of social | Kant Immánuel paedagogiaja vagy nevelésről irott könyve, melyet dr. RinkFridrik
Tódor németül kiadott.'Magyarra fordítva 3 függelékikel megtoldva id. Mándy
aeienca" czimü munkájának átdolgozata. Angolból fordította Halasz Imre. (XVI,
Péter által (VIII, 112 1-8-rét) fűzve
80 kr
W6 lap, nagy 8-rét) fűzve
• • . 4 ft. 50 kr.
Hotfmann Pál, közönséges és magyar részszertt katholikns egyhazjog alapvona- Kogler N. J. Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 232 lap, Nyolezadrét)
lal. Második kiadás. (268 lap. 8 rét) fűzve
1 ft. 20 kr.
fűzve
1 ft. 60 kr.
Horváth Mihálv. A magyarok története rövid előadásban. Negyedik javított kiadás. (568 lap, 8-rét) velinpapiron, angol vászonba kötve .
4 ft. 60 kr.

Hlbáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középta1 ft. 80 kr.
nodák felsőbb osztályai számára. (IV és 432 lap, 8-rét) fűzve

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

Pest, augusztus 15-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok e « y ö t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

„Húsz esztendő! az idő hogy eljár!" sóhajt vonult, hogy ott adjon döntő csatát, hol Nagy-Sándor tábornok, az aradi áldozatok
föl Petőfi, legszebb költeményei egyikében. megveretés esetében nincs mihez vetnie há- egyike, forradalmi háborúnk szerencsétlen,
A gyermekből férfi lesz ennyi idő alatt; a tát. S aug. 10-én elveszett a temesvári nagy de rokonszenves alakjai közé tartozik.
férfiból aggastyán! Húsz év, mondják, ha- ütközet, s utolsó nagyobb fegyvertényünk
Nagy-Sándor József, kinek érdekes arczbár sok egy ember életében, de nemzetek balra dőltével, be volt tulajdonkép fejezve képét Thán Mór jeles festészünk természet
életében vajmi kevés! Igaz, átalánosságban. bukásunk.
után vett vázlata nyomán közöljük, BiharA világosi gyásznapot ezek előztek meg. megyében Nagy-Váradon született 1803-ban
De van húsz év, mely a nemzet életében is
sok, csaknem századokkal ér föl. S a köze- S mi követte ? az önkény dühöngő tombo- vagy 4-ben. Fiatalkorában a hadseregbe
lebbi 20 évet ilyennek mondhatjuk, hazánk, lása a letiport haza száz sebből vérző testén, lépett, de a forradalom előtt néhány évvel
nemzetünk életében. Mennyi változást hozott az iszony és rémület korszaka, a hazafiak mint nyugalmazott százados lépett ki abból
két évtized, 1848-tól 1868-ig! Mily fordula- üldöztetése, az aradi és pesti gyásznapok, az ismét. A forradalom kitörése a 44 éves erőtait a jó és balsorsnak, a magas dicsőségnek Uj-épület s Olmütz, Josephstadt és Kufstein- teljes s tettvágyó férfiút a haza szolgálatára,
Szomorú emlékek, melyek ma is — a sze- a szabadság zászlói alá szólította. Mint őrnagy
s mély leveretés- és megaláztatásnak! Mint
törtük szét annyi százados rablépett a honvédseregbe, s mindlánczainkat egy napon, mint
járt a ráczok ellen küldetett az
küzdöttünk jogaink-, alkotmáalvidékre, hol már javában folyt
nyunk- és függetlenségünkért
a harcz. Első csatáiban csakhamásfél évig, mint verettünk le a
mar kitüntette magát s gyorsan
túlnyomó hatalom által a föld
lett alezredessé, majd ezredessé
poráig, mint vérzettünk, szenelőléptetve. Október 6-kán ritka
vedtünk ^s hallgattunk, gúny tárügyességgel s tapintattal nianövgyul az idegennek! s végre mint
rirozott egy, a vezénylete alatt
forditá meg ismét, az isteni —
állónál jóval nagyobb osztrák
vagy mondjuk : a történelmi
csapat ellen, s ha az elég korán
igazság ügyünket, s adta meg az
futásnak nem veszi a dolgot,
oly soká megtagadott elismerést
körülkeríti s elfogja vala. Ugyannemzeti létünknek s alkotmáazon hó 13-kán300 nemzetőrrel
nyunknak. S mindez, ama rövid
hátban támadta meg a ráczok
húsz év keretében váltakozik,
^
nagy csapatját, mely Kikinda
gyorsan követve, űzve egymást
x
ellen ment, s az őket elölről táellentétes jeleneteivel.
; v
madó Pikettivel egyesülve, a
A leggyászosabb pont két
nagy tömeget diadallal visszatizedes évfordulójára értünk épen
nyomták.
e napokban. A függetlenségi
A téli táborozás kezdetétől
harezunknak oly dicstelen véget
fogva legtöbbnyire Görgei hadvető világosi gyásznap évfordutestében szolgált; s a fővezér őt,
lója volt az. 1849. augusztus 13ismerve ritka merészségét, s a
kán tette le a magyar hadsereg
lehetetlenre is vállalkozni kész
zöme a fegyvert az oroszok előtt.
teljes odaadását, (mely tulajdoA megelőző napokat nagy csapánaiért már april elején táborsok s vereségek jegyzék már
nokká is neveztetett ki), gyakran
meg véres és fekete betűkkel.
rendelte a legveszélyesebb, sőt
Július 31-kén a segesvári csata
egészen kétségbeesett pontokra.
veszett el s vele erdélyi haderőnk,
De juttatott neki részt ott is, hol
Bem dicső serege tönkre volt
NAGY-SÁNDOR
JÓZSEF.
a vállalat sikerültére lehetett
téve, szétzúzva. Augusztus 2-án
kilátás. Június 15-én (1849.) az
volt a^ debreczeni szerencsétlen csata, mely rencsésebb idők fordulata után — oly mély osztrákokat Sopornyáról és Patáról kiűzte és
Görgei seregének utóhadát tette csaknem sóhajt sajtolnak kebelünkből; szomorú emlé- Semptéig nyomta; másnap a semptei erdős
semmivé. Augusztus l-jén már Dembinszky kek, melyekből ma is csak gyászkoszorut fűz- dombokat szuronynyal vette meg; Sempte
is átkelt a Tiszán s kardcsapás nélkül hagyva hetünk e húsz éves sírok emlék-kövére.
már egészen meg volt szállva általa, mikor
oda a szegedi erőditvények sánczait, a legszeAz augusztus 2-diki debreczeni csata, a az osztrákoknak véletlenül érkezett segély,
rencsétlenebb lépést teve, mit csak tehetett: bukófélben levő függetlenségi harcz végjele- Nagy-Sándort röppentyűivel kényszeritette
az ellenséges kézben levő Temesvár alá neteinek egyik legszomorubbika, elvesztője a /visszavonulásra, bár soká makacsul tar
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lí:

totta magát positiójában, s végre is ott kellé veszteséggel űztek ugyan vissza egy dzsidás tában s a visszavonulásban legtöbbet szenezredet, mely az elejébe küldött négy huszár- vedett s leginkább ki volt fáradva. De még
hagynia 4 ágyuját.
századot
megnyomta; de majd a gyalogság súlyosabban s alaposabban vádolják a főveBuda bevétele veszélyeiben és dicsőségétömegei
is
kifejlődtek, s ezeknek ellenállha- zért azzal, hogy Nagy-Sándort, személyes
ben nagy része volt. Mint osztályparancsnok
vett részt az ostromban, s épen az ö hadosz- tatlan lökése s az öldöklő ágyutüz pusztítása gyűlöletből, tette ki a legnagyobb veszélytálya vette be a várat, páratlan hősiességgel. elébb a gyönge jobb szárnyat, majd a közé- nek, tudta hogy épen ő lesz az, ki attól meg
Az oroszok betörése után is Görgei oldala pet, s végre midőn az oroszok a városba is nem hátrál, s hagyta megsemmisittetni, holmellett maradt, s többi közt Váczon július behatoltak, a bal szárnyat is futásra kény- ott oly közel volt maga is, hogy ha az első
16-án elkeseredett utczai csatát vivott. — A szeriték. A vert had a Berettyó felé mintegy ágyuszóra segítségére indul: még elég ideje
veszély és a csata hevében annyira megfeled- két mérf öldnyire űzetett, mi közben összesen lett volna öt s hadtestét megmenteni.
kezett magáról, hogy a túlnyomó erő elöl majd két ezer embert vesztett el. Holtak és
A debreczeni csatakimenetele megnyitotta
hátát födözni is elmulasztotta, s már körül sebesekben mintegy 250 volt a veszteség; a a kilátást —Világosra, S tizenegy nap múlva
volt keritve, inig oroszlánként folyvást vivott, többiek fogságra jutottak. Hogy még na- a tragédia be is volt fejezve. Nagy-Sándor is
és bizonyosan elfogatott volna, midőn Görgei gyobb nem lett a veszedelem, csak a huszá- (kinek életrajza fölebbi vázlatát be kell még
roknak vala köszönhető, kik, bár számra fejeznünk) jelen volt a fegyverletételnél,
segélyére jött, s megmentette!
Váczról Görgei ismét fölfelé vonult, mint kevesen, több ízben bátran összecsaptak az Görgei, Kis Ernő, Aulich, Pöltenberg, Leinina téli hadjáratkor. Utjából Nagy-Sándort üldözőkkel. Nagy-Sándor másnap a Berettyó gen, Schweidel, Lenkei tábornokokkal együtt.
Nyíregyházáról előre küldte, s Debreczenbe mögé Keresztesre, 4-kén Nagy-Váradra vo- A fegyvert letevő sereg létszámát kimutató
rendelé, hogy a többi seregnek oldalvédül nult. Az oroszok 200-ra számiták holtjaikat lajstromban, melyet Görgei e napon Rudiszolgálva azon vonalon tartsa fel az orosz és sebeseiket; ezen utóbbiak közt volt Kup- gernek átnyújtott, Nagy-Sándor hadteste
erőt, bár meghagyta neki, hogy döntő csatába, rianoff tábornok is, az egyik hadtest pa- 8641 főre és 2562 lóra volt téve.
aránylag kis erejével, semmi esetre ne bocsát- rancsnoka, ki egyik lábát veszté el."
így került Nagy-Sándor társaival együtt
kozzék. — Nagy-Sándor hadteste ekkor már
Görgei, alig két órányira a csataszinhe- orosz kézbe. Néhány nap múlva azonban át6000-re olvadt; mellé rendeltetett azonban lyéröl, Vámos-Pércsen hallgatta az ágyúzást. adattak az osztrákoknak s Haynau őket
Korponay ezredes 1500 emberből álló dan- Hiába mondák némelyek, hogy talán mégis Aradra vitette várfogságba, haditörvényszék
dára is;sigy az egész csapat 7500 főre ment. futárt kellene küldeni Debreczenbe; hidegen elé. A vég tudva van. Nagy-Sándor ítélete
Nagy-Sándor aug. 1-én már Debreczenben megtagadta, mondván: hogy hiszen ö meg- jószágvesztésre és kötél általi halálra szólt,
vette azon hirt, hogy Balmaz-Uj városnál hagyta Nagy Sándornak, hogy csatát ne Ö, mint az ellenséggel, ugy a hóhérral is
bátran lépett szembe. Utolsó szava, vérbirái
15,000 főnyi muszka sereg áll. E szám ugyan álljon.
A szerencsétlen csata, s az abban elesett felé fordulva ez volt: hodie mihi, cras tibi.
— ha igy lett volna is igaz — épen kétszerese
S az aradi vérnap fátyola őt is elboritá,
volt az alatta álló erőnek, de ö a debreczeni debreczeni nemzetörök és honvédek emléhős
társaival együtt. Most a nemzeti kegyekét
Debreczen
városa
évek
előtt
elhatározá
nemzetörségre is számitott, mely a múlt évi
let
s
a dicsőség angyala őrzi sírjaikat.
már
külsőképen
is
megörökiteni.
Addig
is,
bács-bánsági háborúban nem egyszer volt
mig
erről
szólni
sem
volt
szabad,
szivbeli
tűzben, eléggé harczedzett volt, s szolgálatát
Hátralevő két képünk Világost tünteti
most a tábornoknak egész készséggel felaján- kegyelettel őrzé már. A később valóban
lotta, — Pedig a 15 ezer oroszról szóló hir fölállított emlék eredete egy szép kegyeletes föl. Az egyik egykorú rajz után készült, s
nagyon is távol jár a valótól. Újvároson azon tény, melyet el kell mondanunk. Az 1849. ha művészi szempontból kifogás alá eshetik
éjjel 50 ezer orosz volt éji szálláson, magának augusztus 2-án délután vivott csata estelén, is, e körülmény adja meg érdekességét, A
Paskievicsnek fő vezérlete alatt. Nagy-Sándor a Debreczentől Hosszupályi felé vezető utón, fegyverletétel megható pillanatát akarja ábazonban, bizva pontatlan értesülésének való- az úgynevezett Csereerdö szélén, az erdő- rázolni. Zavar, megütödés, elkeseredés minságába, ugy állitá föl kis seregét, hogy a jobb csőszök egy dssidáktól összeszurdalt hon- denfelé. Egyik kardját töri ketté térdén,
szárnyat képező Korponay-féle dandár a város véd huszártiszt holttestét találták meg, s I — hisz nincs már haza, mit védelmezzen
erdejére, a balszárny, mely a legerösb volt, az erdösz koporsót szerezvén neki, abban vele. A huszár, miután kedves lova nyakába
a szőlőkre támaszkodott; a középen csak 1500 eltemették ugyanott. A vitéz fölött dombo- borult s azt elsiratta, forró könyekkel áztatva
embert hagyott 6 ágyúval, ide várván erősí- ruló kis hant attól kezdve soha sem maradt ! sörényét, pisztolyt ragad s agyon lövi, hogy
tésül a nemzetőrséget. A balszárnyon 4500 kopáron; a városiak kegyeletök tárgyává ,,ne jusson legalább ellenség kezére!" Amaz,
ember s 16 ágyú volt arra rendelve, hogy a | tették, az összes elesetteket látták személye- maga homlokán dörrenti el csövét, nem
visszavonulási vonalat szükség esetében fe- j sitve benne, s a rémuralom alatt mindig akarja e napot, a haza pusztulásának, a didezze. Ily felállítással várta be Nagy-Sándor •• koszorús, virágos volt a félreeső kis sir. —
csőség meggyaláztatásának irtózatos napját
aug. 2-ikán a Debreczen félé nyomuló orosz ; Később, midőn egy emlék-állitás eszméjét túlélni! Vitézek, kiket veszély , vér, a harcz
| meg lehete pendíteni: ide akarák azt fölállí- iszonyai meg nem hatottak, egymás keblére
haderőt.
A tábornok maga, több tisztjeivel, a város- tani. Mások a csata színhelyére, hol az eleset- omolva, asszonyokként sírnak. „Világosnál,
ban ebédnél ült, melyet tiszteletökre a pol- tek nagy, közös sirban voltak elásva. De Világosnál..." ez a gyásznóta soká nem lesz
gárság adott, midőn az ágyúzás kezdete az ' mindkét hely messze esett a várostól. S ez elfeledve még.
ellenség megérkeztét tudtul adá, Ö azonnal i okból az lön a megállapodás, hogy az elkéMásik képünk Keleti Gusztáv művészi
táborába sietett. Az ellenség elég közel volt szülendő honvédemlék a piaczi nagytemplom ónja alól került ki. A rajz a világosi tér
már, hogy roppant túlnyomó erejét ki lehes- ! és a főiskola közötti térnek, mely e közben közepén emelkedő s történelmi emlékekben
sen venni; mert mig csak távolról közeledett, j díszes emlékkertté rendeztetett előbbi elha- gazdag hajdani vár romjait tünteti föl. A
nagy számáról lehetetlen volt még helyes gyott állapotából, egyik kitünö pontján állit- gyászemlékü tér halványan mosódik el alant
ítéletet képezni, mert a messzi vidékre kiter- tassék föl.
a távolból. Két tekintet nyugszik rajta: a leItt áll tehát ma, 1867. augusztus 2-ka, menő napé, mely még egyszer megaranyozza
jedő magas szárú kukoriczák a sík téren
kilátást nem engedtek, s ez volt oka, hogy mint a csata 18-dik évfordulója óta, a sugaraival, s azé a bús honvédé, ki talán a
maguk az előőrsök is jóformán csak akkor debreczeni honvédemlék, egy szikladarabon besorozásból haza térve, társával megmászt a
vették észre az ellenséget, mikor már reájuk nyugvó oroszlán egy lehanyatlott zászlóra e magaslatot s egy agg fatörzshez dűlve
hajolva. Az oroszlán hossza több egy ölnél, merengve néz végig a tájon, mely élete leg.
bukkant.
Nagy-Sándort tisztei figyelmeztették az s az emlék talapzatával együtt 2 ölnél maga- gyászosabb napjának emlékét költi föl benne.
ellenség túlnyomó erejére, s tanácsolták, sabb. Sóskuti kőből van, Marsalko pesti
A harmadik legyen a mi pillantásunk,
hogy a fővezér elöleges rendelete értelmében szobrász által készítve. Egyik oldalán ez mely átsuhan a táj fölött s egy kicsorduló
vonuljon vissza, miután a siker reményével egyszerű fölirás:
köny szivárványában nézi a mezőt, mely ezugy sem küzdhetne. Nagy Sándor azonban
MDCCCXLIX.
előtt húsz évvel oly nagy, de oly rövid diaz előbbi napokban már sértve volt büszkeAugusztus 2.
csőségnek adott vala sírhelyet!
ségében, mert értésére esett, hogy Görgei és
környezete öt erély és bátorság hiánya miatt
A debreczeni csata által Görgei hadserege
gúnyolják, s ily vádaknak a csata pillanatá- nemcsak számban fogyott meg, de hátvéde
V i 1 á g o $ ii á 1.
ban való visszavonulás által táplálékot adni meggyöngültével önbizalmából is vesztenie
— Gyulai Pal sajtó alatt levő költeményeiből.
Bem akart. Sö még akkor sem láthatta s Ítél- kellett. A kik Görgeit árulással s különösen
hette tökéletesen meg az ellenség számát, s | a fegyverletétel rendszeres előkészítésével s
Világosnál, Világosnál
bár látta, hogy 15 ezernél több, 50 ezerre valódi kényszerűséggé szándékosan érleléHuszárok könyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén
tenni még sem volt hajlandó.
sével vádolják, egyik legerősebb érvöket a
A magyar nemzetnek.
„Legyen bármiként, mondja Horváth Mi- Nagy Sándor hadteste iránti bánásából meA sóhajtás zajszelében
hály, e szerencsétlen esemény leírásában, a ritik. Hibáztatják mindjárt azt, hogy a többi
Hajlik mog a zászló,
csata megtörténtésnagy veszélyt hozottahad- sereg elvonulásának hát- és oldal védeül
Szegény gyalog gazdájára
testre. Eleinte bal szárnyának ütegei nagy épen e hadtestet rendelte, mely a váczi csaBúsan nyerit a ló.
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Csak egy régi vén huszár ül
Mozdulatlan, némán,
Mély bánattal, mély sebekkel
Napsütötte arczán;
Csak egy régi, vén huszárnak
Zászlója lobog még,
Mintha várna csatajolre
JBs vért szomjuhoznék.
Hej vén huszár, hej vén huszár,
Szállj le, szállj le immár!
Nem rohamra harsog a kürt,
Nem a győzelem vár.
Tépd el, tépd el lobogódat,
Nincs már Magyarország!
Őseinknek szent sirhalmát
Kozákok tapodják.
Hall és lát és föltekint majd
Kétségbe esetten,
Mintha nézné, tudakozná,
Van-o isten mennyben.
Hall és lát és búsultában
Pisztolyát ragadja,
Mintha sors és világ ellon
Csatázni akarna.
,,Magyar vagyok, rabbilincset
Nem visel magyar kéz,
Huszár vagyok, zászlajával
A huszár együtt vész.
Foszlányai ezt a sebet
Legjobban takarják . . .
Isten hozzád édes hazám,
Szegény Magyarország!"
Dörren a cső, piros vér foly,
Meghajlik a zászló,
És haldokló gazdájára
Búsan nyerit a ló.
Honja sirján ott feküszik
Mozdulatlan, némán,
Mély bánattal, mély sebekkel
Kebelén és arczán.
(1849.)

