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millió, melyből 50 százalék fizettetik be. Az alapí
tók, hallomás szerint, az egész részvénytőkét meg 
fogják tartani, és nyilvános aláírásra egyelőre 
semmit sem bocsátanak. — A nyomdai vállala
toknak nagyobbodását és szaporodását főváro
sunkban valódi szükség bozza létre, mert a nyom
dák annyira tul voltak és vannak halmozva mun
kával, hogy még saját nyomdával biró kiadóink 
is állandóan kénytelenek a vidéki, sőt bécsi s más 
külföldi nyomdákhoz is fordulni sietősebb kiadá
saikkal. 

** (Rudolf koronáherczeg mint iró) lép föl 
közelebb, a mennyiben az osztrák alpesi-egylet 
közleményei számára egy tiroli hegyi kirándulá
sáról készített leírását adta át. 

** (Gizella főherczegnő menyegzője) csakugyan 
ápril 20-dikára van kitűzve; 17-én lesz Bécs 
város nagy ünnepélye, 18-án az udvari dalszín
ház fényes előadása (a „Szentivánéji álom"), 
19-én a redoutban udvari hangverseny, 20-án az 
esküvő az Augusztinusok templomában s a város 
körülkocsizása, 21-én pedig az uj pár elutazik 
Münchenbe. Lipót bajor herczeg Gizella főher-
czegnő jegyese, Arnulf testvérével együtt, jelen
leg keleten utazik, s a Suez-csatorna megnézése 
után, a Sinai-hegyhez indul. 

** (A nemzeti színháznál) Stéger három évi 
szerződést irt alá; évi dija 14 ezer forint. Benza 
Ida k. a. pedig, kinek esküvője Nagy Imre fiatal 
szinészszel jövő kedden (11-én) lesz, e hó végéig 
fog énekelni; aztán néhány hónapig szabadságidőt 
vesz magának. 

** (A közoktatási miniszter) országos zené-
szeti tanácsot szervez, s épitő bizottságot is akar 
alakítani. 

** (A Woronieczky herczeg síremlékére) eddig 
1931 frt 59 kr. gyűlt be. A siremléket ez évben 
fölállítják. 

** (A világosság Szerbiában.) Belgrád városa 
légszeszvilágitást akar behozni s megkereste Pest 
városát, hogy a légszesz-társulattal kötött szer
ződés másolatát neki megküldje. 

** (Az osztrák miniszterek száma 1861 óta.) 
1861. február 26-án proklamáltatott az „öszbiro-
dalom" számára az úgynevezett „februári alkot
mány", melynek igaz ma (különösen ha elfogadta-
tik az uj osztrák választási reform) alig marad 
még fenn hire is. Hanem azért innen datálódik az 
ausztriai ,,uj korszak" é3 — a miniszteri statisz
tika. Ausztriában ez idő alatt 79 miniszter „fogyasz-
tatottel." Elég lesz ezek közül a miniszterelnökök 
sorozatát megemlítenünk, a kik igy következtek : 
Rainer főherczeg, Belcredi , Beust, Auersperg, 
Taaffe, Hasner, Potocky, Hohenwarth, Holzget-
han, Auersperg.Mindössze 79 miniszter 12 év alatt! 
Esik körülbelül 45—50 napra egy-egy miniszter, 
ki ha akár csak egy napig is volt hivatalban, 
4000 forintnyi nyugdijt nyer. 

** (A tenger titka.) A „Gibraltár Chronicle" 
irja, hogy a „Dei Grácia" angol hajó múlt de-
czember hó 5-éa az északi szélesség 38'20 's a 
nyugati hosszusig 17'15 fokán egy „Mary Ce-
leste" nevű amerikai hajóval találkozott, melyen 
senki nem mutatkozván, az angol hajó kapitánya 
átküldte embereit, kik az amerikai hajón egyet
len emberi lényt sem találtak. A hajó különben 
tökéletesen ép és sértetlen volt. A kapitány szo
bájában azonban egy kard feküdt, mely a mint 
látszott, véres volt, noha lemosatott; a szobában 
szintén vérnyomok voltak észrevehetők. Figyel
mesebb vizsgálódásnál kitűnt, hogy a hajón egy 
nőnek és gyermeknek is kellett lenni. A kapitány 
értékes holmijai, valamint a rakomány, sértetle
nül találtattak, s azt sejtik, hogy a legénység 
meggyilkolta a kapitányt s aztán a nővel és a 
gyermekkel együtt csolnakokon elmenekült. 

** (Gyilkosságot) követett el Újpesten két 
suhancz. Mindketten Maczek korcsmáros s hen
tes inasai alig 17 — 20 évesek. Mig a gazda bálo
zott, összebeszéltek, hogy a gazda anyját megölik 
s pénzét elrabolják. A korcsma helyiségben, me
lyen az öreg asszony szobájához át kellett men-

niök, egy napszámos aludt, azt egy szekercze-
vágással megölték. A zajra előjött a kocsis, ezt 
is megsebesítették, de a házbeliek előjővén a 
segélykiáltásokra, — a gyilkosokat lefegyverez
ték s átszolgáltatták a törvényszéknek, hol bűnö
ket bevallották. A gyilkosságot elkövetett két 
ifjoncz holmijei közt megtalálták a „Rózsa Sán
dor életét és borzasztó rablásait" tárgyazó 
ponyva-krónikát, melyet Bucsánszky adott ki. 
Igen piszkos volt, jeléül, hogy buzgón olvasták. 
S a mint látszik: merítettek is belőle. Atalában 
a ponyva ilynemű magvetését koronként gyö
nyörű aratás követi. 

** (Öngyilkosok.) A budai alagútban a múlt 
hét egyik éjjelén erős durranás riasztá föl az 
őröket; egy fiatal ember — Bognár Elek Nagy-
Kanizsáról — lőtte meg magát pisztolylyal, s 
rögtön meghalt. — Egy pár nap előtt meg a Gel
lért-hegyén lőtte meg magát egy 45—50 éves 
ismeretlen férfi. — Kovács József nevű munkás 
pedig a partról a Dunába ugrott, de két hajós 
legény hosszas küzdelem után kimentotte a ha
bokból. — Ifj. báró Bornemisza József febr. 21-
dikén a marosvásárhelyi „Korona" vendéglőben, 
ismeretlen okból, cyankalival mérgezte meg ma
gát. Öngyilkosságának okát nem tudják. 