Egy gazdag ember életuézetei.
(Egy holland kereskedő naplójából.)

okosság más kifejezésének tekintem, hiszen
a szerencsétlenség is közeljárt hozzám, csakhogy nem engedtem magamhoz férkőzni. Az
isteni gondviselésnek is tulajdonithatok valamit, fennhéjjázó nem akarnék lenni, mert
a mint bérmálásod alkalmával több ízben
nyomatékosan figyelmeztettelek, mi gazdag
s előkelő urak is tartozunk a magunk módja
szerint jámborok lenni, s az urat félni.
Ez előzmények után elgondolhatod, hogy
változatos életemből sok mulattató s tanulságos eseményt közölhetek veled. De talán
kérdheted, hogy miért nem teszem én azt
életemben, a mint már eddig is egyetmást
javadra s üdvösségedre elbeszéltem. Flóriánom, az apa, minden őszinteség s bizalom
mellett sem mondhat meg mindent, bármily
nevezetes légyen is, saját gyermekének, de
a türelmes papiros nem pirul el. Ezenkívül
más számítás is ösztönöz engem az Írásra.
Tapasztalataim téged sok veszélytől megóvhatnak, nevelésednél én azokat hallgatólagosan s óvatosan alkalmaztam, s a nélkül,
hogy sejtetted volna, megőriztelek az eltévelyedéstől, így, nem is tudva, nem a magad,
hanem más kárán tanultál. Ha már most, a
mint remélem, reád is lesz bizva egy fiu
nevelése (én ugyan nem bánom, ha két vagy
három gyermeked lesz is, de több ugyan ne
legyen, mert nem szeretném, ha a szép vagyon
elforgácsoltatnék,) szokásból sok tekintetben
az én nevelési rendszeremet fogod utánozni,
de tiszta belátás és tapintat nélkül az óhajtott
siker igen könnyen czélt téveszthet. Mikor
én már nem leszek melletted, e lapok mondandják meg neked, hogy ezt miért tettem,
s azt miért mellőztem el, hogy aztán továbbra
is önbelátásod által folytasd azt, mit én
elkezdettem, gyermekeidet a kevélységtől s
ostobaságtól megőrizd, hogy azok is oly
gazdag és érdemes emberekké váljanak,
minővé te lettél az én vezetésem alatt.
Mert légy meggyőződve, kedves Flóriá-

I. Fejezet.
nom, hogy csak az lehet valódi boldog, kinek
Elkard ur számot ad arról, mi ok indította élet- jó gyomra, s valami vagyona van, ki minden
rajzának megírására.
igényeit kellőleg kielégítheti. Ezt ugyan nem

Kedves fiam, Flórián, mikor te e lapokat
forgatod, én már nem forgók az élők között.
Ugy-e bár ünnepélyes hangon kezdem a
bevezetést, de magam is igy akartam. Egy
német könyvben olvastam ezt, s rögtön elhatároztam, hogy én is igy kezdem neked ajánlott naplómat. A komolyság néha az üzleten
kívül is megjárja. Én még ma, midőn ez
íráshoz fogok, a legjobb életkorban vagyok,
s leszámítva előtted is ismert gyöngélkedésemet, testileg-lelkileg jóllétnek örvendhetek.
Ifjabb éveimben szép földet bejártam, s nem
csak Bataviába, hanem a Rajnától fölfelé
egész Coblenczig jutottam el, még pedig
akkor, midőn a vasútnak arra hire-hamva
sem volt. Én, hogy magamat magyarán
fejezzem ki, igazi normális ember voltam;
ifjú koromban vad és makacs, mint férfi
fáradhatlan és szemes, most pedig naprólnapra higgadtabb s bölcsebb. Sok férfit és
nőt tanultam megismerni. S dicsekvés és
hiúság nélkül mondhatom — mert hiszen
nem engem illet érte a tisztesség —csaknem
mindnyájánál okosabb voltam. Hiszen maga
a tényállás is ezt bizonyítja. Itt ülök puha
szőnyegekkel borított kerti szobámban finom
faragványokkal ékesített diófa-íróasztalom
mellett; jobb felől üvegszekrényemben tömör
ezüst csillog, balfelől válogatott, kicsiny de
drága könyvtárom áll. A falról aranyzott
keretből néznek le reám tiszteletre méltó
őseim arczképei, én pedig önelégülten nézek
a világos kerten keresztül Hateling szomszédomra, ki egykor a börzén hátat fordított
nekem, most pedig alázatosan térdet hajt
előttem. Nem tagadom, hogy a szerencse is
pártomat fogta, én azonban e szót csak az

kürtölik fennhangon, de minden okos ember
igy tartja. Ne ámítsanak el az éhenkórászok
s színlelők; a művészet, tudomány ér valamit
s tisztelet, tekintély többet nyom a latban, a
sok, nagyon sok pénz már többet ér mindezeknél, bizonyos mértékben mindegyik tartozhatik a boldogság lényegéhez, de legfőbb
az, mit fentebb emliték. Én, midőn most rajtad akad meg szemem, csak félig vagyok
boldog, mert májdaganatom miatt csak néznem kell, s nem gyönyörködhetem gazdagon
teritett asztalunkban. Nem régiben egy csinos festőcske jött hozzám Düsseldorfból, te
is emlékezhetel reá; el kellett fogadnom,
mert hozzám ajánlották, s becsületből meghittatu ebédre. Micsoda mohósággal szeldelte
a fölséges borjupecsenyét, hogy tele szedte
tányérát az ízletes csigákkal. Mily örömmel
öntötte le szomjas gégéjébe a finom bort és
sört. Nehezen esett lelkemnek, a lezajlott
napokra gondoltam vissza, s titkon sóhajtottam: „oh de boldog lehet, ki oly jóízűen tud
enni!" De a ficzkóval egyáltalában nem
rokonszenvezhettem, nem is hívtam meg
többször ebédre; most krumplit s avas heringet töm szájába, s isten tudja, merre kóborol!
Jó étvágyat hozzá! Szép lenne, ha egy ilyen
éhenkórász boldogabb volna, mint a tekintetes nemes Van Lonk-Hasselaar Elhard ur.
Tekintsed tehát életiratomat apai szeretetem s gondoskodásom ujabb záloga gyanánt.
Második fejezet.
Elhard

ur gyermekkora nevezetesebb eseményeit
sorolja elő.

A nagy fővárosban Amsterdamban láttam meg
a nap világát. Harmadik fia voltam Van Lónk

Gerrit kereskedő urnák, kinek családja méltán
dicsekedhetett, hogy egy őse holland tengernagy
volt. — Idősb két fivérem korán elhalt, szerencsémre , mert alig ismertem őket, s ennélfogva
nem is igen sajnálkoztam halálukon; ha tovább
élnek, s ugyanannyi költségbe kerülnek, mint én,
s utánam következő testvérem Piét: hamar nyakára hágtunk volna apám birtokának. — Nővéreimet a tartozó szeretetben részesítem, mig
ellenben Piét öcsém gyakran próbára totte türelmemet. Halálom, vagy az ő halála alkalmával,
minden gonosz csínjait keresztyénileg meghocsátom, már most is elnézem, hogy Mari nénénk
örökségénél tízezer írtig behúzott, elnézem , hogy
gazdag házi keresztre tett szert, elnézem , hogy
borvirágos orra van. Mit kivánhatni többet ? —
Ha nem háborgat, s csak ritkán néz be Amsterdamba, nem bánom, akármeddig él. Éva néni igen
jó áldott teremtés volt, s korán dicséretére vált a
családnak. Tizenhét éves fővel egy szurinami magasrangu hivatalnokhoz ment nőül, s férjénél jóval
hamarább kimúlt ez árnyékvilágból; nom bánnám
ha élne, de a meleg éghajlatot nem bírhatta ki.
Leni nénéd aggszüz maradt, s amint tudod naponkint meggyül vele a bajom, de bármily szeszélyes
és zsémbes legyen is, igen gyöngéd vagyok iránta.
Fösvénysége miatt növekszik vagyona, annál jobb,
s ha az ég igazságos, minden birtokaién öröklöm.
Az a folytonos kenegetés és kuruzslás elébb-utóbb
örök nyugalomba pihenteti.
A.nyám az ős Hasselaar polgármesteri családból származott, s iránta való tiszteletből viseljük
e második nevet, ÉZ nemcsak szépen hangzik,
hanem, mint későbben tapasztalni fogod, hozott is
valamit a konyhára. Igen jószivü asszony volt,
apámnál több ízben szót emelt mellettom. Tovább
is élhetett volna, de Lénike keresztelőjén, mely
apám olutazása miatt a szokott időnél korábban
történt, elrontotta a gyomrát. Fiam ! ezt jól megjegyezd , vigyázz a gyomrodra , ha boldog akarsz
lenni!
Kora gyermekéveimből leginkább azon sétákra
emlékszem vissza édesen, melyeket villás-reggeli
előtt jó időben a főutezákon tettem. Ilyenkor mindig az ünnepi ruhát adták föl, mellettem kisérő
társ gyanánt lépdelt Ges3io, a szép szobaleány,
kipirult arczczal, fején csipkés fejkötővel, világosszinü ruhában s csinos í'üzőtopánban. Hébe-korba
atyus is sétált velünk. S ha ilyenkor egy bolt mellett haladtunk el, sén kiváncsian bámultam a tojáson, narancson, savanyu ugorkán s almahajon,
rágicskáló piszkos utezagyorkőezöket, apám fölhasználva ez alkalmat, rögtön korszerű tanácscsal
lépett elő: ,,Ugy-e bár, Elhard, szeretnél most
köztük lenni? De lásd fiacskám, Isten elefántot és
egeret, répát és ananászt is teremtett, épen igy
különválasztotta a szegény és gazdag embereket,
maradjon mindenik ott, hová isten rendelte. Nézd,
amaz utezagyorkőezök milyen szennyesek és rongyosak ! Napjában háromszor kapnak ütleget, s egyszer ennivalót. Azt a néhány centet,*) melyért azt
a nyomorult falnivalót veszik, vagy koldulták, vagy
lopták. Én odahaza néked két finom narancsot
adok, azután számold meg takarékpénztárodban
ragyogó forintjaidat, aztán menj el játszani Detler
ur Luizkájához. Nini! most kocsiznak erre, nézd
mily szép lovai vannak Detler urnák!" S apám ki
nem fogyott volna a beszédből. Jól tudod, Flóriánom, hogy én is figyelmeztettelek téged ilyesmire,
jókor bele kell csepegtetni az uri gyermekekbe,
hogy ne keveredjenek korpa közé. De én még
többet tettem, gondosan őriztelek minden helytelen társaságtól, minden rósz szokástól, mi pedig
nagyon nehezen megy ily nagy városban, s apámnak nem is sikerült mindig. Csak egy példát. Kis
fazéknak nagy fülo, széles szája van, még most is
mosolyognom kell, ha csintalanságaim eszembe
jutnak.
Bucsu volt nálunk, en körülbelül hét éves
lehettem. Papánk engem s Piét öcsémet Detler
úrhoz küldött, hogy Luizkával játszunk, s egy
bábszínházba véle együtt elmenjünk. Gossie szolgáltatott át bennünket. De Luizka ágyban feküdt,
sok vajas süteményt ovett^s elrontotta a gyomrát.
Atyja kárpótlásul a bábszínház helyett megkínált
bennünkot ribiszke befőttel, mazsolával, mandulával, s közünkbe nyomott egy pár fényes stuivert**)
s egy színezett útleírást nézegetni. Mig inni a enni
való volt előttem, nom sokat törődtem a könyvvel.
De midőn a nyalakodásnak vége szakadt, nekem
is kedvem jött a képes-könyv nézegetéséhez. Piét
pedig — idősebb korában is, ha józan, mindig
alattomos, — részegfővel pedig igen ingerlékeny s
») (Jent: egy holland frt századrésze, azaz: egy krajezár
**) Stuivar, holland ezüst pénz, értéke 10 cent.
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hirtelen haragú volt, — Piét tehát a maga osztalékját a zsebébe tömte, s a képes-könyv ölébe
tenyereit; ugy ült ott, s egymásután szedte ki, s
dugdosta széles szájába a mandula és mazsola szemeket, kéuyelmeson nézogetve a képeket; ha
én ogy lapot gyorsabban
fordítottam el, mint ő
óhajtá vala, reám nézett, s egyet mordult.
Mivol más házánál nem
akartam dulakodni, magára hagytam, körülnéztem a szobában, s az
egész házban. Az első
lépcsőn nem találkoztam
senkivel sem, az ur és
asszonyság nagy fiaikkal együtt az asztalnál
ültek; az alsó lépcsőn
sem láttam emberi lényt.
Elhatározám, hogy a kinálkozó alkalmat nom
szalasztóm cl, s egyszer
már magamban is körültekintek a népes bucsun. A házak mellett
egészen az utcza szegletéig óvatosan surrantam ol, onnan pedig •
egyenesen a tejpiaczra
tartottam. A tejes és
komédiás bódék mellett
tolongott a nép, bóhoczok kiabáltak, papagályok visítottak, viaszalakok hajlongottak, a verklik játszottak, az utczagyerkőczök
danoltak,

láttam folyamokat, hegyeket, kupolákat, pompás
E g y öreges ur, ki t ö r t é n e t e s e n k ö z b ü l e s e t t ,
templomokat, s végre oly képeket is, melyeket kalaplevéve j á r t j o b b és balfelé, h o g y a k ö r b ő l
csak a felnőttek számára mutogattak, s ezeknél k i s z a b a d u l h a s s o n , de sehol sem t u d o t t k i b ú v ó
legtovább időztem. Mikor jó tele néztem magam, helyre t a l á l n i . E g é s z magaviselete a n n y i r a n e v e t -

f ütyöltek, magam sem tudtam, hogy mit nézzek
meg először. Egy csinosan felöltözött nő, ki egy
sátor ajtajánál a pénztár mellett ült, szavaival s integetésoivol elvégre magához csaloga-

k i m e n t e m . Az eső [derekasan zuhogott, de a csődülés m é g n a g y o b b volt. A g g ó d v a g o n d o l t a m a
hazamonetolre, m e r t a folytonos zaj annyira elkáb i t o t t , h o g y az u t a t egészen eltévesztettem. E k -

Ilim
i

Debreezeni honvédemlék. — (Greguss János rajza.)

séges v o l t , h o g y
veszélyes helyzetemet egy
perezre feledve, ő r a j t a
jóizüen n e v e t t e m , m i dőn
egyszerre
egyik
leányban Gessie szobal e á n y u n k r a ismertem.
D e m e n n y i r e el volt
változva.
A csinos főkötő k i bomlott haján rongyokban lógott alá, nemc s a k arcza, h a n e m szemei is é g t e k , a vékony
nedves r u h a egészen
h o z z á t a p a d t , sáros volt
m i n d e n ü t t , mint a czipője.
D e azért mégis fölismertem, s hangosan

kiáltottam: „Gessie!
Gessie, hallja!" „Uram
Jézus, az uríi itt!"
kiáltotta, s hozzám
akart jönni, de egy rőtszakállu ficzkó, ki sétánk közben több izben csipte meg a lány
piros arczát, átölolte,
s igy orditott: „ pokolba az urfiddal, velem jöszsz!" Ezzel magával czipelto, hiába
szabadkozott a leány,
hiába kiáltottam én is,
mórt azt hittem, hogy most bizonyosan meggyilkolja szegény Gossiet.
A kör fölbomlott, s az öreg ur szerencsésen
kiszabadult. Egy jószivü tengerész tántorogva

A világosi fegyverletétel, 1849, aug. 13. — (Egykorú rajz után.)

tott, egy pár pénzdarabért botaszitott egy sötét
sátorba. Nem bántam meg, hogy ide jutottam, ez
volt az első panoráma, melyet életemben láttam;
bámulva néztem az üvegen keresztül az uj világot,

kor szemem egy csapat ifjú legényen s leányon
akadt meg, kik egy kocsmából dalolva özönlöttek ki. Az utczára érve, tarkázva kört képeztek,
s kézenfogva ugráltak, ujongtak.

közelitett felém, egy pálinkás bütyköst tartott
számhoz, s igy szólt: „húzzon egy kortyot belőlo
urficskám, ugy bánnak a leánynyal." Nem mondattam én sem kétszer, jót ittam a bütykösből, a

többit ő ürítette ki, aztán az üveget a földre dob- valamit. Jancsi, hozd föl azt az egy pár viseletos
ván, igy folytatá: „jöjjön, nézzünk be egy sütemé- csizmát! No, fogja, még egészen jó, csak a jobb
sarka van egy kissé félretörvo; viselje egésznyes boltba."
Vele és barátnőjével, egy tarka f üggönynyol séggel!" A nő rásandalitott a csizmára, onnan
borított ajtót a tengerész kinyitván, egy világos apámra hunyoritotta szemeit: „Mit csináljon az
terembe léptünk, melyben jobbra és balra kis én beteg férjem ez ócska limlommal," — kiáltott
különszobák voltak láthatók. Egy ilyen szobácskát haragosan, s fölkapván a csizmát, a kövezetre
választottunk magunknak. Gyöngéden átölelte a mérgesen dobta le. „Pfuj, pfuj, bizony nem illik
lánykát, s több izben ismételte: „lássa urficska, igy bánni a szogénynyel!" Ezzel dünnyögve tipeigy kell a lánynyal bánni, nem haragszik az ezért." gett el.
Néhány perez múlva egy tányéron párolgott előt„A szemtelen banya! — szólt atyám indulatünk a fris vajas sütemény, nem kináltattam ma- tosan, — igy utasitni vissza az ajándékot! Jancsi,
gamat, jól ettem, azután a forró puncsból is ittam, dobd ki azt az ócska csizmát, aztán jöjj föl, majd
mig végre igy búcsúzott ol tőlem a becsületes ifjú: kapsz te is egy kis búcsúra valót," — szólt
„No urficskám, elég volt már ebből onnyi, most atyám, s engem haragos szemmel méregetett tetőmenjen haza, tisztelem az atyust!" Megint künn től talpig.
voltam az esőben, sötét volt minden mint a korom,
De anyám hősios közbenjárása megmentett,
a sok étel s ital meg is ártott, sirtam, s obben elég büntetésem volt ezúttal a kiállott aggodalom.
találtam könnyebbülésemot.
Másnap reggel a szerencsétlen Gessie az utczaEkkor egy csúnya öreg asszony lépett hoz- ajtó előtt a kőlépcsőn aluva találtatott. A mint
zám, s behizelgő hangon rikácsolá: „Urficskám, megérdemelte, elcsapatott. Mikor tarka ládáját
talán eltévedt, merre lakik, majd hazavezetem." zokogva tette föl a kocsira, mosolyogva csíptem
„Koyser-csatorna mellett Van
Lonk-Hassolaar urnái?" viszonzám vaczogva. „Ah, könynyon ráakadunk, hanem előbb
meg kell szárítani ezt a nedves ruhát, meg ki koll egy kissé
melegednünk." Megfogta kezemet, s folyvást fecsegve, vigasztalva vezetett sok sötét
utczán keresztül egy régi, magas házba. Föltipegtünk három emeleten. Az utolsó lépcsőn egy zsiros kötél szolgált
karfa helyett. A folyosón szurok-sötétség volt, a szú-ette
deszkák ropogtak, irtózatos
félelem szállott meg. Végre
egy igen szegényes, de legalább meleg és világos szobába
jutottunk. Az ágy rongyos függönye mellől egy beteges ombor kíváncsian kukucskált ki.
„No, most már szép kis urficskám, — mondta az öreg boszorkány — a kabátocskát lehúzzuk s megszárasztjuk, hát
a mellényke nem nedves *)?
Ezt is lehúzzuk." „Le bizony,
sipegett a beteg az ágyból —
még a nadrágocskát is." „Hallgass", — kiáltott közbe az
örog asszony. „Nini, még most
látom, ezüst gombok!" „Le
kell vágni, le koll vágni!" —
okoskodék a férfi, de a nő egy
fenyogető tekintetére elhallgatott, s valami szitkot morogva rejtette fejét párnái közé. Bátorságom nem akart viszszatérni. „Ugyan igyék, urficskám, egy kis kávécskát,
majd meglássa, milyen jól érzi
utána magát." S valóban a
kávé nagyon jól esett. „Hát
minden pénzét elköltötte vagy
talán el is vesztette?" Megmondtam neki az igazat, de az
öreg nő orré boszusan rázta
meg ősz fejét. Egy kevés idő
múlva bátorságot vettem magamnak ama megjegyzésre,
VilágOS vár és a világos" 'ér. — (Keleti Gusztáv rajza
hogy kabátom meglehetősen
megszáradt. Vizsgálva s több izben körül nézegetve, simogatta kabátomat, de jó idei habozás meg arczát, igy szólva: „igy bánnak a leány nyal!"
után mégis roám adta, s egy sátoralaku esernyő Apámnak e megjegyzésem nagyon megtetszett.
Lásd, Flóriánom, ezt már én nem helyesen
alatt minden további kaland nélkül az én nagy
tettem. Te, hála az én őrködésemnek, csak tizenörömömre csakugyan hazavezetett.
hét éves korodban tudtad meg, hogy o földön
Az egész ház fel volt fordulva, mert Piét kétféle ombernem lakozik.
Az elemi tanulmányokra magántanitók oktatöcsémot Dotler ur inasa hazakisérvén, ez rólam s
Gessioről egy szót som tudott mondani. A keresést tak, a számtanra különösön egy Mendóza nevű
már megkezdették, midőn váratlan megérkezésem portu^áll zsidó tanított; mert apám nézete szerint
minden nyomozást feleslegessé tett. Atyám az a számokban a zsidókat illeti az első hely. Még
előteremben hallgatta elbeszélésemet, melyet az most is magam olőtt látom azt a kis alacsony,
öreg asszony nagyitó megjegyzésekkel kisért, mi- csontos emberkét okos szemeivel, s élénken emlédőn befejeztem kalandom hű loirását, atyám az kezem vissza egy vizsgámra, melylyel atyám előtt
öreg asszonynak nagylelküleg tiz stuivert adott. dicsekedett. Mikor a legtöbb kérdésre kitünőleg
De, mint minden ilyenfajta alsóbb lény, ő sem feleltem, atyám így szólt: „most már hadd én
elégedett meg e borravalóval. „Ah, uram, — sápí- adjak föl a kis ezermesternek egy kérdést! Vigyázz,
tott — odahaza egy haldokló ember kínlódik . . . " eszeden járj Elhard! Ha egy font kávé tizennyolez
Atyám tűzbo akart jönni, de meggondolva magát, stuivorbe kerül, mi lesz egy hordó heringnek az
igy szólt: „boteg embor? Nohát ennek is adjunk ára?" Hiába törtem fejemet, természetes, hogy nem
találhattam ki, végre elpirulva igy montettom ki
•) A holland nagyon szeret mindent kicsinyítve fe- magamat: „még ezt nem tanultuk, bizonyosan
lánczos törtszámmal kell kidolgozni, még idáig
jezni ki.

nem jutottunk el." Atyám nevetésben tört ki,
„még én sem jutottam addig," válaszolt, „de Mendóza ur sem," — őzzel a vizsgának vége szakadt.
Tiz éves koromban föladtak a latin iskolába,
de erről külön fejezetben szóljunk.
(Folyt, köv.)

Önmagoktól hangzó hegyek és
sziklák.
Elidegenítőnek, sőt a természet rendével ellenkezőnek tűnnék fel a tárgy, ha éphangokat adó,
vagy — költői kifejezéssel élvén — épen beszélő
kövekről vagy sziklákról szólanánk. És mégis van
valami a dologban! Szükségtelen mogemlitonem,
hogy nem artikulált hangokról beszélünk, hanem
csakis bizonyos egyforma csengésről, mi akár mesterségesen alakitott, akár pedig természeti minőségükben levő kövok és sziklákon bizonyos körülmények között észrevehető.
Minthogy az ilynemü tünemények általában felette ritkán fordulnak olő, annál nagyobb figyelmet érdemelnek, s
a természetvizsgáló föladata,
hogy e homályos és még ismeretlen téren világosságot és ismeretet igyekezzék terjeszteni.
A mesterségesen alakitott
kövek és sziklák között, melyek hangokat adnak, az első
helyet kétségkívül Egyiptomban a thebai Memnon-szobor,
— melyről hihotőleg minden
művelt ember hallott már valamit, — foglalja el, s ezért
mi is ezzel kezdjük értekezésünket.
Már csaknem két ezredéve
annak, hogy e szobor felébresztette csodálkozását és bámulatát mindazon utazóknak, kiknek volt alkalmuk Egyiptomot
nagyszerű építészeti emlékeivel felkeresni.
E szobornak közeiébon,
okialvást egy második szobor
is vehető észre, moly az előbbitől kisebbsége, valamint az
által is különbözik, hogy e
kolosznak talapzata és különösen két lábszára nincs feliratokkal borítva, mint az előbbenié.
Mindkét szobor rendkívüli
nagysága által már nagy távolból magára vonja a figyelmet. Eredetileg egy darab
sziklából voltak faragva. A
Nilus folyásával párhuzamban
állanak; a déli kolosz ábrázata
szerfölött el van csúfítva, csak
a fojdisznek ogy részo s a fülök maradtak épen; a mell, derék és még egy része a testnek
nem egyéb egyenetlen felszinü
durva kőnél, mi azonban kevésbbé készakaratos megcsonkitás, mint inkább az idők hatásakövetkezményének látszik.
Mindkét kolosz alapanyaga
durva homokkő, melynek sötét
színét a tudósok az egyiptomi expeditio alkalmával a nap melegsége behatásának tulajdonították,
mi azonban inkább a kő dús vastartalmától származottnak látszik.
Az északi kolosz, vagyis a tulajdonképeni
Memnon-szobor, a melyről itt szólani fogunk, a
mely t. i. hangokat ad, a délitől leginkább azáltal
külöabüzik, hogy e kolosz alsó lábszára telve van
feliratokkal, göröggel ugy, mint rómaival, melyek
kisobb vagy nagyobb mértékben épségben maradtak fenn, olvashatók s a nyelvészeknek sok fojtörésre szolgáltattak alkalmat.
Míg a déli kolosz fejetetejétől lábszáráig
egyetlen egy darabból áll, az északit két részből
összotoldottnak látjuk, melyek közül az egyik rész
lábától térdéig terjed, s egy összefüggő egészet
képez; a másik rész képezi a felső testrészt s 13
darabból van összoállitva, melyek 5 rétegben feküsznok egymás felett. Azonban o darabok az alsó
féllel nem ugyanazon egy anyagból valók, hanem
ide már olyan homokkövet használtak, mint a milyenből Theba templomai és palotái építtettek.
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Eltekintve e szobor történelmi szereplésétől, már
egyedül ezen körülményből is észrevehetjük, hogy
felső része későbbi időben, a szobor felállítása után
sok idő múlva javíttatott ki, mivel a régi egyiptomi építészetnek azon sajátsága volt, hogy minden szobor, bármily nagy lett légyen is az, csak
egyetlen egy darab kőből készíttetett. A két kolosz
most már nem is áll többé eredeti függőleges állásában, hanem kissé egymás irányába s ugyancsak
kissé hátrafelé hajlott.
A déli szobor talapzatának egy része a földbe
eülyedt s egy sor szép metszeti! hierogliffel van
fedve. Az alak egy, mindkét oldalán virágokkal
ékített trónon ül, mely szinte hieroglifekkel van
borítva. Oldalai csonkák s lábának hegyei is csaknem egészen letöredeztek.
Valóban bámulatos e szobrok magassága;
láboktól fejők tetejéig 48 láb, csupán talapzatok
pedig 12 láb magas. A vállak szélessége meghaladja a 19, a középső újjé a 4' , lábat. Megközelítőleg az egész tömeg súlya 26,119 mázsa és 85
fontra becsültetett. Mily erő szükségeltetett ekkora
szikladarabnak ez alkalmas helyre hozatalára, s
mily erőfeszítésbe korült ez? különösen ha meggondoljuk, hogy amaz ősidőkben, mikor e szobrok
felállittattak, egy tulajdonképeni gép sem létezett még.
Az északi szobor is részben a Nílus iszapjával
van fedve. A trón, melyen ül, a déliével tökéletesen megegyez, s csakis a rajta levő hieroglifok
térnek el amazétól.
Hogy ezon kolosz két részből áll, melyek
közül a felsőbb valószínűleg későbbi időben állíttatott föléjo, felette nevezetes körülmény, s már
rég idő óta kutatták azon erőt, mely oly óriási
kőtömeget két részre repeszteni birt. Az ez irányban tett kutatások között a legtöbb valószinüséggol azon vélemény bir, hogy az egy földindulás
következtében történhetett. Ez állítást némely
jegyzetek, melyeket különösen Strabon és Pausaniasnak köszönhetünk, hathatósan támogatják. Az
előbbi utazásai közben Egyiptomot is fölkereste,
az időt ugyan, hogy mikor, pontosan meg nem
határozhatjuk, de annyi bizonyos, hogy ez utazás
kevéssel Krisztus sz. e. mintegy 18—7 évvel történt. Strabon a két koloszról következőket ir:
„Az egyik egészen ép, do a másik közepén kettévált, felső része a monda szerint egy földrengés
alkalmával megrepedt és ledőlt." Pausanias, ki o
koloszokat 150 évvel később látta s vizsgálta
meg, azt jegyzi meg róla, hogy felső része, fejétől
teste közepéig széttörve ledült és a földön hever,
de az alsó részt egyenesen ülve találta. Pausaniás
Egyiptomot Hadrián császár uralkodásának vége
felé utazta be; ezen császár maga is felkereste e
nagyszerű épületei által kitűnő tartományt s 130ban Krisztus sz. u. Thebában is megfordult, hol
azonban a Memnon-szobrot már a földön heverve
találta. Azon időben e kolosz szétdulását a vad
perzsa királynak Kambysesnek tulajdonították.
Pausaniás is hódol e véleménynek, ezenkívül van
a szobron több felirat is, melyek Hadrián császár
idejéből származnak s csaknem ugyanezen állítást
igazolják. Ezek között legnevezetesebb a bal ezombon levő huszonegyedik felirat, mely igy hangzik:
„Engcmet, o követ, Coisch király képére alakitottat, Kambyses megsértett. Azelőtt szavam fajdalompanasz volt, Memnon halálát siratva; ezt
vette el tőlem Kambyses, azért most csak artikulátlan s bizonytalan hangokat tudok adni, az előbbi
tökéletesnek maradékát."

észre nem vehető repedés a kövön, mikor abból a
Memnon-szobrot készítették, mely a következő
időben, a lő—16-ik században mindinkább szélesbedett és mélyebbedett. Azonkívül figyelembe
veendő az is, hogy a kolosz talapzata nem azonos
anyagánál fogva meghajlott, ugy hogy a szobor
ennek következtében nem egészen függőleges állást
foglalt el. Ezután történhetett az, hogy valamoly
erősebb földingás vagy rázkódás következtében a
szobor felső része tökéletesen letört és a földre
zuhant. Már előbb említettük, hogy azon korszakban, mely Egyiptomnak római uralom alá kerülésétől Hadrián császár uralkodásáig terjed, csak
alsó része állott a Memnon szobornak, s hogy felső
része, mely most 5 rétegből áll, még nem volt kijavítva. A régiek írásaiban nem találunk arról emlitést, hogy ki javíttatta ki; csak annyi bizonyos,
hogy azon idő után történt, mikor Hadrián Egyiptomot meglátogatta. Heeren érdeme az, hogy azon
számos okokkal indokolt véleményt nyilvánitá,
miszerint a javítás Septimius Severus uralkodása
alatt történhetett, s valóban csakis ez lehető. Mert
miután, mint láttuk, körülbelül Krisztus sz. u. 27
évvel valószínűleg földingás következtében, közepén kettétörött, mintegy 203 év teltei, mielőtt
ismét felállitatott volna. És épen azon két korszak
közötti idő az, melybon számos archeologok, —
kik közt Letronne méltán foglalja el az első helyet
— véleménye szerint Momnon szobrának hangja
felette erősen és gyakran hallatszott. Ámbár állították azt is, hogy az azon időben élő irók sokat
beszéltek a hangokat adó Momnon-szoborról, de
mindez csak téves jegyzeteken alapult, s most már
bizonyos, hogy Strabon volt az első, ki arról omlitést tón. Ez időtől fogva mind tovább és tovább
terjedt a szobor hire, s a római uralom idejében
tetőpontját érte el. Tacitus, midőn Egyiptom csodaműveiről beszél, a Memnon-szobrot a pyramisokkal egyelő rangúnak állítja. Hasonlólag beszélnek Lucián, Alciphron és Spartianus. A Memnonszobor elhomályosította végre Thebe minden más
emlékoszlopait és épületeit. Ha szava már azon
idők előtt is hallatszott volna, mielőtt Egyiptom
római provincziává lett, akkor Herodot, Diodorus
Siculus, kik utazásaik közben mindketten meglátogatták Egyiptomot, bizonyosan beszélnének arról.