** (Égy fösvény ember halála.) Selmeczbányán 
múlt hó 14-dikén hunyt el egy szánandó Harpa-
gon : Schwarzman Adolf, egykori pénzverdéi tiszt
viselő, ki zsugoriság miatt csúf dolgokat követett 
el s hivatalát is elveszte, rendesen kétkrajczáros 
zsemlyét ebédelt, szemétdombokon keresgetett 
ennivalót, ronda lyukban élt, s a nyomortul elaszva 
halt meg, 14,000 frtot hagyva hátra ottani jóté
kony intézetek javára. 

t (Halálozások.) Ordódy Vincze, Ordódy Pál 
volt képviselő édes atyja, Pesten, 77 éves korában 
elhunyt. — Az alsó-kubini kir. törvényszék elnöke, 
Tholdt Lénárd e hó 4-én hunyt el. — Stanesku 
Atanáz, gör. keleti román lekész, Stanesku Imre 
országgyűlési képviselő atyja, Aradon, 60 éves 
korában meghalt. — Nabresinán e hó elsején 
hunyt el Baloghy László, a pesti magyar jelzálog-
s hitelbank jogügyi tanácsosa, ki épen utazóban 
volt Nizza felé, hogy ott rongált egészségét hely
reállíthassa. — Kolozsvártt Schütz József polgár, 
ki valaha női szabó, később pedig az ostromál
lapot kormányának is bizalmi férfia volt s ezért 
Ferencz József koronás érdemkeresztet nyert és 
meggazdagodott, közelebb elhunyt 87 éves korá
ban; nagy piaczi házát (vagy hetvenezer frt érték) 
a kolozsvári kath. fiu-árvaháznak hagyományozta. 

— (Fölhívás.) Készséggel közöljük a hoz
zánk beküldött következő fölhívást: 

— A „budapesti protestáns iparosképző-egy
let", mely fenállása óta már ezernél több fiatal 
iparos-segédnek oly alkalmat és eszközöket nyúj
tott, melyek fölhasználása által a nagy város fe
nyegető, sokféle csábjai ellen lelköket megaczé-
lozva, magukat annyira kiképezhették, hogy a 
jelenkor követelményeinek most mint segédek, 
később mint iparfőnökök megfelelhetnek, utolsó 
közgyűlésében elhatározá, miszerint a bécsi világ-
kiáüitás tanulmányozására oly egyleti tagokat ki-
küldend, kiket erre példás erkölcsük és kitűnő 
szorgalmuk érdemesít. Miután azonban ezen egy
let csak lelkes emberbarátok jótékony adakozásai 
által tartatik fönn és nagyobb tőkével nem ren
delkezhetik , bátorkodunk egész bizodalommal 
mindazokat megkérni, kik a hazai ipar fölvirág
zása iránt érdekkel viseltetnek, hogy a fenjelzeit 
czélt bármily csekély összeggel előmozdítani és eb
beli adományukat e lapok szerkesztőségéhez be
küldeni méltóztassanak. 

A budapesti iparosképző, protestáns egylet 
Stock Endre, egyl. elnök. 
Falvay Antal, egyl. jegyző. 

A fentirt czélra szerkesztőségünkhöz eddig is 
érkezett már egy névtelen adakozótól 1 frt. 
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Nemzeti színház. 
Péntek, febr. 28. Először s „Régi urak." Színmű 5 felv. 

Irta b. Horváth Miklós. 
Szombat, márcz. 1. „A hugenották." Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. 
Vasárnap, márcz. 2. „A czigány." Eredeti népszinmű 

3 felv. Irta Szigligeti. 
Hétfő, márcz. 3. „Régi urak.11 Szinmú 5 felv. Irta b 

Horváth Miklós. 
Kedd, márcz. 4. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Verdi. 
Szerda, márcz. 5. „Az ajtó tárva, vagy zárva legyen}' 

Franczia közmondás 1 felv. Mussuet után ford. Tiszta Ká
roly. — „A színésznő." Vigjáték 1 felv. Irta Fourmér-

ford. Bulyovszkyné. — „Ó nem féltékeny." Vigjáték 1 felv 
Elz Sándor után ford. B. S. F. 

Csütörtök, márcz. 6. „Bűvös vadász." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Weber. 

Szerkesztői mondani vah>. 
— M. M. (Helyben.) Töredékből nem Ítélhetünk az 

egész munkáról; kezdete után nem látszik elég átalános 
érdekűnek. Különben ön tudja, érdekes-e az egész f 

— „Ilonomban" és „Barátomhoz". Ortográfia, syn-
taxis, stylus, verselés, rimelés mind gátul szolgálnak a 
közlés ellen. 

— „A vén harangozó." Nyugodjék békével. „A. 
puszták fia" 13 sorban több mint 13 verslábbeli hibával 
ékeskedik. Egy sora pláne 5 lábas hexameter. 

— K. T. K. Jó embereinket mindig tárt ajtó várja. 
Az igért mutatványt elvárjuk. 

— Kőzősinezö. N. N. Egyházi belső, magántermé
szetű ügyekbe nem avatkozhatunk, s a beküldött német ok
irat lefordítására sem vállalkozunk. 

— Kraszna. „Idegen." Már kiszedve várja a világos
ságot. 

— Tobik. R. A. Az ujabb levél, melyet élvezettel 
olvastunk, csak ujabb ösztönt ébreszt bennünk, hogy mégis 
csak kérjünk valamit olvasóink számára is a vadász
életből. 

— Limbach. N. N. A kegyes adományt a nevezett 
czélra átszolgáltattuk. 

SAKKJÁTÉK. 
693-ik sz. f. — S z e r é n y i B é l á t ó l 

(Pesten.) 
Sötét. 

c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul a a negyedik lépésre mattot mond. 

A 688-ik számú feladvány megfejtése. 
(Brauné Róberttől.) 

V i l . VII. Söt. 
1. F b 7 - a 8 f4—f3 (a) 
2. Hd6—fö tetsz. szer. 
3. H f 5 - e 3 mat. 

* • • • • • • g 5 - g 4 ( b ) 
/ . Uc5— d3 tetsz. szer. 
3. Hd3—f4 mat. 

b Sőt . 
1 a 7 - a 6 ( c ) 
2. Hd6—c8 tetsz. szer. 
3. H c 8 - b 6 mat. 

1. Hb8—a6 
2. Hc5—a6: Kd5—e6 
3. H a 6 - c 7 m a t . 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Gleainger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — SzatmároU 
Vas János — Kecskeméten : Galambos László. - A petti 
sakk-kör. 

T A R T A L O M . 
A spanyol köztársasági kormány elnöke (arezképpel). 