Annyit azonban állíthatunk, hogy a hangzó
Momnon-szobor csak kevéssel azonidőelőtt, melyben a rómaiak Egyiptomot meghóditák, vonta
magára a közfigyelmet, s különösen azon 40 évet
tartalmazó időszakban, mely Diodor utazásait
Strabonétól elválasztja. Ez utóbbi a két koloszt
igy irja le : „Az egyik ép, do a másik középen ketté
van törve s felső része lezuhant, mondják földingás
következtében. Mondják azt is, hogy régente magától hangokat isadott, hasonlót ahhoz, mint mikor
a szobor alsó részére, mely még a trónon ül, kalapácscsal ráütnek. A mi engemet illet, igy beszéli
el tovább Strabon, a ki Aelius Gallus társaságában
látogatá meg e szobrot, a korai órákban — azaz:
napkeltekor — valóban olyas hangokat véltem
hallani. Hogy a hang a talapzatból vagy a koloszból migából jött-e, azt nem mondhatom meg;
minthogy okát sem tudom, jobb lesz mindenkinek
saját véleményét követni ebben, mint biztosan állitani, hogy e kövek képesek volnának magoktól
hangokat adni."
E leirásból kitűnik, hogy a két kolosznak
Strabon szemei előtt csaknem ugyanegy jelentősége volt. A hang felől, mely napkeltekor szokott
hallatszani, nincs magával tisztában.
E hagyományok szerint 500 év merült a feleAzon időbena hangot adó kolosznak még nem
dés tengerébe a szobor szétdulása óta, midőn Stra- volt külön neve; mily egészen máskép alakulnak
bon azokat felkereste, do az őt kalauzoló vezetők a dolgok egy század lefolyása alatt! Már ekkor
óvakodtak a romlás okozójául a fennemlitett perzsa csak a hangot adó koloszról beszéltek, mely egész
királyt állítani. Ámbár beszéltek róla, hogy The- Egyiptomban csakhamar csudálattárgyává vált,
bában volt, s hogy ezen díszes város emlékeinek Memnonnak nevezték el, Auróra fiának, ki csodálegnagyobb részét elpusztította, de a Memnon- latos módon köszönti anyját. —Különösen a Memszobrot nem számították ezekhez, érthetően meg- non szobron levő feliratokban nevezetes körülmény
magyarázva, hogy azt egy heves f öldingás törte az, hogy azok Septimius Severus uralkodásának ideketté. Valószínűleg ez nem sokkal Strabon látoga- jében megszűnnek s egyet sem ismernek, mely kétása előtt történt. Eusebius az, ki e dologról még sőbbi időből származnék. A hir tehát, melyre a kolosz
megemlékezik és azt a 88-dik Olympiád és eddigolé vergődött,azon időbon szünhetott meg vagy
Augusztus uralkodásának l(i évére. Krisztus sz. u. legalább szorult kisebb körre, mikor kijavittatott.
a 27-ik évre teszi.Theba városa ekkor sokat szen- Hogy mint lehetne ezt kimagyarázni, a fölött még
vedett földingások következtében, s kétségkívül homály dereng; Letronne azt mondja, hogy még
vele együtt a körüle levő régi emlékek is rend- elébb kimagyarázandó a kolosz hallgatásának oka
kívül sok sérelmet szenvedtek. Hogy a Memnon- azon időben, mikor még az egész valóságában állott,
szobor is, borzasztó nagysága s tömör építése da- valamint elhallgatásának oka. Egy más feltűnő
czára, ekkor törhetett ketté, ezt könnyű kima- körülmény a feliratokat illetőleg az, hogy köztük
gyarázni, ha a szobrok alapanyagát veszszükfigyo-iSeptimnis Severus neve nem található, sem pedig
lembe. Már emiitettük, hogy ez nem egyéb durva i olyan, mely a szobor javítására vonatkoznék. Lethomokkőnél, mely az idők folyamában, éjszaka a ! ronne itt bizonyos összefüggést vél a pogányságnak
harmatnak és nodvesséirnok, nappal pedig az afri- i a keresztyén vallás elleni harczával, s ezen utóbkai nap hevének kitéve lévén, megrepedezett és binak elterjedésével, találni, s» ezen tényekből vél
megtöredezett. Talán már akkor volt valami ilyes valamit felvilágosíthatni.

A kijavítás mindenesetre oly számos nehézségek és áldozatokkal volt összekötve, hogy ahhoz
csak nagy érdek ösztönözhetett akármoly fejedelmet. Hogy ki tehette ezt? Septimius Severus jellomrajza adhat talán némi felvilágosítást.
Nevezetesen ezen császár nyilt ellensége volt
a felmerült keresztyén vallásnak s buzgó kövotőjo
Serapis tiszteletének. Midőn 202-ben Egyiptomba
jött, egy kibocsátványban megtiltotta, ámbár minden kövotkozmény nélkül, a keresztyén vallás
terjedését, ellenben nagyon sokat fáradozott azon,
hogy azon templomok, molyekben Sorapis tiszteltotett, s melyek romokban hevertek, ismét folépittessenek, s azt vélve, ha ezt teszi a Memnon-szoborral
is, az czélját nagyon előre fogná mozdítani, semmi
áldozatot som kiméit, hogy ennek kijavítása a lehető
leghamarabb végrehajtassák. Mi történt midőn
elkészült? A kolosz hallgatott, még a császár jelenlétében is. E gonosz következménye oly nagy
költségbe került munkájának magyarázza ki valószínűleg a későbbi időkből származó feliratok hiányát is, melyek a császár jelenlétére és a dologra
vonatkoznának; inkább emlékét is ki akarták tán
irtani, mivel általa oly rútul megcsalattak.
E vizsgálatokat, melyek inkább csak az archeologokat érdekelnék, elhagyva, ezentúl a Memnonszobornak csakis phisikai viszonyait és nevezetoson
eredetét, valamint a hangok nemét és módját veszszük közelebbi vizsgálat alá.
(Vége követk.)

Az ember rabszolgái az állatok közül.
Mi az erkölcsi világban történik, nagyrészt a
természetben is előfordul.
A világ rondje szerint alázattal meghajlik a
gyengébb a hatalmasabb előtt, de megérezteti
zsarnok hatalmát a gyengébbel!
A természet óriási erői előtt szintúgy meghajol az embor, s alázattal fogadja annak csapásait,
és a természet nem is késik hatalmát éreztetni az
emberrel: lesújtja villámával, eltemeti leomló hegyszikláival, elnyeleti a kettéváló föld örvényével,
megfullasztja az áradó folyóval, megmérgezi afejledező ártalmas gázokkai, ráküldi a sarki hideget,
hogy megfagyjon, és az ember csak ugy lézeng az
ezerféle veszedelmek közt, melyeket a természet
találékonysága vesztére kigondol !
De a föld többi lényei felett az ember uralkodik.
Ha felülmúlja is őt egyik-másik nagyságban
és testi erőben, le tudja az ember mindegyiket
győzni esze által. És az ember használja is e rendkívüli hatalmát. Az ember uralma az állatok felett,
eszének legszebb bizonyítéka. — Már a mit az
ember az állatokból használhat: húsát, zsírját,
csontját, fogát, körmét, szarvát, vérét, bőrét, szőrét,
tollat, tojását, fészkét, azt megnyeri magának, a
hol találja, fegyverrel, tőrrel, hálóval s ezerféle más
módon. Felhozza a gyöngyöt a tenger mélyéből;
lelövi a sast az ég közeléből, elhozza a bálna zsirját
és halcsontját a sarki tenger jégboritotta vizeiről,
megfosztja a struezot tollaitól a puszta forró homokján. De nem ezekről akarok szólni.
Sok állatot hatalmába kerített; megfosztotta
szabadságától, ápolja, szaporítja, jól tartja, hogy
aztán leölje vagy rendszeresen kizsákmányolja.
Másokat arra kényszerit,hogy természeti tevékenységűket az ő hasznára fordítsák, vagy épen
mesterséggel tanít bo bizonyos teendőkre, s kényszeriti, hogy azokat is az ő javára gyakorolják.
Ezek már valóságos rabszolgák, a szó teljes értelmében. Lássuk , hányféle és milyen rabszolgákat
tart az ember.
Számuk nem csekély, foglalatosságuk is igen
különböző, és mig némelyiknek csak egyféle teendő jutott, másnak többféle hivatalban "kell szerepelnie.
Gyárnoki minőségben dolgozik számára a méh
és a selymér. A méh mézet és viaszt készit számára,
a selymér selymet fon. Világító szolga gyanánt,
lámpást hordozván előtte szolgál a világító szökcsér (Elater noctiluca). Valóságos szolgaszerepet
visz a ló, a szamár és ezeknek korcsivadékuk az
öszvér, majd az egész világon; az ökör, néha a tehén
is;a bivaly Keletindiában, Törökországban,Oláhországban, Magyarhon és déli Olaszországban; a
yak (bos gruniens) Tibetbon; a jóreményfoki
bivaly (bos caffer); az irámszarvas Lapplandban
és Szibériában, húzván méltóságuk szerint, hol az
ekét, hol a taligát vagy terhes szekeret, holadiszhintót, mint a nemes ló, vagy a lapp és szamojéd
szánját, mint az iram. Az öszvér Spanyolországban
a gyaloghintót vonja. Az eb húzza itt-ott, magában
vagy gazdájának segítve, a taligát, és a grönlandi
eszkimónak, a kamcsadálnak egyedüli húzó mar-

haja. Kivételképen a kecskét is befogják, leginkább galamb kaczagással kénytelen mulattatni gazdáját.
gyermek szekérbe. A szarvas, a bölény (mielőtt A papagálynak, szajkónak, seregélynek, hollónak
kipusztult), a tarka czebra is szerepeltek már hatal- még az emberi nyelvet is meg kell tanulnia.
mas urak diszfogatja előtt. A láma Dél-Amerikában
De még ez mind nem elég. Az embernek bohócz
csak terhet hord, a teve egy és két púpos, törhet is kell udvarában. Megtanítja még a bolhát is minis, utazót is hordoz; az elefánt az ekét húzza, és denféle mesterségre. Indiában, Egyptomban,Eszakmig teherhordásban ritkítja párját, a hatalmas Amerikában a mérges kígyóknak is tánczolniok
radsah pompás menyezet alatt büszkélkedik a kell a mester sipja szerint. A kanári madárnak,
hátán.
hollónak, házi nyúlnak, kecskének, de főkép a
Teherhordók még a szamár, öszvér, ló, — a medvének, ebnok, és a bohóczok mintaképének, a
paripa méltóságban is szerepelnek a mellett. Megy majomnak, be kell tanulni mindenféle mesterségea juhász szamáron, az öszvér már különb lovasra ket, tánezot, utánzásokat, s tudományát ura parantalál, mig a ló és az elefánt még a csatába is hord- csára mutogatni. Sőt még a komoly elefántnak is
ják urokat, sőt ez utolsó a hajdankorban s Indiá- meg kell hajolni, és mindenféle, néha nyaktörő
ban most is mint önálló harezos részesült a nap gyakorlatokat véghez vinni, ha parancsolják.
dicsőségébon. Dél-Afrikában, talán másutt is, még
Másoknak könnyebb szolgálat jutott; nem
a bivaly is lovast fogad hátára, két hottentottot is
dolgoznak,
hasonlitnak nagy urak aranyruhás,
egyszerre.
renyhe
cselédségéhez,
melyek csak jelenlétök által
Mások az ember halászatában, vadászatában
emelik
az
urilak
pompáját;
diszcselédek. Ilyen az
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megvakitva (mint a fürj, pinty), akaratlanul s önDo az állatok szomorú rabszolgaságát némitudatlanul csalogatja hívó hangjával pajtásait a
madarász hálójába vagy légvesszejére. De csúfabb leg kármentesiti a barátságos hajlandóság, melyszerepe jut a bagolynak. O neki védtelen guny- lyel az ember e rabszolgáihoz többnyire viseltetik.
tárgyul kell szolgálni a fürgo apró madaraknak, A gyermek már, minden birtokába került állatkik csufolódva, pajzánkodva gyűlnek körülte, mig hoz, legyen az bár egy haszontalan veréb vagy
a vadász csöve őket pajkosságukért megbünteti.— ürge, gyöngéd barátsággal viseltetik. De a felnőtt
A menyét már valóságos kopó, ő a házi nyulat embernél is néha valóságos barátság fejlődik ki,
meneteiből kiugrasztja, a kutya pedig különféle különösen lova és kutyája iránt, mely utolsó
fajai szerint a vadat majd osak kifürkészi, majd úgyis, mint láttuk, valóságos mindenes, és a leghajtja is. Halászok: a kormorán (halász-madár) több szolgai minőségben szerepel.
Khinában, melynek rézkarikát tesznek a nyakára,
Stoy Jakab irataiból.
hogy az elfogott halat mindjárt ol ne nyelhesse,—
és a vidra.
Vadászok: a sólyom,melyet mesterséges módon
tanitnak be a lég szárnyasai üldözésére, elejtésére.
A leopárd, mely Keletindiában a gazella s antilope
vadászatára tanittatik be, és használtatik. A kutyafajok közül pedig az agár be is végzi a vadászatot
elfogván a nyulat.
A rendőr szerepét sokan viszik. Halastavakba
egykét csukát bocsátnak, hogy a többi halak túlságos szaporaságát megzabolázza, elfogyasztván
a feleslegest. Némely angol veteményes kertbe
szántszándékkal visznek néhány varancsot, hogy
az ártalmas férgeket, rovarokat fogyaszsza. A veréb
önkénytes rendőri érdemei az által nyertek elismerést, hogy közelebbről egypár verebet szállitottak
Üj-Seelandba, hol hiányoztak. Az egerek közt
igazságot tenni alkalmaztatik a bagoly, a sün, de
leginkább a macska, melyre a patkányügy is bizható. Sokkal szebb ezeknél az uj-foundlandi kutya
rendőri hivatása, mely a Seine partján őrködik és
a vízbe esett szerencsétlent megmenti, vagy a sz.bernáthegyi ebé, mely a hófuvatag által elborított
vagy fagyban megdermedt utast felkeresi, kiszabadítja.

Egy költemény Palóczy Lászlótól.

Palóczy László síremlékét o hó 2-án leplezték
le Miskolczon. Lapjaink örömmel vették tudomásul ez ünnepélyt, mely „a haza hálájára országgyülésileg érdemesített" kitűnő emberünknek volt
szentelve, s midőn minden lap érinti ez alkalommal
— néhány szóval legalább — tetteit, munkásságát: mi sem akarunk elmaradni s bemutatjuk
Palóczyt azon oldaláról, a melyikről oddigolé senki
nem ismerte, vagy legalább nem emiitette. Ertjük
ezalatt irodalmi munkásságát, mely ha kevésre
terjedt is külsőleg, de működésének korát tekintve, mégis felhívja figyelmünket.
A múlt század utolsó s a jelennek első tizedében elhallgattatott az irodalomban minden
lelkes hang, minden szabad szó. A Martinovicsösszeosküvés magával sodorta iróink legnagyobb
s legtekintélyesebb részét, ugy hogy 1794. után
alig volt irodalom. A kik szabadon voltak, azok a
megfélemlítés miatt nem mertek mást írni, mint
o-azdasági s egyéb szakmunkákat s logtöbbnyire
érzelgős alkalmi latin ódákat, a mik a nemzetre erős
Or minőségében, védelmezvén a rábizott jó- benyomással nom lehettek. Hirlap — legalább
szágot, szolgálnak : déli Amerikában egy madár Pesten — nem volt, s ekkor 1806-ban indított meg
(Chauna Chavaria), melynek szárnyain a könyök- egy fiatal, s még ekkor ismeretlen irói novü
hajláson erős körme van, ezt a többi szárnyasok ember Kiscsoltói Ragályi Tamás „Segítő" czim
között a majorokban tartják, hogy azokat a rabló- alatt egy „hónapos írást a szépnok előmozditására"
madarak ellen védje. A komondor házunkat, a Pesten" mely folyóirat I. kötete 1 darabjának tekintélyes részét Palóczy László állította ki.
kuvasz juhnyájainkat őrzi.
Mi csak az I. füzetet láttuk e vállalatból, de
Sebészi műtétekre szorittatik a piócza, és
szolgálatát oly jól végzi, hogy minden akaratos- ha csupán e füzetbe dolgozott is: mégis láthatjuk
sága daczára, nem sikerült őt eddig mellőzni és ebből, hogy Palóczy ahoz az ifjúi lelkosültség mevalami gépezet által pótolni. A vörös hangya is leo-ével csatlakozott, abba a kövotkoző dolgozahasználtatott már sebészi műtétekre, és egy sáska- tokat adván: A hazai nyelv csinositóihoz (9 —14
fajt (Dectimi verrucivorus), mely nálunk is kö- lap), mely ogy érzelemteljes felhívást tartalmaz az
zönséges, Svédországban a földnépe arra használja, írókhoz; A barátsághoz czimü költemény, melyet
hogy vele az ujakon termő szemölcsöket leharap- alább közlünk; továbbá Barátságos idvezlés hasonlókép költemény, s ha nem csalódunk: Buzdítás a
dáltatja.
Némelyeknek az időt kell jósolniok és azért vigadozásra czimü költemény is (20—27 lap) Bölöni
tartatnak fogságban, mint a piócza, csík, házi pók, László név alatt tőle került ki.
a levélbéka. A keresztespóknak pedig valóságos
Nem arról van itt a szó, hogy munkássága hat
jósként kell működni, vele huzatnak fel balga, tized multával megüti-e a mértékot, hanem arról,
hiszékeny emberek számokat, melyek a sorsjáték- hogy őt mint méltánylatot érdemlő irót mutathatban ternót nyerendnek.
juk bo azon korból, midőn még Kazinczy sem
Mulatságára is tart az ember állatokat, s kü- mert nyilvánosan ismét fellépni, nehogy újra
lönféle minőségben kell tehotségök szerint ahoz börtön legyen dija az irodalom körüli fáradozájárulniok. Némelyek zenészek. Már a tücsök is, sának.
bármily keveset ért is a zenéhez, mégis VelpnczéÉs most közöljük itt egy kis vorsét az emlíben szittyóból font kalitkákban tartják, hogy tett vállalatból.
egyhangú czirpelésével gazdáját felvidítsa. De
A barátsághoz.
valódi zenészek már az éneklő madarak, az erdő és
mező kedves dalosai, melyeknek égi tudományok
Barátság! Barátság! Édes
szomorú rabságot szerez. "Sok csak° eredeti dallaNevezet! Nem e negédes
mait zengi el, mások mint a tenglicz, pirók, csíz
Földnek vagy Te lakossá!
és a rabszolgaságban született, nevelt és kimúló
Mézed lelkünket éleszti
kanári madár különös nótákra mesterséggel is
Uj örömökre ébreszti
taníttatnak be. A gerlicze turbékolásával, a kaczagó
S szenyveinket le mossa!