— A vén dádé. — Az efezusi nő. — Darwin legújabb mun
kája. — Stanley utazása Livingstone fölkeresésére, IV. 
(négy képpel). — Bagdadtól Kairóig, I. — Magyar bou-
levard élet. — Egyveleg. — Tarhoz: Irodalom és művé
szet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? — Nemxetí 
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 

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

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak belye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk sz&mára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 3. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

A z az ország, mely egykor az ismert vi
lág összes civilisatióját egyesité magában, az 
az ország, mely egykor mindent, a mi szé
pet , nagyot, magasztosát a kelet és nyugo t 
föl tudot t mutatni , felölelt, az az ország, 
mely egykor egy uj világot fedezett föl és 
hódi to t t meg, az a birodalom, melynek ha
t á r a i fölött egykor sohasem áldozott le a nap, 
s mely költőkben, államférfiakban és hősök
ben, h a fölül nem mul ta , melléje sorakozott 
a világ legelső nemzeteinek: az olyan ország 
a végzet minden csapásai alat t sem pusztul
hat el, nem sülyedhet alá annyira,hogy leg-
nyomorubb helyzetében is ne 
muta thasson fel oly fiakat, k ik 

történelemben mindenkor 

C a s t e l a r . 
homályos volt és a nép előtt érthetetlen 
ködbe voltak burkolva a diktatorsági esz
mék. Castelar, életében először, felállott a 
szószékre s beszélt a néphez melegen, ért
hetően, áthatva az igazság forró érzetétől s 
Ítéletet mondott az ál-Gracchusok törekvé
sei fölött s oly diadalt aratott, a minőt még 
aligha jegyzett fel szónok ily fiatal korában. 
Meghordozták az utczákon s fényes fáklyás-
zenével tisztelték meg éjjel. 

Másnap egy hirlap megnyitá hasábjait 
az ifjú szónok s barátai előtt, kik most a 
kortes ügyeit kezdték biráló bonczkés alá 

a 
nevezetes helyet foglalnak el. 

Ilyen gyermeke most Spa
nyolországnak Castelar, kinek 
arczképét mai számunkban kö-

üastelar Emil, a spanyol 
köztársaság ez idő szerinti kül
ügyminisztere, 1832-ben szü
letett Cadixban. A madridi 
egyetemen végzé jog- és állam
tudományi, valamint bölcsé
szeti tanulmányait, s már 1857-
ben, tehát 25 éves korában, 
tanára lett a bölcsészeinek és 
irodalomnak ugyanazon az 
egyetemen. Mint tanár, a spa
nyol lelkesedést, ékesszólást 
és ragyogó fantáziát alapos 
ismeretekkel egyesité magá
ban, s ritka jártasságot tanú
sított a német filozófiában. 
Történelmi fölfogása egészen 
Hegel-féle eszmék által van 
átszellemitve. 

Még mielőtt tanár lett 
volna, zsenge ifjúkorában,meg
lepő jelét adá fenkölt szellemé
nek.Demokrata irányú vágyait 
elárulá már 1854-ben, huszon
két éves korában, néhány nap
pal a júliusi forradalom előtt. 

E napon ugyanis a madridi királyi szín
házba népgyűlés volt hirdetve, a hol a nép 
meghallgatandó volt egy programmot, mely 
visszakövetelte a nemzet számára az elkobo
zott jogokat és érvényesíteni kívánta elnyo
mott vágyait. A programm szövegezése 

C A S T E L A R . 

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

Buzgalommal, tehetséggel dolgozott ez
után, mint hírlapíró. Hatalmasan mozditá 
elő a demokratia ügyét, melynek önzetlen, 
igaz bajnokává szegődött. Neve zászlóvá 
lett pártja előtt s elválaszthatlan volt a 
köztársaság érdekében ezóta történt minden 
mozgalomtól. 

Szorgalmasan irt azonfelül Rivero lap
jába, a „Discussion"-ba, mely akkor a köz
társasági pártot szervezőknek leghatalma
sabb közlönye volt. 

1864-ben megalapitá a „Democratia" 
czimü hírlapot, melyben ritka bátorsággal 

és erélylyel támadta meg a 
fennálló viszonyokat s fölmu
tatván a nemzet előtt Izabella 
királynő nyomorult és erkölcs
telen üzelmeit, nyíltan hir
dette, hogy Spanyolország haj
dani nagysága és ereje csak 
köztársasági kormányforma 
alatt virágozhatik föl újra. 
Demagóg azonban, daczára he
ves köztársasági szellemének, 
nem volt soha s a szoczia-
listikus kísérletektől távol tar
tózkodott mindig. De miután 
ez időbeli eszméi még némi
leg theokratikus fölfogással 
voltak elegyítve, a republiká
nus párt egy része elidege
nült tőle. 

De az 1866-ki forradalom
kor újra egygyé olvadtak a 
szétszakadt töredékek a közös 
torlaszokon, miket Serrano 
ágyútüze ostromolt. E barri-
kádokon — írj a egy életirója, — 
oly hős volt Castelar, mint 
egykor Cid. 

Miután halálra ítéltetett, 
menekülni kényszerülvén, be
utazta Dél- és Kelet-Európát, 
mindenütt lelkesedéssel fogad
tatott. Legtöbb időt azonban 
Genfben s később Parisban 
töltött s tömérdek tapaszta

lattal gazdagitá addig is ritka tudományos 
ismereteit. 

Csak az 1868. szeptember havában kitört 
forradalom alkalmával kerülhetett vissza 
Spanyolországba, hol aztán a szabadelvű 
pártoknak valódi bálványa, a népgyűlések-



nek kezdeményezője, ünnepel t szónoka, a 
tá rsadalmi kérdéseknek emelkedett le lkű 
fejtegetöje s a kortes-üléseknek első r angú 
államférfia let t . Orensével ez időtől kezdve 
el ismert főnöke volt a republ ikánus pár tnak. 

Beszédei, a melyeket a nemzetgyűlésen 
Pr im monarchikus politikája ellen, továbbá 
a rabszolgaság el törlése, a vallásszabadság, 
az emberi jogok, a köztársasági államforma 
stb. mel le t t t a r t o t t , legkiválóbb gyöngyei 
lesznek a tudományos államférfiúi szónoklat 
remekeinek. 

Küzdelmét a köztársaság mellet t nem 
koronázta siker. A többség a monarchia 
mel le t t nyi la tkozot t s a nemzetgyűlés meg-
hivta Amadét , Viktor Emánuel olasz király 
fiát, a spanyol t rónra . 

De Castelar azért nem csüggedt, habá r 
ez idő a la t t visszavonulni látszott . Két év 
múlva Spanyolország mégis csak köztársa
ság lett, köztársaság, mely reményét , jövője 
i rán t i bizalmát leginkább jelenlegi külügy
miniszterébe, Castelarba veti. 

Castelar most áll életének delén. Elis
mer t dolog, hogy ő a világ legékesebben 
szóló republikánusa s a spanyol faj tőről 
metszett képviselője. 

Midőn először lépett a szószékre, hu
szonkét éves korában, kékszemű, félénknek 
látszó, gyöngéd fiatal embernek t ű n t föl, 
nőies lágyságu vonásokkal. Elfogultan kez
det t szólni, de mindinkább neki bátorodott 
s oly csengő tiszta hangon, oly hévvel és 
lelkesedéssel szónokolt, hogy a lelkes hall
gató közönség fékezhetetlen tapsviharban 
tö r t ki s e l ragadtatásának ha t á r t szabni 
nem tudot t . 

És ez a siker azóta e lválhata t lanul kö
veti minden nagyobb szónoklatát. 

Mo9t 6l éves. Termetre nézve közép
szerű; de mozgásának elevensége és előkelő 
taglejtése valódi spanyolt á ru l el, habár 
hideg és kiálló homloka inkább az észak 
gondolkodó faját, mint a dél hevesvérű fér-
fiát tünte t i elő. Lángoló szemei hiven tükrö
zik keblének tüzét, a nélkül, hogy szelid 
kedélyének jóakaratú színezetét megtagad
nák. Társalgás közben e költőies ember
baráti szelidség még inkább feltűnik rajta, 
mint a szószéken. Hangjában sok érez van, 
s ha nem nézzük is, mily fenkölt eszméket 
tolmácsolnak szavai, hangjának egyedül 
szivet nyerő csengésével is valóságos rajon
gásba tudja ragadni hallgatóit. Arczkife-
jezése nyájas, tartása fesztelen, de mikor 
a szószéken á l l , prófétaszerü a lakként tű
nik föl. 

Legyen ö próféta, legyen ő nemzetének 
az a prófétája, a ki népét kivezette a szol
gaságnak földéről az Ígéretnek földére, hol 
elérhesse hajdani nagyságát , dicsőségét, az 
újkori civilisatió eszméinek dicskörével kö
rülövezve. 

Bujoskáló kicsi gyermek 
Rejtőzött egy domb megé, 
Fedve s fölfedve a helyet, — 
Társa hallja — meglelé. 

S iramodnak hahotázva, 
Fürtjök arany fátyolát 
Röpke szellő lengve rázza, 
S igy szaladnak mind tovább. 

És köde a temetőnek 
Ugy megnyomja szivemet. . . 
Hát, a kik nyomunkba jőnek, 
Játszanak sírunk felett?! 

— Játszó gyermekek vagyunk mind, 
Temetőkert a világ; 
Körülöttünk cziprus-lomb int, 
Lábunk sirról-sirra hág. 

És mig vérig elgyötrődve 
Nyüzsgünk, mint a hangya bolyt 
Tárul, zárul sirok gödre, 
S j a j , kaczáj mind egybe foly . . . 

Szász Béla. 

Egy amerikai polgár Magyarországon 
1851-ben, 

T e m e t ő b e n . 
Nyári nap már lemenőben, 
Hazatér a méhe ra j ; 
S fent, a dombos temetőben 
Most is zsong-bong még e zaj. 

Balzsamos szellő kapdossa 
A kiséret gyász-dalát, 
S egy-egy jaj-szó'tör magosba, 
Siviton, a légen át. 

Fáklyák sürii, lomha füstje, 
Fölhányt hantokhoz tapad, 
Leszorítva kínnal, küzdve, 
A feltörő lángokat. 

Szól az „aeternam" zokogva, 
Dübörögve hull a rög. — 
— — Fent a lejtős oldal bokra 
Játszi könnyen megzörög. 

A „Budapesti Szemle" legközelebb meg
jelenendő második füzetében egy érdekes 
czikk van közölve ,,Nehány hét a várad i 
bör tönben" czim alatt . E czikk Brace Lo-
r ing Károlynak „Magyarország 1851-ben, 
az osztrák rendőrségre vonatkozó tapasz
talatokkal" (London. 1852.) czimü munká
jából van készítve, mely a maga idejében 
nem csekély érdeket köl töt t Angolország
ban és Észak-Amerikában. Hozzánk e m u n k a 
nem ju to t t el, mert az osztrák rendőrség 
éber figyelemmel őrködött , hogy Magyar
országra be ne ju t tassa rólunk i r t könyvét 
az a szerző, a kivel az osztrák rendőrség oly 
csúfosan bánt, hogy Nagy-Váradon csekély 
gyanúra befogatta és több hé t ig bör tönben 
tartot ta , m e r t i r án tunk való érdeklődését 
nem tagadta , sőt azt nyí l tan meg is val lot ta 
még a rendőrség előtt is. Csak a m ú l t nyá
ron ke rü l t egy példány Magyarországra , 
melyet maga a szerző hozott magával , mi
dőn most újra meg lá toga t t a hazánkat . A 
könyv már csak azér t is érdekes, mer t mu
tatja, hogy menny i re érezte hazánk akkori 
szomorú helyzeté t ez a szabad földön lakó 
idegen is s mennyi rokonszenvvel szólott 
ró lunk a nagy vi lágnak akkor, midőn egy 
részvevő, elismerő szó is minden magyar 
ember t há lá ra kötelezhetett . 

A nagyváradi fogságról szóló részét e 
m u n k á n a k a „Budapest i Szemle" cziske u tán 
ismerte t jük, a többi részeket pedig magá
ból az eredeti munkából fogjuk bemutatni . 

Nagy-Váradon, 1851. május22-dikén tör
t én t elfogatása, pedig csak az előtt való na
pon érkezett oda Bécsből Pesten, Szolnokon s 
néhány más magya r községen átutazva, na
gyobb részt oly helyekeu, a hova egy-egy 
u r i családhoz ajánló levelei voltak. Váradon 
egy vendéglőben ebédelt egy barátjával, ki
nél szállva is volt s vele beszélgetve Uj-
házy amerikai gya rmata is szóba jö t t s a r ró l 
néhány átalános szóval előadta Brace, hogy 
ot t „a föld igen jó, a klíma kedvező," hogy 
„azoknak bizony keményen kell dolgozniok, 
mint minden kivándorlónak Amer ikában" , 
s h o g y „Ujházyt Amerikában igen tiszte
lik" stb. Többet nem szólt erről a dologról, 
mert két ismeretlen ember is ü l t a vendég
lői asztalnál mellettök. 

Másnap délben csakugyan, mint m á r a 
főispán is mondta neki , midőn nála látoga
tóban volt, t isztában volt előtte, hogy n a . 

1 SYon gyanús embernek tart ják, mert az 
| elfogatási parancscsal egy rendőr jelent meg 
! nála. I rományai t összeszedték, barátja szál

lását megmotozták, a katonai főnökséghez 
onnét ki a vá rba vitték, a hol két katona* 
vette át, a kik szuronyos puskákka l álltak 
mellette őrt. Aztán jö t t egy kis t iszt , a ki 
osztrákosan minden darab ruhá já t k ikutat ta 
s pénzét, mindenét elvet te , s jegyzékbe irta 
s csak óráját és fogvájóját hagy ták meg 
nála. Azután bevit te egy piszkos szobába 
hol valami féltuczat ember tanyázot t , majd 
egy még piszkosabba s t u d t á r a adták, hogy 
az lesz az ő szobája, s két emberre muta t t ak 
hogy azok lesznek lakó társai . 