Ha a halottas harangok
Megkondulnak, s a firhangok
Szemeinkről lehullnak:
Akkor ama jobb hazában
Barátink társaságában
Érzésink megújulnak.-

Közli: Bodó L.

Az 1811-dik esztendőről.
(Mező István ref. prédikátor jegyzése.)

Augsburgban a szőlőtőkék másodszor virágoztak, gerezdeik nőttek, melyeknek szemei az
olsőbboknél kisebbek, de mégis ennivalók voltak.
Sok cseresznyefák mind a kertekben, mind az erdőkben másodszor hoztak gyümölcsöt. Azokon a földeken, melyekon nyáron a kendermag elhullott, uj
kender nevekedett. A hamburgi piaczra novemberben sok földieper vitetett fel árulni. Ez ugyan
nagy ritkaság, de ilyenek ezelőtt is estek. 1186-ik
évben oly meleg volt, hogy januárban az élőfák
virágoztak, februárban a madarak tojtak, az almák
elég nagyok voltak. Május végén Thüringiában
az aratás elvégződött, augusztusban a szüret is,
és jó mustot lehete inni. — 1397-ben a Rhenus és
Keleti-tenger mellett arattak.
Közönségesen mindenütt igen bőv termés
volt, ámbár sok helyeken ez az esztendő igon heves
volt, ugy hogy Moszkauban a thermometrum 32
fokra ment fel. De egyszersmind sok helyeken
nagy égi háborúk és vizszakadások voltak, itt
Magyarországon is, másutt még nagyobbak. Ligrettenetesebb felhőszakadás volt Nápolyban szeptember 20-án. A folyók kiáradván, mint a Deucalion özöne, a környéket elborították. Az eső a
hegyekről patak módjára szakadt, 40, sőt 50 lábnyira haladták fölül a folyók partjait. Bojanonovü
szép és népes várost iszappal ugy behordták, hogy
sok ozer emberek küldettek a házaknak a sár
közzül való kitisztítására, a város közepén levő
domb a várkastélylyal együtt összeomlott. A Limosani mellett volt négyszögletű kövekből csinált
erős hid is nagy ropogással összeomlott.—Erről a
párisi „Moniteur" újság azt irá, hogy sokkal több
kárt okozott, mint az 1805-ki földindulás, mivel az
minden terméseiket olhordta, házakat, élőfákat
olsoprett, sok ember, sok állat a vízbe fűlt.
Közli Hajdú Lajos.

Egyveleg.
** (A nb'-emancipatió) Skótországban uj lendületben van, és pedig az állami kincstárnok
(pénzügyminiszter) egy intézkedése következtében, ki a kocsisokra külön adót vetett, melyet,
természetesen, a kocsisok gazdái fizetnek. A takarékos skótok ez adó alól ugy búnak ki, hogy a
törvényben „férfi-kocsis" (coachman) emlittetik,
ők tehát „nő-kocsist (coach-woman) tartanak, s
most Edinburghban tarka ruhás, nyalka nők hajtanak a fogatokban. Az egész dolog csak a nyugoti nyelvek azon fölösleges szabályosságából
származik, hogy a nemeket mindig megkülönböztetik a nevekben is. A magyarban már ilyen nem
történhetnék, mert a kocsis csak kocsis marad,
akár férfi, akár asszony.
** (Egyuj Peabody.) Peabodynak — a nagy
jóltevőnek — mogint akadt egy utánzója. Közelebb
Josiah Mason birminghami lakos ajándékozott az
erdingtoni árvaháznak 260,000 ftocskát (2,600,000
forint), tohát annyit, mennyit Peabody London
szegényoinok. Különös, hogy az emberiség e kiváló
jóltevői: Poabody és Mason, mindketten 1795.
februárban születtek. Az utóbbi 1858-ban kezdte
meg szerény adakozásait; de bőkezűsége napról
napra emelkedett, mig 1862-ben már huszonhat
özvegy számára alapítványt tett, s 300 árvának
épületet emeltetett. Ez az árvaház óriási nagy
tért foglal el Erdingtonban, Sutton közelében. Az
építés60,000 font sterlingbekerült, az alap hozzátartozóival együtt két millió forintba; az intézetnek
jelenleg százezer forint évi jövedelme van. A gyermekeket csak a szentirásból tanítják, a káté ki van
zárva. — A gazdagok ily nemes szenvedélye
megérdemli, hogy magasztaltassék.
** (Lázitás.) Dijonban azt állította egy timár,
hogy a franczia költségvetés bankjegyeinek magassága olyan, mint a helybeli sz. Benignus templomtornya.Ezt lázitásnak tekintek, sa tímárt elfogták.
De a bírák olőtt is állhatatosán megmaradt állítása mellett és fölmenték, mert a bírák egy kis
kiszámítást tévén, arra a meggyőződésre jutottak,
hogy 1000 darab ezer-frankos bankjegy 10 centi-
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— (Aza nagy vasúti kongresszus), mely Bécsméternyi magasságú halmaz, s így — a franczia
költségvetést kerekszám 2 milliárdra vévén, ennek ben ülésezett, 77 vaspályát képviselt 3400 mérbankjegyei 200 méternyi magasságra rúgnának, föld hosszúságban. Az idetartozó pályáknál van
sz. Benignus tornya pedig — a hivatalos mérés 6000 gőzmozdony és 200,000 kocsi. Évenkinti forszerint — csak 92 és fél méter. Ekkép a tímárnak galmuk 100 millió ember és 1500 millió mázsa
teher. E vasutak Európa összes vasutainak egy
magasabb tornyot kell koresni.
— (Egy érdekes régiség feltalálásáról.) A negyedrészét és az egész világ vasutainak egy
debreczeni főiskolának böjti lakos Feketo P. János, hetedrészét teszik, képviselve 2500 millió ft. tőkét.
az ottani ref. lelkész, Csillag Lajos ur közbenjárása
— (Statisztikai kimutatás Magyarország gazfolytán, — egy ritka szépségű és nagybecsü kőbaltát dászatról.) Wagner László a gazdászattan tanára
ajándékozott, mely kőkorszakbeli eredetű, de annak a budai kir. Józsof-műogyetemen Magyarország
az ujabb szakából, midőn már az ember kőből készült évi termeléséről a következő adatokat állítja össze:
fegyvereinek és szerszámainak nemcsak szabályo- Magyarország 3132 D mérföldnyi termőföldén 10
sabb idomot tudott adni, hanem azoknak kisimí- éves átlag szerint, a vetőmag levonása után termel
tásához és kicsiszolásához is jól értott. — Érdekes évenként mintegy 169 millió mérő gabonát, vagyis
e régiség találásának története: Nagy-Kerekibon szemes életet. Ha fölteszszük, hogy a gabona feogy világtalan idős leányabojtiak közül némelyek- jenként s évenként 2% mérő, mely mennyiséget a
kel elhitette, hogy a Pör-dombján, mely a böjti és német tudósok elégséges élelem gyanánt szoktak
váncsodi határba esik, három kád arany van elásva, fölvenni — nálunk azonban a fogyasztás jóval
s mindenik kád ogy-egy arany báránynyal van nagyobb, — akkor Magyarhon 9.890,000 főnyi
megnyomtatva, melyeknek mindogyike egy mázsát lakossága évenként 23.700,000 mérő gabonát fonyom. Kilencz ember tehát vállalkozott 1863-ban, gyaszt; ha az ezenfölül fogyasztás alá kerülő
s miután az urasági tiszttől reá engedőimet nyertek, mennyiséget számba veszszük is, a 169 millió
hozzá kozdettekadomb ásásához. Csakhamar épü- mérőnyi évi termésből még ugyancsak volna mit
letromokra, kőboltozntra akadtak; kevéssel lejebb kivinni. A gumós és hüvelyes votemények évenmind egyirányba fektetett óriási emberi csontvá- kénti termelése is tetemes, Magyarország 16 millió
zakra, azután egy nagy tulokkoponyára, mely mérő burgonyát s 21/5 millió mérő hüvelyes veteinkább hasonlította bivaly, mint az ökör koponyá- ményeket termel; ropezét 1V5 és gyümölcsöt 4'/5
jához, 14 öl mélységbon pedig, midőn már a viz millió mérőt. A bortermelés mogközeliti a 14 mill.
miatt nom lehetett tovább ásni, találták ezen kőbal- akót evőnként. Az évi fatermelés mintegy 11 millió
tát. Azután a nagy gödröt ogészon be kellett temet- ölro tehető. A szénatermelés (odaértve a sarjut és
niök, s minden csontot visszahányniok. A baltát a j lóherét is) mintegy 132 millió, a szalmatermelés
fentnevezett Fekete P. János nem adta senkinek; ! pedig 254 millió mázsa evőnként. Magyarország
nem — monda — hadd lássák meg az unokái is, J marhaállománya az utolsó összeírás szerint volt: ló
mily bolond volt ö egyszer, mikor kincsásásra vál- 1.569,000, szarvasmarha 3.835,000, birka 8.310,000
lalkozott ; a főiskola számára azonban egész kész- darab. Az évi gyapjutermelés 210,500 mázsa. Serséggel átadta.
tés mintegy 5 millió van hazánkban.

Egy esti séta Edinburghban.
— Utczai kép. —
Sajátságos nép, sajátságos város! Mennyi
költészet van még a szennyben, rongyokban és
nyomoruságban is! csak szem kell a melyik lásson,
csak sziv a melyik érozni tudjon, s az ajk önkénytelén rámondja: bizony, istennek szép világa ez.
Kimentem egy homályos estvén, hogy majd
sétálok Edinburgh ködös utczáin; utczai predikáczióra éheztem, régen nem hallottam már, —
gyerünk az óvárosba, ott terem az ilyenfélo. Az
uj városnak széles, szép egyenes utczai már meglehetős csendesek voltak; a boltok és áru-helyek
kirakatai ragyogtak kétfelől, csábitva azt, a kinek
pénzo van, s ott ragasztva egy-egy fiatal nőcselédot, kit gazdasszonya elküldött valami megbizássnl, de az nem oly sietős, hogy azért a czifra
képekre és még czifrább női ruhákra ki ne bámulhatná magát.
Predikáeziót nem kaptam; vagy nagyon korán , vagy nagyon későn érkeztem rá. Pedig a
hallgatóság megvolt; ott álldogált, hullámzott,
dülöngézett az utczákon, férfi- és nő-publikum
vegyest. Ezt a sétámat nagyon élveztem. Ködös
és sötétt'S volt, a lámpák vöröses fényo csak alig
tudott áttörni a vastag ködön, 8 a birkózásban
minden fényét, szinét olveszité. Minden nedves
volt és piszkos. Csak annak a fiatal, vállas katonának a kedélye nom, a ki highlandi vállkendőjével, mezítelen térdeivel, fehér kaputjában ott
ballagott előttem nagy jó kedvben, szeretőjével.
A lyány egészen szombatiasan volt öltözve, karjai mezítelenek, derekán egy kendő keresztül kötve,
tán akkor hagyta el valamelyik gyárat. Különben
jól ösízeillettek, egyik so volt sokkal szebb a
másiknál.
Átcsaptam a túlsó oldalra. Az utcza közepén
ott botorkált egy berúgott ir munkás, más két komájával, igen derült hangulatban. Megismertem
hogy ir, piszo orráról, furcsa, vigyorgó képéről, s
egész öltözetéről. Van valami ennek a nyomorult
ír népnek egész megjelenésében, a mely egyfelől
szánalomra, másfelől nevetésre ingerii az embort.
Még a kalapja som ugy áll a fején, mint a skóté.
Ott a magas tornyu tomplom körül, a hol két
nagy utcza vágja keresztül egymást, mint rondeson, most is nagyobb volt a csoportosulás. Ez a
prédikátorok kedvencz helye, de ma nem volt egy
sem, csak egy pisze, veres sapkás néger kinálgatta
agyag-pipáit, v i ' | t ! g ajánlhatva, hogy csak két
penny darabja. Gyümölcs-, hal- és edény-árusok,

** (Vívmány a mexikói expediczióból.) A párisi
„Figaro" beszéli, hogy a mexikói expediczió ogy
uj poloskanomet hozott haza és honosított meg
Francziaországban. A dolgot szakértők, kárpitosok
már konstatálták. Az uj kínzók nagyobbak, mint a
jelenlog ismertek, és csípésük mérgosobb.
** (Szórakozott pap.) A szórakozottságról egy
jeles esetet közölnek a külföldi lapok. Uj-Yorkvárosában egy hiros egyházi szónok, ki rögtönzései
és rendkívüli szórakozottsága által nagyhirnevot
szerzett magának, egyik vasárnap reggel, midőn
épen rendkívüli hőség volt, őzen szavakkal lépett
a szószékre: „Az Isten verje meg, ma mégis átkozott meleg van!" — — a nagyszámú hallgatóság
moglopctvo nézett az egyházi szónokra, midőn ez
az izzadságot homlokáról törölve a fentebbi szavakat ujolag ismételte. Erre a szónok nyugodt és
ájtatos tekintettol nézott az égfelé és a mogbotránkozott hallgatósághoz igy folytatta beszédét:
„ezen szavakat, kedves testvéreim, haliam egy fiatal ember szájából, midőn az egyház küszöbén
beléptem." — — És tovább folytatva beszédét
a tiz parancsolat nyolezadik pontját idézte: „Isten
novét ne káromold!" igy használta fel szórakozottságát beszédének szövegéül: egyébiránt előadása
oly épülotos és tanulságos volt, hogy a jelenlevők
a legmélyebben elérzékenyülvo valódi lelki nyugalommal hagyták el az isten házát.
** (Róma népessége 1869-ben) Hivatalos kimutatás szerint Róma népessége a folyó évben
220,532 főre megy. A világi klérus 2265 tagból áll
s következőleg oszlik fel: Bibornok 32, püspök 26,
áldozár és diaconusok 1366, papnövendékek 831,
— ossz. 2265. Szerzetesek összesen 5215, ezekből
férfiszerzetes 2959, apácza 2256. Tohát a világi
klérus és szerzetesek személyzete összesen 7480
egyénből áll.

T A R H A Z.
egy-ogy faládával imitt-amott, s vásárjuk volt is,
mint rendcsen minden szombaton. Gyerünk tovább.
Ah, két óvárosi „szép" jön velem szemközt. Fiatal
és szép is volt mindakettő. Nem őzen nép számára voltak öltözve, mentek az uj városra. Itt
csak laknak, s amonnan élnek. Szegény, elesett,
megtévedt ember! Most vidám, mosolygó, boldog —
pár év múlva elvetett, megtapodott rongy. — Ni,
ez meg majd felöklel, az ostoba! Egy fiatal 16—
18 éves suhancz kezdott udvarolni egy még fiatalabb sápadt, piszkos leányzónak. Az elkezdés az,
hogy meglöki vagy megcsípi, szóval beleköt valahogy. A lyány egy kissé megharagszik, védő
állásba toszi magát, — szemközt vannak ogymással, s a váltott tekintet után az első szó eldönti,
hogy tetszenek-e egymásnak vagy nem. Mindon
második ház pálinka-mérő korcsma; a nagy üveg
ablakok fényesen kivilágítva, rajtuk nagy betűkkel a csalogató szó : whyski, spirits; előttük a sok
ácsorgó, vihogó, szennyes fiatal lyány, köztük
egy pár suhancz, botorkáló vén-asszonyok, s bent
a mérőasztal körül beszédes, ivó s folyvást váltakozó közönség. Néha egy-egy komoly „policeman" lépeget el a tömeg között, a hol ugyan az
embert külső respectusa meg nem őrzi, hogy fel ne
lökjék, ha maga nem vigyáz magára.

ki phlegmaticus komolysággal, és fél-mosolygó
arczczal felelt neki néha rá egy rövid szót, vagy
csak bólintott. Tiz lépésro tőlük, akkor lökött ki
egy jól felhizott, zsiros hajú, fehér kötős korcsmáros vagy pinezér, egy sápadt, nyomorult kinézésü
munkást az ivóból, útközbon mog is agyalván. Ez
az istenadta csak nézett befelé is, a körül-állókra
is, nem tudva, hogy mit csináljon, clódalogjon-e,
vagy még egyszer koczkáztassa, hogy kilökjék.
Talán ez utóbbira határozza el magát, ha két
vagy három czimborája karon nem kapja, és szónélkül, nyugodtan el nem czipelik. Már az igaz,
hogy ezek higgadtan bánnak a részeg emborrel.
Nem okoskodnak, nem lármáznak vele, hanom
megfogják szépen, mint a vágnivaló birkát, vagy
elviszik haza, vagy befektetik valamelyik sötét
folyosóba. Ott majd kijózanodik reggelig.