Nyugta lanságá t elképzelhetni, midőn két 
olyan emberrel te t ték egy szobába,a kik közül 
egyik sem ta lá l t az ö miveltségi ál lásához: 
egyik egy oláh közhonvéd, a másik egy szabó. 
Az egész éjét nyug ta l anu l tö l töt te , mert 
hánykódó gondolatai mellet t még a szennyes 
szoba szennyes ágyában a férgek is hábor
gat ták. Másnap a törvényszék elé állí tották 
s minden szokásos formaságok megkérdése 
u tán , azt kérdezték tő l e : mi a szándéka Ma
gyarországon? — Brace n y i l t a n é s őszintén 
felelt: „Beutazom Magyarországot — monda 
— a mint beutaztam más országokat , hogy 
tanu lmányozzam a nép je l lemét és szokásait, 
s különösen, hogy megismerjem Magyaror
szágrég i politikai intézményeit . Amerikában 
mindig h iányzot t egy jó tudós i t á s e nemzet 
régi a lkotmányáról . Óhaj tot tam t ehá t a hely 
szinén lá tni annak hatását . Nincs más czé-
lom, min t a figyelmes vizsgálódás." 

Hanem az őszinte val lomás nem vált 
j avá ra , m e r t ezek az u r a k még csak most 
ker i te t tek nagy dolgot a nyakába . Nem 
hi t ték val lomását , hanem még egy pá r szó
vál tás u tán i.gy szólt hozzá egyik t iszt : 
„Hát miér t men t ön Tisza-Rofra ? Az utazók 
nem szoktak i lyen félreeső helyekre já rn i . 
Ismerjük önt, uram. Bebizonyi that juk, hogy 
önnek minden ismerőse vagy rokonságban, 
vagy ba rá t ságban áll amerikai emigránsok
kal. Bebizonyithatjuk, hogy ön nagy ösz-
szeesküvésben részes. Ér t jük az ilyen uta
ka t s az i lyen ismeretségeket. Szövevényes 
komplot ta l van dolgunk. De én megszok
tam már évek óta kinyomozni az ilyen szá
lakat . Látom az ön szándékát. Beszéljen 
nyi l tan és vallja meg." 

Azután hosszasan faggat ták, hogy mi
féle összeköttetései vannak a magya r emig
ránsokkal? Er re különös a lka lmat szolgál
ta to t t Czecz tábornoknak egy ajánló jegye, 
melyet szintén megtalál tak, de mely csak 
egyszerű két sorbeli ajánlás volt Pestre . 
Az osztrák rendőrség akkor az effélékből 
roppant dolgot csinált . Majd Ujházyra ke
rü l t a kérdések sora s hosszas és boszantó 
faggatások u t á n Brace minden gyanusi tást 
igy vágot t k e t t é : 

„ I smét lem, — feleié, — hogy nem is
merem Ujházyt és sohasem beszéltem vele. 
H a önnek bizonyítékai vannak, hozza elé 
őket. É n föl nem foghatom, hogy keletkez
hetet t ellenem az a gyanú, hogy összeeskü
vésben vagyok részes. Még ha i smerném is 
Ujházyt, és valamennyi m a g y a r emigránst 
Amer ikában, ez sem szolgálhatna bizonyí
tékul semmiféle összeesküvésre velők." 

Ez sem használt semmit. „Há t akkor 
mié r t l á toga to t t meg több olyan embert, 
kik részt vet tek a for rada lomban?" „Azér t , 
— feleié — mer t a másik pártbeíi 'eket is 
meglá togat ta , hogy megismerje a dolgok 
ál lását ." J 

Málhái közt egy röpiratot is ta lá l tak : 
„Magyarország jogairól" , melyet Pulszkv 
i r t 1848-ban. Erősen védte a m a g y a r ügyé
ket s példánya végén irónnal egy sor volt 
idézve V.rgi lbői : „Graviora passi" s tb . „Oh, 

szenvedett szerencsétlenek, az isten 
végét vetendi." Ez is borzasztó 

ellene, de azt is k imuta t ta , 

sokat 
ennek is 
vádlevél volt 
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hogy a szörnyű idézetet nem ő ir ta . Nem 
vol t olyan csekélység, a mit ellene ne for
d í to t t volna az auditor, ha valami forra
da lmi összeesküvés-félével csak legtávolabb
ról is kapcsolatba hozhatta. Beöthy Ödön 
egyik biharmegyei rokonától egy névjegyet 
kapott , melyre a londoni emigráns czime 
volt fölírva s ez is mindenféle gyanúsí
t á s r a adot t a lkalmat . Hiába volt ment
sége, hogy Beöthy Ödönt nem ismeri ; roko
nához, ki nem is volt a forradalomban 
kompromit tá lva, csak i t t Magyarországon 
kapot t ajánló levelet, azért mégis tovább 
val lat ták, sorba vévén minden ismerősét, a 
kiketVáradon és Debreczenben meglátoga
tot t , kik mindannyian részt vettek a forrada
lomban. 

Utoljára is valami hat órai gyalázatosan 
vezetet t vallatás u tán körülbelül e szavak
ban formulázták ellene a vádat : 

„ ö n tagja aDemokra t -Vere in-naks a bi
zo t t ság által, mint Ujházy és Czetz ágense 
i t t Magyarországon oly czélra alkalmazta
tot t , hogy forradalmi mozgalmakat terjesz-
szen." 

Mint u tóbb kitűnt, e vád egyedüli oka a 
m á r emiitetteken kivül csak az a pár szó 
volt, mit Brace a vendéglőben ejtett. Aszta
lukná l a két idegen a t i tkos rendörséghez 
tar tozot t s rögtön feljelenték, hogy egy 
amer ikai van a városban, a ki azt beszéli, 
hogy Ujházyval ismerős. 

„Kérem az olvasót, — irja Brace — vegye 
fontolóra még egyszer ez eljárást. Egy ide
gent hirtelen egy t i tkos törvényszék elé 
idéznek. Nem engedik megtudnia, mi a vád 
ellene. Nem szabad ismernie a tanukat . Nem 
eresztenek hozzá se ügyvédet, se ba rá to t ; 
idegen nyelven kell védnie magát oly ügy
ben, melytől ta lán élethalál függ- A vizs
gá la tná l nem oly tanács já r el, mely a vétket 
bizonyitó valószínűségeket keresi, hanem 
oly inquisitor, ki elhatározta behálózni és 
megbün te tn i őt. S a vizsgáló t iszt egy sze
mélyben vádló is, biró is, t anú is." 