Mindenütt csak özönlő munkáshad, fiatal suhanezok, fiatal leányok mezítelen karjaikkal, hajadon fővel, nagy, idomtalan czipőikben, nevetve,
onyelegve a maguk módja szerint. Imitt-amott
komolyabb vén-emberek, egyetlen szó nélkül
ácsorogva vagy járkálva föl s alá, szájukban oly
kurta szárú agyag pipa, hogy csak a pipa feje van
kint, — s rajtuk kivül rongyos vén-asszonyok,
quantum satis. Ott is ül kettő a küszöbön, összeKnox János házánál áttértem a másik oldalra; húzva magát.
nom volt kedvem lejebb menni; az utcza keskeA North-bridgon lekanyarodtam. Itt már
nyebb, piszkosabb, a lámpák még sötétebbek, az tisztességesebb nép járt, bár ez is a közép-osztályutcza-nép még vadabb fajta, — hagyjuk őket. A ból való. Alattam a vasút mély völgye, mely
mint átértem a túlsó oldalra, meg kellett állanom középen metszi keresztül a várost, nagy sötétségészemlélőül egy kedves jelenetnél. Egy pék bolt vel és felpislogó lámpáival; előttem az uj-városi
előtt valami hat apró gyermek, 5—6 évesek, na- fényes vendéglők és boltok kirakatai, s hátam
gyobb részük lyány, összefogózkodva karikába megett az ó, szennyes utczáival, rongyos népéforogtak, egy gyermek-dalt danolva valameny- vel, s czifra, csodálatos, századosnál régibb épünyien. Mind a szegény nép gyermekei voltak, s leteivel.
lehet,hogy néhánynak apja vagy anyja ott őgyelA Princess-streeton, ezon a szép, egyenes,
gett ittasan az utczán, vagy bent fecsegett az ivószéles utczán vagyunk, séta-helyén nappal az eleszobában, — s kint a kóczos apróságok ott donoggáns világnak, esto a dorni-mondenak. Még korán
tak vidáman, ártatlanul. Önkénytelenül állottam
jöttünk arra, hogy a szabadalmazott esti közönsémeg, esernyőmre támaszkodva s mosolyogva szemget lássuk. Ezek az átalakulás órái. Még mindig
léltem őket. Egy becsületes képű vén-asszony
a tisztességes népé a nagy szám, bár csupa séta
hasonlót tett, a kit csak akkor vettem észre, midőn
kedveért még, vagy már, nom jár senki, csak a
bizalmas nevetéssel hozzám fordult: „ugy-e, minő
kinek dolga van arra. Majd ogy vagy két óra
kedves?"
múlva, a mikor a játszó, veszedelmes tündérek
Egy keskeny sötét folyosó szájánál, a melyek- ott sétálnak egyenként vagy karonfogva, megből oly sok van ezen az ó-városon, s a melyekbe mogállva férfi vagy nő „barátjaikat" üdvözölni s
való bemenetelre igazán bátorság kell, hogy tisz- volök enyelegni, — s a közönség másik lényeges
tességes helyhez s napvilághoz szokott ember alkatrésze: az ogyetemi és pénzes üzleti ifjúság is
vállalkozzék, egy öreg pár élvezte az üres időt. A ott lesz, akkor láthatod teljos fényében az esti
vén-asszony, sáppadt soványos képével, rongyai- seasont. Akkor igazán övék az egész utcza — meg
—h — z .
ban összegörnyedve ült a kövezeten, egyet-egyet a policemané.
szólva egy füstölő, pofa-szakállas vén-emberhez, i
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Irodalom és művészet.

** (Pestmegye kisgyülése) tárgyalás alá vette
** (Duna-Seekcsön olvasókör) alakult a nép
számára. Tagjai földmivesek s 64-en vannak. Az a kormány tervezetét a Dunaszabályozást illetőleg.
** (A „Budapesti Szemle") idei folyamának ügyöt — mint írják — lelkesen felkarolták s igen A kisgyülés elfogadta a tervezetet azon módosíIII-dik és IV-dik füzete érdekes tartalommal szorgalmasan olvasnak.
tással, hogy a szabályozás ne csak Csepelig, hamegjelent. Czikkei ezek: „Japán és népe," Hunnem Tassig eszközöltessék.
falvy Jánostól. „Adatok Szemére Bertalan életJ (Az első vasutvonat Kolozsvártt.) A napokEgyház és iskola.
rajzához," Csengerytöl. „Az állami számvitel és az
ban robogott be az első vasúti gőzmozdony Kolozsállamháztartás ellenőrzése," Weningertb'l. „A kö** (Tanitóképezde Budán.) A m. k. kultusz- várra. — Az építkezési munkálatokat naponként
zépoktatás Európában." „Axel," Tegnér költői és közoktatásügyi miniszteriumjBudán a Krisztina- látogató közönség számára rögtönözték e próbaelbeszélése, melyet Györy Vilmos fordított ma- városban ogy házat bérlett ki telkestől (ogy kis vonatot , mely több porondhordó kocsiból állott.
gyarra; továbbá a magyar tud. akadémia márczius- kerttel együtt), mely addig is, mig az országgyűlés Kolozsvártól Bácsig már le vannak rakva a sinek.
juniusi üléseinek ismertetése. Az irodalmi rovat- a czélnak teljesen megfelelő ház épitésére szüksé** (A kereskedelmi miniszter) az eddig Pesten,
ban Gyulai Pál Jókai Mór ujabb müveit bírálja. ges költséget megszavazná, a fővárosi országos Temesvárott és Zágrábban fenállott távirdai felü** (KubinyiÁgostonnak azon/elolvasása) me- praeparandia helyéül fog szolgálni. A budai tani- gyelőségeket távirda-igazgatóságokká változtatta,
lyet a múlt évben Egerben a természettudósok tóképezde, ugy halljuk, f. é. novemberben fog meg- továbbá Debroczenben hasonló igazgatóságot szergyűlésén tartott, megjelent egy csinos kis füzetben. nyittatni.
vezett, s a debreczeni távirdai állomást kerületi
Czime „A temetések és temetők." Ára 40 kr.
** (A népiskolai tankönyvi pályázatról) szóló pénztárral egybekötött főállomássá emelte. Ez uj
** (Beküldetett szerkesztőségünkhöz:) „Tükör, jelentését a kiküldött bírálóknak, melynek ered- hivatalok f. évi okt. 1-én kezdik el működésüket.
válaszul Koos Feroncz volt bukuresti lelkésznek. ményét lapunk is emlitetto volt, a hivatalos lap
x* (A közlekedési minisztérium) a bécsi bankElébe tartja Czelder Márton missionárius, Buku- most közli. E közlemény, mely a kultuszminiszter- egyletnek előmunkálati engedélyt adott egy Aradresben." Illetlen hangon irt s háborító rágalmakat hez való jelentéstétel, indokolja a birálók ítéletét s tól Szegeden át Bajára 8 onnan a Dunán át Báttatartalmazó kis füzet, mely az írónak nem válik egyszersmind jellemzi az összes pályázott munká- szék, Szegszárd, Duna-Földváron s Székes-Febecsületére. Különben a delegáczióban a külügy- kat. Nem tudjuk, nem lesznek-e belőle háborúk!
hérváron át Budára vezetendő vasútra.
misztérium megigérte, hogy Koos ügyét megvizs** (Pest-józsefvárosi plébánussá) Kanovics
** (Marosszabályozás.) Moerath főmérnök a
gáltatja s neki igazságot fognak szolgáltatni.
Béla volt segédlelkész választatott meg nagy több- hadügyminisztérium tengerészeti osztályában, ki
•* (A Borászati Füzetekből) megjelent a VIII. séggel Márkus Gyula ellenében.
a magyar k. közlekedési minisztertől engedélyt
** (Pestváros képviselő testülete) elhatározta, nyert a Marosszabályozás előmunkálataira, a folyó
füzet. E folyóiratot szerkesztik és kiadják Somssich Pál és dr. Entz Feroncz. A füzet, mint az hogy a népiskolai törvény értelmében polgári egy részét már tanulmányozta. A szabályozásnál
eddigiek is, érdekes közleményeket tartalmaz s iskolákat állit. Legközelebb a Terézvárosban alkalmazásba akarná venni az általa feltalált hajóbortermelőink figyelmét megérdemli; a többi ér- fognak ilyen intézetet megnyittatni. A tanügyi sarkantyut. A Maros beömlését a Tiszába ugy
dekes czikkek mellett, közöl az ország különböző bizottság felhatalmaztatott, hogy ez iránt tervet tervezi szabályozni, hogy Szegedre nézve az áravidékeiről a termés állásáról tudósításokat, ad készítsen.
dás minden veszélye, mely a Maros mostani folyása
szőlőérési értesítőt, végre elmondja az augusztusi
** (A sárospataki reform, főiskolához) a jú- mellett a várost folyton fenyegeti, ol lenne háritva.
teendőket a szőlőgazdák számára.
liusi egyházkerületi közgyűlés két tanárt válasz** („Keszthelyi hangok" czim alatt) lapot in- tott : Bokor Józsefet a theologiai, Felméry Lajost
Balesetek, elemi csapások.
ditanak Keszthelyen, mely havonként háromszor a bölcsészeti karhoz.
** (Czegléd mellett a vasúton) át azon pillanat** (Az izraelita kongresszus) szentesitett alapfog megjelenni.
— (A lapunk 31-ik számában közlött „Harczi szabályait csak akkor hirdetik ki, mikor a kerületi ban hajtottak egy tehéncsordát, midőn a baziási
dalok"-ra) némi észre vételeket vettünk, Pécsi István biztosok névsora is elkészül. Hir szerint o névsor gyorsvonat robogott arrafelé. A locomotiv hét tetiszavezsenyi reform, tanitótól. Szerinte a költe- is készen van, s igy az alapszabályok kihirdetése henet gázolván le, kizökkent a sínből; de ugy látszik, más baj nem történt.
mény (a mi világos is) nem különböző dalok, hanem már nem soká késhet.
** (Borzasztó szerencsétlenség) történt a főegy összefüggő darab s nem más, mint a Marseil** (Nagy- Várad város) képviselőtestülete f.
laise szabad átdolgozása, mely nagy hihetőséggel hó 31-kén kimondotta, hogy az általa fenntartott úton. A 10 számú házat, melyet Wodjaner Albert
Verseghy Ferencztől ered, kinek életrajzában (f. iskolák felekezet nélküliek s egyszersmind elhatá- vett meg, hogy oda palotát építsen , épen rombolévi 10. sz.) mi is emiitettük, hogy a Marseillaisot rozta, hogy a felekezeti iskoláktól megvonja az ják. A balkon rombolásakor történt, hogy 2 munkás a balkonon dolgozott, mig a balkon alatt a
magyarra fordította. Mivel ez átdolgozás eddig eddig nyújtott 6038 frtnyi évi segélyt.
földön 3 napszámos álldogált. Egyszerre a balkon
nyomtatásban nem jolent meg, kéziratban pedig,
** (Rajz-iskoláink számára) azon örvendetes
kivált régebben, meglehetősen el volt terjedve, hirt hözlöm, hogy a bécsi cs. műipari muzoum igaz- lezuhant, az alant lövők nem menekülhettek s
természetes: hogy a kéziratok egymástól egyes gatója, Dr. Eitelberger Rudolf úr, késznek nyilat- mindhárman rögtön meghaltak s egy negyedik,
szavakban el-eltérnek. A Pécsi ur birtokában levő kozott a magyarországi iskolák részére is áten- állítólag a pallér, súlyosan megsebesülve, a kórkézirat az általunk közlöttől a következő varián- gedni a sok remek gypszmintát, azon kedvezmény házba vitetett.
** (A ló-vasuton sajnos szerencsétlenségek)
sokat mutatja, melyek némelyike csakugyan előny- mellett, hogy nagyobb számú megrendeléseknél
nyel látszik birni a mi közleményünk fölött; ide azok árát az iskolai elöljáróság által meghatáro- történtek szombaton és vasárnap esto. Szombaton
igtatjuk mindet, azok számára, kiket a dolog ér- zandó részletekben is elfogadja. Ily módon vidéid osti 8 óra körül a lóvasut azon részénél, mely a
háromdob-utezába kanyarodik, egy Krizsán nevű
dekel :
iskoláink kiállításokat rendezhetnének, melyok
A czim, Pécsi ur kézirata szerint ez: A Mar- nemcsak népünk ízlésének emelésére szolgálnának részeg napszámost gázolt el a kocsi, miután a szerencsétlen nem volt képes kitérni, sőt elbukott, a
seillaise paralellója. Verseghytbí 1794-ből.
igen előnyösön, hanem bemeneti dij mellett némiAz 1. versszakban e helyett melledre, kellimel- leg még a költséget is megtérítenék. — A meg- kocsit pedig nem lehetett föltartani. Vasárnap osti
lednek. — 2. vszakban béres helyett zsoldos. — A 3. rendelések közvetlenül Bécsben, a cs. műipari 7 órakor a kőbányai vonalon ogy ismeretlen nevű,
\azakb&n Félénk rabok rút . . . helyett: E szívtelen múzeum (k. k. Kunst- und Industrie-Muzeum) a néposztályához tartozó férfi, daczára a tilalomrablók dagálya; — a 3-dik sorban kém nom kell, igazgatóságánál történthetnek. Pest, 1869. aug. 1. nak, a futó kocsiról elől ugorván ki, megbottlott, a
kerék alá került, s meghalt azonnal, valamint az
mivel a vers 9 szótag, igy pedig 10 lesz. — A 4. — Rómer Flóris.
előbbi is.
vszakban hatalmad helyett: jutalmad, — ontatik
** (Kiskomárómban földrengést éreztek) e hó
helyett: öntetik, — híredet helyett: fényedet, —
Közlekedés.
6-án. Két lökés következett egymásután s pedig oly
örökös homályba borítja helyett: örök homálylyal
** (A pesti közúti vaspályatársulat) terjesz- erővel, hogy az épületek, kapufélfák, valamint az
beborítja. Az 5. versszak hibátlan. — A 6. vszak
kedni
akar. Boadta folyamodását a városi tanácshoz utón menő kocsik is jelentékenyen megsérültek.
vezesd helyett: segítsd, — békánk holyett: népünk.
az iránt, hogy az eddigi közlekedési vonalokon
** (Gyulakeszi zalamegyei helység) múlt namég ogy vágányt rakhasson le, hogy uj vonalt pokban leégett; a templomon és temérdek betaKözintézetek, egyletek.
nyithasson a városligetbe a dohány-és füzfautezán karított életen kivül 80 ház égett el; a tüz gyer** (A pesti állatkert-társulat) közelebb vá- át, — a múzeumtól a stáczióutezán végig, — a mekjátékból eredt.
lasztmányi ülést tartott, melynek egyik fontos tár- szénatértől a két nyul-utczán,a soroksári utón végig
** (Jászó bányaváros lakosai) közelebb igen
gyát a Xantus János távozása által üresodésbo a város határáig, végre József főherczeg kívánsá- szomorú meglepetésbon részesültok, ugyanis a vájött igazgatói állomással egybekapcsolt fizetés gához képest az újpesti vonalból kiindulva, a rosi plébániai templom chorusa feletti boltozaton
képezte; a választmány hosszú vita után a jelenlegi Weisz-félo villától a dunapartnak a Margitsziget- már régen látszott egy nagy repedés, de egy épíigazgató Czimeg János követelését (1300 frt és tel szemközt levő pontjáig. Ha meggondoljuk, tész azon állítására, hogy azért a templom még 100
egy 200 forintos részvény természetben) megadni hogy minő nagy mérvet öltött e vaspálya mognyi- évio- is eláll, figyelemre sem méltatták, a midőa
határozta, egyúttal azonban kimondta, hogy jövő tása óta a forgalom, s hogy általa a távol eső telkek csak egyszer egy szép holdvilágos estén a nevezett
évre ogy uj igazgatói állomásra 1200 forinttal és értéke is emelkedik, s hogy közvetve ez is ogyik templom tornya egész a chorusig nagy robajjal
szabad lakással nyilt pályázatot hirdet. — Az enyhítője lesz a mind jobban jelentkező lakásszük- lodült; képzelhetni a meglepetést, mely annál naállatkert-társulat által létesítendő haltenyészdére ségnek, nem lehet nem pártolnunk a társaság ebbéli gyobb lehetett, mert a katastropha egész várataz egyesség már létrejött a kormány és a társulat kérelmét.
lanul jött. Szerencse, hogy a torony nem a reggeli
között, s a kezelést Kriesch tanár vállalta magára,
** (Pest és O-Buda közt) pár nap óta diszes órákban dűlt le, a midőn épen a templom kifrül
ki a jövő hóig részletes javaslatot fog ez ügyben hajók közlekednek: „Hattyú" és „Hableány." Sok- ocyházi körmenet tartatott.
kidolgozni, addig pedig tájékozás végett külföldre kal kényelmesebbek az eddigieknél, a nagy sze** (A brucki tábort) tűzvész fenyegette f. hó
utazik, mely czélból a társaság 100 forinttal segé- mélyszállító hajók mintájára berendezve, alsó 4-én. Esti 10 órakor kigyult a vasúti állomás
lyezi.
helyiséggel, emelettel és fedélzettel. A katlan sem mollett egy istálló, s a szél a lángokat a közel
** (Udvarhelyszéken népnevelési egylet) ala- oly nagy, 8 ekkép a kémény körül a hőség is ki- fabarakkok felé hajtá. Csak nagy erŐmegfeszitéskult. Mindjárt első nap 300 tag irattá be magát. sebb térre van szorítva. Czélszerüségének legjobb sel sikerült erőt vonni a tűzön. — A hőségnek a
Az egylet elnöke Dániel Gábor a szók főkirálybi- oldala azonban az, hogy mindkét végén kormány- táborban is megvannak következményei, csak egy
rája. Többen jelentékeny összeggel léptek az ala- ayal lévén ellátva, ha ki akar kötni, nem kell meg- vadászzászlóaljból 5 embor halt meg egy napon
pitók soraiba.
fordulnia, s igy a dunai közlekedést sem zavarja. napszurás következtében.
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polgármester távol lévén, a tanácsnok összehivta a
** (Halálozások.) Barthos Sándor, Baranyatanácsot, és elhatározták e borzasztó esetről a mi- megye egyik legbuzgóbb szolgabirája, szélhüdés
** (A Pesten idözö lengyelek) aug. 11-én em- nisztériumot tudósítani. A minisztérium elren- folytán e hó 5-én meghalt. — Érkövy Adolf 24
lékünnepet tartottak a Pest-belvárosi plébánia delte a vizsgálatot, és a város főtisztviselői megje- éves fia Érkövy Ede Zürich mellett egy fürdőintemplomban. Augusztus 11-dike nagy nap a len- lentek a zárdában, a befalazott barátot keresni; tézetben meghalt. Kitűnő képzettségű ifjú volt,
gyel nemzetnél. A lublini országgyűlés 1569-ben azt ugyan nom találták, hanem találtak egy jó ki nevének a külföldi tanodákon is becsületet
e napon mondta ki ünnepélyesen Lengyelország, kodvü bezárt frátert, ki korán reggol lesziván szerzett. — Barabás Miklós derék fia Barabás
Litvánia és Kuthéniának egyesülését, mely tényleg magát, mámorát kialudni egy magános kamrába Elemér orvosnövendék a napokban meghalt. Temár régebben megtörtént a rokonérzelmek folytán zártak.. .Vajon nem ilyesmi fog-o kikerülni a lapok metése 10-dikén történt.
s a létüket fenyegető voszély ellenében. A három- azon hirébőlis, hogy Farkas Bálint püspökladányi
százados ünnepélyre a fővárosban lakó lengyelok lakos egy iratot küldött Pestmegye polgári törvényNemzeti színház.
nagy számmal jelentok meg. Egyszerű isteni tisz- székéhez, melyben jelenti, hogy bizonyos zárda oly
telet volt ez, melyet Schwendtner belvárosi plébá- titkait képes fölfedezni, moly borzasztóságában a
Péntek, aug. 6. „A társaságból." Színmű 4 felv. Irta
nos végzett. A lengyel hazafiak az igazság és krakói eseton túltesz. Most tanácskoznak a megyén, Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
Szombat, aug. 7. „Porticii néma."' Nagy opera 5 felv.
népjogok győzelmeért imádkoztak.
hogy mit tegyenek az irattal.
Zenéjét szerz. Auber.
**(A „Pesti Napló"-ban megjelent) a svájezi
Vasárnap, aug. 8. „Mátrai vadászok." Eredeti vígjáték
** (Az opponálás és brachium) ugy látszik a
szövetségtanács meleg köszönete és hálanyilváni- magyar alkotmányos élettel nagyon együtt jár. A 3 felv. Irta Fáy András.
Hétfő, aug. 9. „Borura derű." Vígjáték 1 felv. — és
tása azon rendkívüli segélyezésért, molyet Magyar- lánczhidtársulat csak brachiummal engedte Buda„Nyelvtan." Vígjáték 1 felv. Irta 1 Labiche; ford. Feleki.
ország tanusitott a svájezi ínségesek javára.
város azon határozatát érvényesíteni, hogy a budai
Kedd, aug. 10. „Alvajáró.' Opera 3 felv. Zenéjét
** (A verseczi városi képviselő-testület) Deák oldalon levő ronda deszkakerítés eltávolíttassák. szerz. Bellini.
Ferenczot egyhangúlag diszpolgárá választotta.
Szerda, aug. 11. „Nö uralom." Eredeti vígjáték 3 felv.
** (A lélekjelenlét) egy ritka példájáról olva** (A idei hágai statisztikai kongresszuson) a sunk a ,,Főv." L."-ban. A zerge-utezában magas Irta Szigligeti.
Csütörtök, aug. 12. „Mártha." Opera 4 felv. Zenéjét
magyar statistikai tanács is képviseltetni fogja ma- ház oldalán dolgozgatott egy kőműves legény. A
szerz.
Flotow.
gát, hova a magyar küldöttek különféle munkákat ház végső széléhez csak létra segélyével juthatott
is visznek magukakkal, ezek közt lesz ismertetés el, fölment tehát a létra tetejére, s ott neki látott
Szerkesztői mondanivaló.
valamennyi, hazánk területén található részvény- munkájának, midőn a szomszéd Sándor-utczából
—
Pest.
A. B. Abban igaza van önnek, hogy mint
társulatról, pénz- s biztositó intézetekről, egybe- a legnagyobb sietséggel vágtat két megbokrosokapcsolva tökéletes vasúti s távirdai térképpel. Az dott ló szekerestől együtt az épülő ház felé, egye- minden kezdet, a kezdő íróság is nehéz állapot. De ne higyje,
hogy a szerkesztői ítéleteket is protectio vezetné. Átalánosadatok hivatalos forrásból lesznek véve, s szöve- nesen a kőműves legény létrájának. Ez azonban ságban legalább nem. A levelében felhozott eset is nem erre
gét magyar, német és franczia nyelven irják.
valószínűleg nem volt barátja az elvnek, hogy: mutat, hanem legfölebb a két szerkesztő Ízlésének külön** (A magyar természettudósok) méltó fogad- „magasról bukni is dicső;" s egyszersmind azt is bözőségére. A mi épen beküldött költeményét illeti: abban
tatására Fiumében az előkészületek erélyesen belátta, hogy nincs idő hosszas gondolkozásra: egy van valami, alapeszme is van s egy pár sikerült hely is; de
van egy pár felesleges ismétlés, egy pár ízléstelenség is. És
megkezdettek, s a város vendégszeretete ugyan- ugrással tehát a ház párkányzatába kapaszkodott. mi azon reményben, hogy öntől még sikerültebbeket is
csak igénybe lesz véve. A diszlakoma maga körül- A másik porezben már a neki vadult paripák nagy kapunk, ezt félreteszszük.
belül 16,000 frtba kerül, a szinház szintén ennyibe. robajjal sodorták magukkal a magas létrát, mi— Kővágó-Örs. M. P. Az illető rajzoló, s vele a kép
Hogy a vendégeknek a logjobb tengeri étkekkel közben a kőmive3 fenfüggött a párkányon, s addig is, külföldön van. Mihelyt megrajzolja s beküldi, azonnal
kedveskedhessenek, velenczei, illetőleg kózai halá- kiabált, jajgatott, mig a lebukott létrát ismét fel- adni fogjuk a czikket.
— D.-Földvár. —ó —r. Itt-ott elvétve találkozik
szokat rendeltek mog.
állították s ő azon szépen leszállhatott. Egy egész egy-egy pár sikerült sor; de egész dal alig- Kettő van a
** (A lottó eltörlése) a Lajthán tul alkalma- sereg összecsődült kis gyermek „éljen" kiáltása sok közt, mely némileg talán megüthetné a mértéket.
— Ny.-Bátor. 1). S. A ezikk oly rósz nyelven van írva
sint már a közel jövőben mog fog történni. Leg- jutalmazta a bátor kőműves magaviseletét.
s annyira tele helyesírási stb. hibákkal, hogy kijavítása tetealább egy lajthántuli lap az állítja, hogy az osztrák
**(Benza Ida k. a.) igen kitűnő énekesnő, de mes időt venne igénybe. Különben sem elég érdekesen van
kormány a reichsrath jövő ülésszakában egy tör- az állhatatosság nem tartozik erényei közzé. Szer- benne előadva az érdekes tárgy.
vényjavaslatot fog benyújtani a lottó eltörlése ződéseit különösen nem nagyon szereti megtarügyében. Ha e hir teljesülni fog, ugy a bécsi kor- tani. A nemz. színházhoz is szerződni akartjl5évre
mány minden józan gondolkozásu ember elismeré- 12.000 frt évi fizetésre s hangja elvesztés© esetén
SAKKJATEK.
sére számithat.
1200 frt évi nyugdijra; de mikor a szerződés alá** (A pestvárosi adóhivatalt,) mióta a pénz- írása következett volna, a kisasszony azt is köve- 507-dik sz. f. — A nagyszombati remetétől.
(A „paraszt" lázadás legyözetése.)
ügyminiszter elrendelte az adónak végrehajtás telte, hogy hangja elvesztése esetén még két évig
utján behajtását, — forma szerint ostromolják a húzza ogész fizetését s ugy nyugdijaztassék 1200
Sötét.
fizetni akarók. Sok embor egész nap ott álldogál s forinttal. A k. a., ugy látszik, ismeri értékét, de
várakozik, mig utoljára is másnapra marad fizetése. a szinház véletlen esetekre annyi kiadást nem
Valamelyik nap 62,000 forint állami és községi koczkáztathat, s igy a szerződés hihetően elmarad.
adó folyt bo a pénztárba.
** (Eugénia császárnéról) most az a legújabb
** (Bureaukratismus Pesten.) A „P. Ll."hir, hogy mégis csak elmegy a suezi csatorna megelbeszéli, hogy a pestvárosi letéti hivatalnál 2 ' 2 nyitására, miután nem hagyhat föl fogadásával,
krt, mely összeg a békés-csabai adóhivataltól té- lelkiismereti furdalás nélkül, hogy a szentföldre el
tetett ido át, már 9 év óta könyveznek. Remény- no zarándokoljon illő pompával. Útba ejti tehát
lik, hogy a szegények alapjának fog kiadatni, ha Suezt is. Most az udvarnál egyaránt folynak a
azt az illető forumok, melyeken az ügy még ke- készülődések a császárné útjára és I. Napóleon
resztül mogy, helybenhagyják.
születésének századik évfordulójára (aug. 15.) A
** (A krakói apáczahistória) sok egyeben kivül császárné a trónörökössel együtt Ajaccióban Aaa városligeti magyar Thália doszkabódéjára nézve poleon szülőhelyén tölti az ünnepet, s egy vagy
is megtenné a maga jótékony hatását. A belőle két hétig időz Corsica területén. Onnan Velcnczébe
faragott dráma ugyan csak férezmű, az idegeket megy. Innon — miután a trónörökös visszatért
meglehetősen folizgatja ugyan, de legalább nem Parisba — a tengeren folytatja útját Konstantinagyon skandalózus. A vasárnapi publikum majd nápolyba, s igy tovább.
szétpattanta a szűk deszkafalakat.
** (Rudolf koronaherczeg) október hóban ed** (A magyar kormány is) bele kerül a kra- digi tanulmányaiból általános vizsgát fog letenni,
kói zárdaeset^ folytán támadt izgalmas hirek köré. e ezzel a kiszabott tanterv ogy része be lesz töltve.
a
b
c
d
e
Egy lembergi lap azt újságolja t. i., hogy az osz- Jövőre Neuman Lipót, bécsi egyetemi tanár fogja
Világos.
trák kormány a zárdák végeltörlését tervezné, vezetni a koronaherczeg oktatását.
Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.
hanem ezt attól föltételezi, hogy a magyar kor** (Öngyilkosság.) Aradon pár nap előtt egy
mány is hasonlót határozzon, mit ha nem tenne, jó családból való fiatal leány (Hidegh Ilka) nyomLajtántul is csak a subventio vonatnék mog a talanul eltűnt a szülői házból. Megtalálták azonban
Az 502-ik számú feladvány megfejtése.
klastromoktól. Mennyi ebből a való, bajos meg- halva a Marosban, a csálai erdő alatt. Magába
(Gorgias Viktor, Londonban.)
ítélni az e téren felkerekedett hirbőségnél.
vonult, zárkózott természetű volt máris, a városban
Világos.
Sötét.
Sötét.
** (A zárda-esetek iránt nagy az érdeklődés.) nagy részvétet okoz halála, molyről nincs kétség, Világos.
Kfő-e4:
1. Hb6—dö
Hb8—a6: 1
Mindenki tud valamit, ha egyebet nem egy-egy- hogy önmaga választá.
2. Va6—g6 f
Ke4—f3
2. Be4-f4t
Kfö—e6
adomát, vagy dajkarémhirts furcsaságok is kerül** (Egy városi képviselő) Antony Fülöp lemon- 3. Bf4—f6 matt.
3. Vg6—fö matt.
nek ki a dologból. Közelebbről a kecskeméti pol- dott Pesten ez állomásáról, mert — ugy mond —
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
gármoster névtelen lovelet kapott, hogy a szent- a gyűlési tanácskozásokban nem vehet részt, mert — MUkolczon: Czenthe József.— Qelsén: Glesinger Zsigm.
ferencziok zárdájában egy barát be van falazva A a magyar nyelvet nom érti. De későn jut eszébe! — Duna-Veoén: üeutseh József. — A pesti sakk-kör.
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Rókus püsp.
9
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Jáczintka
4 Aristarch
Liberat
Bért rám
10
144 30 5 2 7 6 270 4 4 12 0 14
5 Eusignius
Ilona, Agapit
145 28 5 3 7 5 283 14 5 4 1
Ilona
6 Urszine vál. 11
Tekla, Szebald TeklaMárius 7 Dometius
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12 Sára
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István király István kir. 8 Emilián
Bernát, Fidelin Bernát
9 Mátyás
14S.KiTh. 148 21 5 7 6 58 320 12 6 57 3 52
Hold változásai. ® Holdtölte 22-én 5 óra 40 perezkor reggé 1.