A vád fölolvasása után visszakísérték 
bör tönébe s vigasztaló gyanán t e szóváltás 
folyt a foglyok és a porkoláb közt füle hal
l a t á r a : „Be fogják-e z á r n i ? " — ,,Ganz be-
s t i m m t " — volt a válasz. I ly vigasztalással 
zárták reá az ajtót a második éjszakára. 
Képzelni lehet érzelmeit , melyeket igy fest 
müvében : 

„Osztrák börtönben és csaknem elitélve 
m á r ! Rádőltem a szennyes ágyra s al ig hit
tem, hogy mindez való. 

„Talán beteljesedett rajtam mind azon 
iszonyúság, a mit valaha az osztrák börtö
nökrő l s t i tkos inquisitiókról olvastam és 
hal lo t tam. Talán egész életem, — talán 
m i n d az, a mit remél tem és óhajtottam — 
mind az, a mi szépet ígértem jövőmnek, i t t 
fog végződni nyomorul tan és kétségbeeset
ten. Kész volnék meghalni nagy félelem 
n é l k ü l ; de igy fuladni meg egy sötét 
o d ú b a n ! 

„Majd egy hosszú fogságra gondolék — 
i t t kelljen rothadva töltei emel tem legszebb 
éveit. S aztán képzeletem kirajzolá, hogyan 
fogok hazatérn i : köszvényesen, betegen, 
meg tö r t t e s t t e l ; — a kiket szerettem meg
hal tak, a kiket ismertem elfelejtettek, s éle
tem tervei örökre romban. Ügy tetszett, 
hogy tz t lehetetlen volna ép elmével p á l 
lanom s eszembe j u t o t t a szerencsétlen,ma
gya r ifjú (Lovassy László), a ki épen e bör
tönből három évi fogság u tán tébolyodva 
j ö t t ki. Éreztem, hogy én egy év alat t is ugy 
já rnék ." 

Izga to t t képzelődése efféle tépelődések-
ből alkotta rémképeit s egy szomszéd szo
bából egy kérdés hangzott á t hozzá, hogy 
hogyan áll ügye? „Roszul — felelt — bár 

merő gyanú az egész; nincs semmi b zo-
nyi ték ." 

„Haj, barátom — szólt ismét ugyan az a 
hang — nem tudja-e, hogy az osztráknak 
nem kell bizonyíték. Elég a g y a n ú ! " 

Börtöntársaival állott volna szóba, de 
azok szörnyű együgyűek voltak. Az ö be
szedők sem volt vigasztaló, mer t az audi
tor t h í rhedet t kegyetlen bírónak mondták 
s azt áll í tották, hogy a váradi törvényszék 
több embert akasztatott föl, mint bármely 
másik az országban. 

volna benne semmi gyanúst , mert csak egy 
„véletlen baj"-ra czéloztam benne, melyen 
legjobban segíthetnének bécsi barátaim, 
kiknek neveit szintén megír tam. A másikat 
Schwarcz úrhoz, bécsi konzulunkhoz intéz
tem és segítségért folyamodtam benne, 
részletesen leírván elfogatásom körülmé
nyeit. Egyenest a bécsi követhez, MacCurdy 
úrhoz nem mertem írni, mert az ö neve 
gyanút kel tet t volna. 

De ennyivel nem is elégedtem meg. Épen 
akkortájt egy másik fogoly is kiszabadu-

Aludni e lázas gondolatok és a sok bolha landó volt: egy katholikus pap, nemes-lelkü 
miat t épen nem tudott . „Lelkem azonban és igen vígkedvű ember, ki az egész bör-
— irja könyvében — némileg fölüdült első tönt megélénkité. Többször lát tam regge-
zavarából s most a hallatlan igazságtalanság lenként a folyosón; kiállt teljes papi öltö-
fölötti mély indignat io érzelme foglalt el. zetben szobájába; egyik kezében palaezk, a 
Honfitársaim nemes rokonszenvét igy bo- másikban pohár s egész szónokilag kiáltozá 
szulják tehát meg énrajtam! Ez az osztrá- a foglyoknak: „Ide, fiaim, gyertek, igyatok, 
kok megtorlása. Jó l esett, hogy ha már Közel vau a szabadulásom napja. Most ne 
szenvednem kell, ily okért szenvedek. Erős búsuljon senki." S egyik palaczkot a másik 
bizalmat éreztem nagy nemzetem rokon- után kínálgatta szélylyel, bár maga sohasem 
szenvében, ha valami erőszak követtetnék ivott. Az én ügyem kezdettől fogva érde-
el rajtam. S miér t ne val lanám meg, bizal- kelte öt, s megígérte, hogy mindent elkö-
mam az i ránt , ki fölötte áll udvaroknak és I vet értem Bécsben, a mit csak lehet. Sok
népeknek s fölötte az emberek erőszakos- kai vénebb fogoly volt azonban, semhogy 
kodásainak, ez éjszakán még erösebb és 
nyugodtabb le t t mint valaha." 

Bár egy perczet sem aludt, a reggeli 
fény uj reményt látszott hozni s másnap 
vidoran kelt föl. Első dolga volt most meg
vizsgálni czelláját. A szoba egy közép-nagy-
ságu boltozatos tér volt, minőket az ember 
minden régi várban t a l á l : sötét, szennyes. 
Egyetlen ablakát vasrostély és drótháló 
rekesztette el, melyekkel azonban egy ki
próbál t „tömlöcz-madár" könnyedén elbánt 
volna. A rostélyok lógtak, a háló meg volt 
szakadozva s egy vagy két jó aczél-fürész-
szel s egy kötéllel egyszerre kinn lehetett 
volna az ember minden őrizet daczára. 

Azonban tudta , hogy útlevél és pénz 
nélkül teljesen hiába volna a szabadulási 
kísérlet . „Világos volt — irja — hogy egyet
len reményem csak abban lehet, ha bécsi 
követünket értesi tem. De az volt a kérdés: 
hogyan; mer t se könyvet, se papi r t nem 
adtak s igen szoros felügyelet alat t áll tam. 
A porkoláb reggel bejött, kávét és kiflit ho
zott-s egy csekély összeget pénzemből ebédre, 
a mit a szomszéd korcsmából rendel tet tem 
meg. Mindenből az látszott, hogy hosszú 
fogságra rendezkedünk. Én is igyekeztem 
tehát elkészülni reá. Mihelyt szerét ejthet
tem, szóba áll tam a francziával, s a kulcs
lyukon át tanácsokat kértem tőle. Két év I legiparosabb államaiból ezrével özönlöttek ide az 
óta lévén bezárva, jó tapasztalatokat köz- ! erőteljes férfiak s néhány hónap alatt már óriási 
lőt t velem. Mozogjak a mennyit csak lehet, ! sátrak emelkedtek föl a sivár pusztaság közepette, 
kerüljem a borús gondolatokat és éljek bő- l a benszülött griquák és korannák beljebb vonul-

•• "i 1 ' „„„,»_> k^„,.„i C , , „ u tftk Afrika ismeretlen vidékeire vagy pedig a ven gyümölcscsel es gyenge borral, b való- ... , , ,, , , . , ,, .*>', v .%,, &J . oJ. j / • , , 1 jövevényeknél napszámért szolgálnak és a vidék 
ban e tiszta, gyenge, kedvesés igen olcsó j á r t a b b kozl( ;kedési vonalain a terhes kocsik egész 
magyar boroknak és a gondos étkezésnek j hosszú sorai vonulnak végig, élelmi szereket és 
köszönhetem talán leginkább, hogy e nyo- | italokat vive a számtalan sok árubolt és tarka 

tőlem leveleket fogadjon el, mert termé
szetesen ö is, mint mindenki, biztosan hitte, 
hogy én valamibe mélyen bele vagyok ke
veredve. Monda, hogy már huszonötször 
motozták meg forradalmi irományokért s 
nincs kedve megint ilyest koczkáztatni. De 
Mac Curdy nevét és czimét megfordított 
betűkkel beírta jegyzet-könyvébe. Jellemző 
volt az a beszélgetés, melylyel ez ügyet 
elintéztük. Ö föl s alá já rká l t a folyosón 
ima-könyvét olvasva fennhagon, s valahány
szor elhaladt mellettem, mindig egy-egy 
kérdést súgot t felém: 

„Hogy is hívják hát azt az u r a t ? " Aztán 
hangosabban a könyvből: „Oh, Maria beatis-
sima." — „Hogy mondja: Mac C u r d y " 
„Ora pro nobis" s tb ." 

Pár nap múlva ismét kihallgatásra 
idézték. (Folyt, követk.) 

Dél-Afrika gyémántmezői. 
A Jóremény foka mellett és mögött elterülő 

nagyobbára kopár vidékek pár év óta megnépe
sültek és megélénkültek. Hol eddig csak a gyorsan 
tova illanó nyárba (struez), az alattomos, kegyet
len, de gyáva sakál s a csinos antilópok nyájai 
járdalták be a sivatagokat, jelenleg ott a legna
gyobb sürgés-forgás és a legélénkebb üzleti élet 
ütötte föl tanyáját. Európa és Észak-Amerika 

moruságos tanyán folyvást jó egészségben 
marad tam. A franczia aztán muta to t t egy 
szolgát is, ki ál tal papirt és t i n t á t szerez
hetek. Mikor egyszer valamit dolgozott a 
szobában, én halkan mellé mentem, mar-

lobogója csapszékek számára. A dolgok rendes 
folyamata mellett évszázadok teltek volna el, mig 
a lassan előnyomuló művelődés e nagyszerű vál
tozásokat véghez viszi. De mikor 1868 vége felé 
hire futamodott, hogy a Fok-tartomány közelében 
értékes gyémántokat fedeztek föl, a művelt világ 

kába csúsztattam a pénzt, megsúgtam neki j népeit elfogá a kiköltözési láz, mint mikor Kali-
mi t akarok, mig ö egykedvűen az ajtó felé 
nézett, Este, mikor megint bejött, elhozta 
a pap i r t és t in tá t . Az oláh megmuta to t t 
egy kimozdítható padlót, mely alá az ilyes 
dolgokat el szokták rejteni s én késő éjjel 
megí r tam leveleimet. Szerencsére másik 
fogolytársamnak, a kis szabónak, épen le
j á r t a fogság ideje. Mikor elment, á tadtam 
neki a leveleket s ő csizmájában a kapezák 
közé rejtve elvitte magával , megígérvén, 
hogy pos tára fogja adni. 

É n nem reméltem, hogy czélhoz érjenek. 
Egyik egy magyarországi bará tomrak szólt, 
álnév alatt , s ha fölnyitják, sem talál tak 

fornia gazdag aranybányáit fölfedezték; a parti 
városok kereskedői ós hivatalnokai oda hagyták 
üzletöket s irodáikat, a földmivelők és barom
tenyésztők gazdaságuknak, a művészek és iparo
sok műhelyeiknek hátat fordítottak, a Fokföldön 
állomásozó csapatok tisztjei és közemberei 10—12 
hónapra szabadságot kértek, sőt a Transvaali 
köztársaság elnöke is, Praetorius, ásót, lapátot és 
rostát ragadott kezébe s minden érkező hajó uj 
vendégeket hozott az uj Golkonda gyémántgazdag 
területei számára. A „gyémántmozgalom" csak
hamar elérte tetőpontját, sőt eddig már tul is 
haladta. A nem egészen tiszta gyómántdarabok 
árának leszállásával megfogyatkozott a szerencse
vadászok száma ia, és igen sokan vagy visszatér
tek hazájokba, vagy pedig a Transvaali köztársa 
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eág arany vidékein települtek le. Azonban a 
„hivők és remélők" száma még mindig oly nagy, 
hogy e vidékek állandó benépesedése minden 
kétségen felül áll. 

A gyémánttermő vidék a déli szélesség 28 
és 30, a a keleti hosszúság 24 és 27 fokai közt 
terül el. Azon a fensikon, melyet az Orange-
(Narancs-) folyó s északi mellékfolyóinak területe 
képez, valami 675 D mfldnyi tért borit be s a 
Fok-tartomány Colesberg és Hopetown nevű 
kerületeit, a griquák földét s a betcsuiínok bir
tokát foglalja magában egészen a Narancs-folyami 
szabad államig és a Transvaali köztársaságig. A 
fólásást természetesen itt sem űzeti ki mindenik 
négyszögméter. A nemes kövek igen gyéren van
nak szétszórva s nem egy bányász hónapokig tur
kált a Vaal-folyó völgyében vasy a fensik terü
letén, a nélkül, hogy csak uti költségüket és az 
ottani drága életmód kiadásait is fedezhették 
volna keresményükből. Csak néhány gazdagabb 
tartalmú hely vált hiresebbé s ezek közt is egy 
Bem volt jövedelmezőbb Colesberg-Kopje-nál, 
mely egy kis falszerü domblánczolat, Pniel hit

fölfedezett bányahelyet 30 láb hosszú és ugyanoly 
széles darabokra (claims) osztott föl. Minden ily 
földdarabért havonként 10 shilling adót kell 
fizetni. Egy kincskereső két claim-nél többet 
semmi szin alatt sem bérelhet ki. Az aztán töké
letesen mindegy, hogy vájjon a claim tulajdonosa 
egyedül akarja-e művelni birtokát avagy többed 
magával, vagy bérbe adja-e avagy végképen el
árusítja? — csak épen azt követeli a kormány, 
hogy a szerzett jog elvesztése, elenyészése vagy 
eladása után a claim egy hétnél tovább művelet
lenül ne heverjen. 