TARTALOM.

Emlékezések húsz év elóttre (négy képpel). —Világosnál. — Egy gazdag ember életnézetei. — Önmagoktól
hangzó hegyek és sziklák. — Az ember rabszolgái az állatok közül. — Egy költemény Palóczy Lászlótól. — Az
1811-dik esztendőről. — Egyveleg. — Tárház: Egy esti
séta Edinburgban. — Irodalom és művészet. — Közintézetek , egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkeszti: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 sz.)

Nyári idény 1869.
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magy. k. egyet, könyvárusnál Pesten, vácziés Deák-utcza szögletházban, megszerezhető ;

A köutak fenntartásáról.
Az útfenntartás különböző módjainak,
a fenntartási költség tényezőinek és ezek
megszerzésének ismertetése.
Irta

M. Frankfurt mellett.

A hoHiburgi források Kyógyereje mindazon betegségekben érvényesíti nagyszorü hatását, melyek a
HIEKONYMI KÁROLY,
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czirosztály tanácsos.
kulácziót tevékenynyé teszik, 3 az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különösön a máj és
Ára 2 forint.
lép, s á r g a s á g s kőszvényre nézve csodaszorü hatást gyakorolnak, s olynemü betogségekben is, melyek az idegrendszer túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.
Gyakorlati útmutatás
A fürdöházban nemcsak egyszerű édesfürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.
IdOH börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők
is alkalmaztatnak.
(Klinker)
A már évek hosszusorán át fenálló hidegviz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
építésére.
ugy mint ezelőtt, ugy mo?t is nyitva áll. Ezenkívül oly betegek, kik a hidegvíz gyógymódot rendesen használni
Irta
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegvíz-gyógyintézet vezetésével van megbizva, —mintáz intézetben,
mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
MIHÁLIK JÁNOS,
Savó, a svájezi Alpensennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
miníszt. tanácsos.
reggel a forrásoknál a szükséglethoz képest vagy magában, vagy vegyítve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.
Ára 60krajczár.
A nagyszerű társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitett helyiségekot,
ezek közt egy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitűnő szellőzetü billiárd-terem, több ízletesen
diszitett játszó-termek, kávé és dohányzó szoba.
alapismeretek kézi könyve.
A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás Saját viszonyainkra, s a hasznositás igényeire
való tekintettel.
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hírneves
Irta
<ühevet-re van bízva Parisból. A gyógy-zenekar, mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik.
MICSKEÍ IMRE,
Augusztus 7-től szeptember végéig az idő, ismét a kedvelt olasz opera által fog betöltotni a hírneves Orsini
igazgató mérnök.
karmester vezetése alatt, melyre az ünnepolt primadonna Patti Adeline van ujolag mognyorvo, hasonlókép Nicolini,
Ára 1 forint.
Agnesi, Verger stb. kitűnő énekesok.
A t. ez. közönség mindezeken kivül, ogy, itt még soha nem létezett mulatsággal fog moglopotni; — ugyanis a
párisi palais-royal szinház, szükséggé vált javitások miatt rögtön bezáratván, e szinház tagjai ogyidőro szabadságoltattak, mi közbon a gyógyintézet igazgatása nem mulaszta ol e kitűnő és 38 személyből álló társaságot megnyerni és
und Cementé
10 előadásra — mely július 3-tól augusztus 3-ig tart — szerződtetni. E művészek előadásai, mint tudva van, igen
szeszélyesek s kodélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a t. ez. közönség tetszésnyilvánításait, kiérdemeljék.
in ihrer Verwendung.
A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bovégzett építésével, Európa kellő közepén fekszik.
Von
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
J. v. MIHÁLIK,
vasúti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
k. ung. Ministerialrath.
közlekedést, — utolsó menet 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, mely által alkalom nyujtatik
Mit 5 F i g u r e n t a f eln.
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
544 (9_io)
Ára 1 forint.
593 (1)

kongó-tégla-utak

Vízjogi és vizmivelési

Die Eydraulischen Kalke

Síurzeiiegger (Miiéi)

Mindennemű

tűzi- s kerti fecskendők, altesti sérvkenöcse

melyek 16 év óta több műkiállitáson 1-ső jutalomdijakkal tüntettettok
ki, készen kaphatók

HOFFM

J. B.

szivattyú és tüzi-fecskendök gyárában Pesten, dohány-uteza
11-dik szám aiatt.

Herisau-ban (Sveicz).

Ezen hathatósságra nézve egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek
elismert sérvkenőcs valódi minőségben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy Formágyi F., „szent anyához'' czimzett gyógyszertárában Pesten.
K jeles szerről több ezer bizonyítvány tanúskodik.

1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.

Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
óta oly nagy fokban lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim miatt dolgozni képes nem
valék. Ösztönöztetve mások által: sérvkenócséböl néhány tégelylyel utasitványa szerint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltánylást s köszönetet érdemel. — Jory le temple, Paris közelében,május 3-án 1868.

491 (9—io)

Franz Anton von JEaw.

1. szám. Angol szekér-fecskendők, kurta nyomoroddal 3 oldalmózgóval, szűk
térre s gyors hajtásra alkalmas
akótartalom:
6.
8. ' 1Ü. 12.
oszt. ért. forint 380.
850.
750.
550.
Szekér-fecskendők, hosszú nyomóruddal
2.
akótartalom: 6.
12.
10.
Lkbig-féle hús-kivonat-társaság Londonban.
oszt. ért.forint 400.
600 750.
900.
Kézi szekér-fecskendők, 4 akóra
300 ft.
Nagy megtakarítás háztartások számára.
Kézi taliga-fecskendők, kettős művel 3 akóra, ház körül és
Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
cséplőgépekhez alkalmas
150 »
Kézi taliga-fecskendők, egyszerű művel házkörül, kertöntözés
Készítése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.
és cséplőgépekhez alkalmas
90 »
Erösitó anyag gyengék s betegek számára.
Targoncza-fecskendök, 2'/» akóra
95 »
Hordozható fecskendők, kettős művel 3 akóra . . . . . .
130 »
Aranyéremmel
kitiíntettetett
az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i
Puttony-fecskendők, V/t akóra
' ' 60 »
kiállításon.
Mankó-fecskendök
25 »
Készen kapható továbbá házi kutak, 3 " öntött csőből,
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindesrvike háró I i«hi*
tanár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.
"""egyike báró Liebig
öl hosszú:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
oszt, ért, forint 54. 63. 71. 81. 90. 99. 108. 117. 126. 135.
Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra.
I f * Mindennemű szivó- és nyomó-szivattyúk a szükséglethez képest
1
angol
font
•/.angol
% angol font
gyorsan elkészíttetnek.
g font
%
% »
angol font
5 "frt.
80
kr.,
$mr Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett
3
t
t
1
f
3
trt.,
92
kr.
" " " " " '
'
" " " • *V Kr.,
V£
B.T.
azonnal foganatosíttatnak.
568 (5—6)
SC Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
556 (9-52>
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.
««

Liebig tanár

hús-kivonata Dél-Amerikából (Fray Bentos).

f

p
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34-ik szám.

Tizenhatodik évfolyam.

SEN ÉBOEKLÖ CZIKKEK,

S Z "és E I S E R T
diszm ü-kereskedésók által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Kiíünö Lefaucheux-revolverek.

Hosszú kísérletek után, sikerült egy \
dohány vágót szerkesztetni, mely tökéletesen vasból készült s melynél kezesMarok-rerolverek simák és résettek 10 fttól 20 ftig.
kedhetünk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segítségévéi to- _ Mignon-zoebbeli revolvorok simák 15 ft.
rökmódon hosszúra, vagy magyarmódoi; koczkára vághatni. Darabja 13 ft 50 kr. ST Sima jókfstitményil reTolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
t. Síintén ilyenek, minden egyes alkatrészük kovácsolt aczélból,minden egyes dar
ö r - ö l £ < i o l l í V l I V - « ^ O Í e i I « - í O . Külf..',eflorentinibarna bro- S" rab pontosan belőve s czégünkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
m
nce-bol, belsője kőedényből 5
12 mm. 27 ft 50 kr. .
s oly előkészületté! ellátva, — hogy a dohány nedvességi fokát tetszés szerint
Finomabb kiállitásuak, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, eleB8»balyozni lehet. Dar. 3 ft 30 kr.
fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
|^
a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány-! JQ. és 12-lövetü revolverek, különbözó kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
_ 2 tó-palacikok, melyeknél a füst vízen hatván | £Zsebbeli
9f
pisitolrok egyeaöviiek párja 2 lttól 10 ftig.
keresztül, tökéletesen lehfittetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyajipi-1
kétcsövüek 5 fi 60 krtól 15 ftig.
p
jpp
g
pávai 2 ft '2i> kr,, tajtpipúval
cigareitnck
is használhatók ö ft üO kr, nagyobbak i . gfayQhgllX
Percussiósjegy-csövü
két-csövü
4 l't 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 5U kr, naivok ós dUzesek 9 ti.
iiTfuóFlÖO ftig
7"ÍT50li7íó"rTbl'tiK
13 ft 50"krtól 60 ftig

Dohányvágó-gép.

Pest, augusztus 22-én 1869.

! I>olulny xó-líéíaixi* *tvolt.

vadászfegyverek dús választékban.
Egyetemes ké»ziet, holiandialaku tajipip.it, három •tirar-és egy cigarett-szopókát
tartalina/.ó, <iis7.es bőrtokban, darabja ."> l't tiO kr.
Flobert-féle szoba-pisztolyok és puskák,
Dohányzó-szekrénykék, díszes fából s ;n<jg f.aida^abban és sok-í'élékben fel- a lövésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kelleszerelve, ajándékokhoz különösen alkalmasak, 4 ft 8) kr, 7 ft 50 kr, S ft 75.
mos mulatsággal párosult gyakorlathoz a czéllövésben igen ajánlandók,
Cigarette-készlet, kissebb ós nagyobb taitszopokat, dohány- tartót, gyűjtésiért,
kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
kanóczot és g/.ivarpapirt tartaima/-ó kisszerű diszes tokban 4 ft 50 kr.
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Mobil-gyujtószer, fgv szirarszopókit, kanóczot ós gyufákat tartalmazó kis zsebPu/kák madarakra is használhatók, 6 mm 19 ft, 9 mm. 21 ft.
beíi tok 1 ft 50 kr.
Töltények száza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.
söréttel 3 ft, 9 mm. soréttel 5 ft 50 kr.
atra ég kiránduláVasból készült
czóltáblák, tölthető
mozsárral és kiugró bohóezczal, dbja9 ft 80 kr. a.
. sokhoz igen ajánlc>
Ta
3
hatók. — Kis tajt-csibukot szi-jjel rakható megy faszárt, kót siivarssopót és do- "^7 «í»<J<3 '~VÍfcT*CLk«. gyi az úgynevezett „életmentők a mellényzseb- |
"** "'
* ben", melyek megtámadtatás esetében igen hátha- |•
hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
itfs, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczél-f
Nagy tajt-csibukot, sséjjel rakható megyfaszárt, cigarett szopókát és dohányból 1 ft 50 kr, díszesebbek bőrtokban 1 ft 50 kr.
{tartót tartalmiiíó tokban 6 ft'óÚkr.
Ó I * S Í , l í 36 óráig járó müvei s elzárható felkeltövel, mely -•
Szintén ilyen *zéjjelral>ható fekete szárral 7 ft.
.. ;n,lr.n kívánatos órában éles,, csengő
Szintén ilyen, nngy fa^zárral, másodrendű ;iipával 2 ft 75 kr.
g 6hangon
h l h ó
Darabja
ft 50. !
Kis törőkdohán»'-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-fel*
ébreszt, ügyes alakjánál fogva pedig útközben
is használható. Darabja 6l fminan
o1
atent
:
teTŐt, és doh.-.nytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft "20 kr.
X
i fA*?^ZBi^^iiu.K*ix.
e o s k e i i c l d l c ( S P ^ )>l b«mily
j ^e xi ' tÍ,Í
k é l kvitedénynyel
élkül hhasznál-fc"
torábbi ; előkészületek
nélkül
i O o l l S á l l V Z Ó S é t a b o t O k , csibuWr gyanánt használhatók, tathatván, egyszerű használati módjuk s erós hatásuknál fogra meglepők. Kiseb i,
|
írfliKnteio kiállitásuak 2ft 7a kr, bek 10 ft. 80 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr.
3 It (50 kr, 4 it 00 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
VI3kicsiny
közép
nagyok
g ,
10 ft 75 12 ft 50 13 ft 50
battist-béiiéssel
szilárdan
15
ft
60
18
ft
25
19
ft 53
Finom orleans-bélléssel
készülve, minden egyes darab elegünkkel ellátva, a legnagyobb síéiben is hasz1B ft 85 19 ft 60
Fehérek, ícíen elegánsak
nálhatók.
19 ft.
Lovagló s kocsizó köpenyek ujjakkal és
batist-béllóssel 15 ft,
1. szám, rövid kanóczezal ellátva, 85 kr.
lÍ
( a n ? 0 1 P»tent), sárg. patembórból,
2. sz. kanóczcsal és szivarmetszÖTel 1 ft 25 kr.
lárdan készülve, apró és papírpénznek ,
3. sz. hoBszabb kanóc^csal és szivarmetszóvel 1 ft 50 kr.
használható
2
ft.
g
4. szám. gyergyátskával 1 ft 50 kr.
sárga patentbörből, minden varrás nél- k
s á r
? a patent-KirbSl készitre, raliba .Aii*rol
kül, s ennélfogva igen tartósan ké- '
-A.H«>*O1
jj
akasztható szíjjal,
útra és kiráudulásokhoz igen alkalmasok, "~f'> darab 3 ft 3!) kr, 50
Síülve 2 ft 30 kr.
50 darab
d
44 ft 40 kr és 75 datörés és tüz ellen mentesek, olaj- ;.v t^JS^/
rab 5 ít. Szintén ilyen különféle nagyságú szivartárcják 1 ft 50 krtól 4 ftig.
-lámpákkal,
kicsinyek 1 ft 90 kr, r•; WM,
?f,
j
kenyér- é 9 |
ZsetVbeli
toüvago kcse&et, ollócs- j középszerűek '2 ft 65 kr, nagyok 3 ít 41) kr.
l
közép nagyságú, 3kivonással,külseje chagrin-bőrbe
kát, kSrömtisztitót, fogviiiót, fütkanálkát sat» tartalmazók,
ft £j
k szaruba
b '2 ft,
f 2 f'
foglalva, kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
60 kr, teknősbéka héiba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba
darabja 7 ft 50 kr
foglalva 2 ft Ü0 kr és 2 ft 50 kr.

I-Jri
j

j

u

A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kívánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
yek.ezel.ink oda irányúi, levélbe'i megbízásoknál,
a belénk helyezett
bizalmat,, a rendeímények gyors és pontos eszközlése által
igyek
g
,
y
•*%nr.n..»l.* | : U ú n n o n . f a ! c l n 4ó»V1Vnk VffcCTűt' íitdhMfiií
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.
nnn n

%Jt<L

Herkenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában

Pesten, (egyetem-uteza 4 ik szám) megjelentek és minden hiteles Átvétetett a „Wiener medicinische Presse'1
1869. július 18-iki 29-ik számából:
könyvárusnál kaphatók:

Gróf Csirák y Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerző nyomán irta

Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

uzasa

I ny eremé
az

1804-diki
osztrák sorsjegyeknek.

Egy szó a ké»zitett borból
elöáltitutt

)1 ó r.

liegény 3 kötetben.

kiadás.

Xípszerü kiadás 38—43.
(16-rét 255, 255, 253 lap) fűzve t ft. 4 0 kr.

|

érvényes minden hozásra egész 1918-dik évig, m
8 forint | |
10 „
| |
155 „
^

darabja
9 darab
20 darab

egész részletjegyek 12 hóra érvényesek darabja

.

.

fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a

.

.

cs. kir.

1

Jókai

20-ad részvényjegyek,

1869.

szeptember l-jén

Irta

Harmadik

Hegedű s Laj os.

I

Egy magyar

591 (2-4)

Rothschild

.

Wien, Postgasse, Nr. 14.

14 „
1

„

3$
| |

Ei'ösitö-italról
(8tiirkungs>Trank.)

Semmiféle életrendi segélyszer sem részesittetett egyhamar oly átalános elismerésben,.
mint épen az alig három hó óta ismeretes
készített borból előállított erösitó-ital. E z e a
erösitö-ital, közbenjárás s ajánlgatásokranem
szorulván, tulajdonságainál fogva magamagíínak tört utat. Hathatóságai mindazon eseemésztési
t ekben, hol test- s ideggyengeség,
bajok, a gyomor elnyálkásodás minden nemei,
gyomorgyengeség, a belek ernyedtségének
eltávolításával; továbbá jobb tápanyag elkészítése s egyátalában az egész szervezet erő.
gitéséról van szó, mint már számtalan esetek
bizonyították — a leghívebben igazoltatik, s
még szakavatottak is, ezen erősitő-italt fentebb érintett bajokban, mint megbízható erősítő segélyszerül ismerik cl mindkét nem- s
korbeli gyógyításra.
5^2 (1)

Kiadó-tulajdonos Ileckonast "Öostíav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — (supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 00 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajezár.

Kenessey
A nemzet élete s emelkedése annál biztosabb, az alap, melyen nyugszik, annál szélesebb s ingatlanabb, minél több oldalára az
összes emberi létnek s működésnek terjed
ki tevékenysége, minél több útja a nagyságnak és dicsőségnek van előtte nyitva, s ha
semmi sincs, a miben járatlan, a mire képtelen volna. Természetes, hogy a helyzet, fekvés, körülmények, viszonyok, történelmi
fejlődés stb. sokképen korlátozzák az egyes
nemzeteket, s nincs, a legfejlettebbek közt is,
egy is, mely minden irányban fentarthatná
elsőségét; legszerencsésebb, leghatalmasabb,
melynek minél több oldalra terjed ki tevékenysége, s mely az
általa elfoglalt tért a legnagyobb
erélylyel állja meg.
Hazánk, virágzásának ama
rövid korszaka óta, mindön nagyságának „három tengerpart virányi vetettek határfalat", soha
sem látszott arra hivatva lenni,
hogy hatalmának emeltyűi közé
amaz ingatag elemet, a tengert
is bevehesse, mely egykor Hollandnak, Spanyolországnak, Portugallnak, jelenleg Angliának
oly rendkivüli nagyság s gazdagság tulajdonképi alapja lön. S
mégis, midőn e század közepe
táján az átalános politikai s
nemzeti ébredés korszakában
amaz emlékezetes szó megzendült: „Tengerre magyar!" önkénytelenül éreztük, hogy van
egy kis magyar tengerpartunk s
azt sem szabad elhanyagolnunk,
azon a ponton is föl kell keresnünk nemzeti jóllétünk és nagyságunk lehető feltételeit, azt is
be kell vennünk nemzeti jövőnk
számitásába. Talán, ha az 1848diki törvényeket az 1848-diki
vihar nem követi, ha a dicsőén
meginditott reform békésen gyümölcsözhetik vala: azóta kis tengerünk ama
pontján, tiszteletet parancsoló, ha nem is
döntő súlyú hajórajunk lehetne s lobogónk
ismeretes volna egyik tengertől a másikig...

Albert.

galom nem maradt egészen meddő. Ha tengeri hajós egy sem vált volna is ifjaink
közül, oly országnak, melynek Dunája van,
nem lehet közönyös dolog, hogy fiai tanult
és alkalmas hajósokká képeztessenek. A
Duna, az európai kereskedelem egyik fő utvonala, Közép-Európának a kelettel természetes összekötője, földrészünk egyik leghatalmasb életere, — se folyónak épen legszebb,
legerőteljesb része esik hazánkra. A dunagőzhajózás Széchenyi István legnagyobbszerü
s legtermékenyebb eszméi közé tartozik, s
azon magasság, melyre a dunagözhajózás

K E N E S SEY

ALBERT.

alig 30 év alatt emelkedett, bármily tekintélyes legyen is, csak kezdete a még sokkal
nagyobb jövőnek. S hogy a magyarországi
Dunán ne idegen, hanem magyar kezekben
Tény azonban, hogy mindeddig „ten- legyen a gőzhajók kormánya és gépezete,
geri" szerepet nem játszhattunk és
és"nem
nem is
is ; zászlója és vezénylete: azt hiszszük, sokkal
igen van reá egyhamar kilátásunk. S mégis | fontosabb és szembeötlöbb dolog, mintseni
ama lelkesítő szó, s az általa felköltött moz- I hosszasan kellene magyaráznunk. S pedig

hajóinkon csak azóta találkozunk (bár, fájdalom, még most is csaknem kivételkép)
magyar kapitányokkal, mióta ifjainkat ama
szózat a „Tengerre" hivta.
Azon ifjak közt, kik ama tengerre hivó
szózatot akkor megértették s később is a
választott pályához hiven megmaradva, a
magyar hajókázás terén oly kevés számú
tekintélyek közé sorozhatok, egyik első helyet foglalja el azon jeles férfiú, kinek arczképét ezennel bemutatjuk olvasóinknakKenessey Albert, volt hajós-kapitány, s mos,
a m. kir. közlekedési minisztériumban a hat
józási ügyek előadója.
Kenessey Albert 1828-ban,
február 4-dikén született, Tolnamegye Gerjen községében, hol
akkor atyja, Benő, falusi jegyzői
hivatalt viselt. Szülőinek számos
gyermek nevelése gondjaival
kelletvén küzdeniök, könnyitésökre szolgált, hogy a kis Albertet atyja nővére már három éves
korában magához vette, s előbb
mint özvegy, később mint Benesik István csajági ref. lelkész
neje, a kis Albert neveltetése
gondjait szeretettel viselte s magok gyermektelenül maradván,
öt egészen örökbe fogadták, s
előbb a gyönki gymnasiumba,
majd 1839 őszén a pápai főiskolába küldték, hol az u. n. humaniorákat és a két bölcsészeti
tanfolyamot is kijárta, 1844—
6-igDebreczenben hallgatott még
egy bölcsészeti és két jogi tanévet, s ezzel kálvinista iskolai
tanulása szerencsésen be is volt
fejezve.
A „Tengerre magyar!" ekkor
járta be az országot. Kenesseyt
e kiáltás egyszerre áthatotta, s
rögtön erős elhatározással hajolt
a pálya felé, mely most először
látszott megnyílni magyar ifjaknak is. Alig
várta, hogy a tanév bevégzödjék, július végével rögtön odahagyta a debreczeni iskolát, s
egész szorgalommal az olasz nyelv tanulásának feküdt, tudva, hogy ez a tengerészeti
iskolák tannyelve, s átalában ott a magyar
tengerparton nélkülözhetlen.
1846. szeptember végén Fiúméba indult.