AColesberg-Kopjen fekvő claimek a leggaz
dagabbak. Az ott kiosztott claimek száma 900-ra 
megy, melyek közül 300 igen gazdag, 400 köze
pes, 200 pedig meglehetős szegény. A legnagyobb 
gyémántláz idejében, mikor a nemes kövek értéke 
még nem szállt le annyira, mint most, a jövedel
met, melyet például Wainwright, Smoots, Buckley, 
Armstrong, Behrmann s más vállalkozók havon
ként bevettek, 5—5000 font sterlingre (50,000 
forintra) becsülték, s az ilyen hires bányahelyek 
még utólagosan is, mikor már ki voltak zsákmá-

emelkedik, csakhamar elhagyatottá, üressé vál
nék, ha lakóit a kincsszomj oda kötve nem tar
taná. Az ottani égalj ugyan eléggé egészséges, de 
a porral telt lég s a méregdrága s mégis alig 
élvezhető ivóviz és a messziről nagy költséggel 
és fáradsággal oda hozott élelmi szerek roszasága 
s néha teljes hiánya nem igen Kecsegtetik az em
bert állandó letelepedésre. E mellett a bányászat 
is mind veszélyesebbé kezd válni. Egyetlen claim 
birtokos sem akar több tért hagyni fen útnak a 
kiszabott 7 lábnyi területnél, s igy a szekerek 
kitérése a szűk töltésuton majdnem lehetetlen-
gyakran megesik, hogy emberek és állatok a 
mélységbe zuhannak. A nyári esőzések következ
tében a claimek falai gyakran beomlanak; eddig 
e beomlások szerencsére mindig éjjel történtek. 
A tolvajok és rablók szemtelenül garázdálkodnak 
és csakis a Iynch-törvényszék tartja vissza őket 
attól, hogy még vakmerőbbek ne legyenek. Aztán 
az eredmény is csak ritkán ér föl a fáradsággal; 
az igazi nemes kövek igen meggyérültek s az 
értéktelenebbeket most már igen olcsó áron ve
szik. Szóval az egész nagyszerű „gyémánt-szédel-

Gyémántbánya Colesberg-Kopje mellett Dél-Afrikában. 

téritői állomástól 30 angol mérföldnyire dólnyugot 
felé s Dutoits Pan-tól észak felé 3 mérföldre. E 
domb gyürü szilárd kovagsziklából áll, melynek 
medencze-alaku belseje 90 lábnyi mélységig, 
a hol már • viz szivárog elő, egymásra követ
kező kőtörmelék-rétegekkel van tele. E rétegek 
egyikén, a 6 — 10 láb vastagságú, úgyneve
zett „kemény zátony"-on (Harte Bank) fekete 
és hasonló szinü porladó héjjal körülvett föld
gumók hevernek, melyek közt a legtöbb gyémán
tot kapják. 

Igazán sajnálni lehet, hogy e helyeket még 
egyetlen szaktudós geognosta sem vizsgálta meg 
közelebbről, mert ott hihetőleg ki lehetne für
készni, hogy minő természeti okoknál fogva szi
lárdult kemény kristálylyá a szénsavany. Ugyanis 
a gyémántok e vidéken bizonyos törvények sze
rint látszanak szétosztva lenni, mely törvények 
ismeretének ott eddig csakis a bányaterületek 
becslésénél vették gyakorlati hasznát. Hogy az 
onnan Európába jövő tudósításokat 8 mellékelt 
rajzunkat is annál érthetőbbé tegyük, előre kell 
bocsátanunk, hogy a kormány minden újonnan 

nyolva 4-5000 font sterlingen keltek el, mig a 
hozzájok legközelebb fekvő claimek is ez árnak 
alig tizedét vagy huszadát érték meg. 

A bányamunkálatokat legjobban át lehet te
kinteni ama törmelék halmokról, melyek a kör
láncot körülveszik. Az egész Kopjet északkelet
től délnyugoti irányban 13 töltés metszi át, 
melyeken a „stuff,": azaz a bányákból fölhúzott, 
gyemánttartalmu törmelék elhordására szükséges 
szekerek közlekednek. Minden ily ut mellett két
felől claimek feküsznek, melyek mély utárkoknak 
látszanak. 20,000-nél több fehér, fekete és sárga 
ember foglalkozik ott aránylag igen kis területen. 
Négyszögletűre kimetszett apró terraszokon álla
nak 10—70 lábnyi mélységben, hova fa- vagy 
kotélhágcsón ereszkednek alá. Minden pillanat
ban több ezer dézsa, veder és kosár vonatik föl a 
mélységből drága, zöldes földdel telve, s miután 
tartalmukat a fent váró szekerekbe ürítették, 
ismét alá zuhannak. A földet aztán később szitán 
v agy rostán keresztül törik s a drága köveket ki
szedik belőle. 

A nagy sátorváros, mely a Köpje mellett 

gés" maholnap véget fog érni s a szerencsevadá
szoknak más kereset után kellendlátniok nem
sokára. £, i . 

K i s s F e r e n c z . 
(1825-1873.) 

íme ismét eltűnt egyike a negyvennyolcza-
diki dicsőség „névtelen félisteneidnek! Kiss Fe
rencé! hány ember van széles e hazában, a ki tudná, 
hogy ez egyszerű név viselője mily erdemeket 
szerzett a hazának tett szolgálataiban! 

A kik életében nem ismerték, ismerjék meg 
most ez igénytelen arczképben; a kik nem tudják 
ki volt: tán szerezhetnek némi képet érdemeiről 
ez életrajz egyszerű adataiból. 

Kiss Ferencz — írja róla a „Keform" — 
egy oly erdélyi család ivadéka, mely mindenét fel
áldozta a haza megmentéséért a 48—49-diki évek
ben. A családfő Kiss Sámuel, a szabadságharcz 
kezdetén cs. k. őrnagy és fogarasi várparancsnok 
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volt; fiai: Antal, György és Ferencz, pedig főtisz
tek a cs. k. hadseregben. Az önvédelmi harcz ki
törésekor mindnyájan a haza zászlója alá sorakoz
tak s a honvédséghez csatlakozva harczoltak híven, 
vitézül, nemzetük ügye mellett. A világosi gyász
nap után fogságba kerültek s a tétlen szenvedés 
áldozatát is meghozták a hazának, melytől a fárad
ságos küzdelmet sem tagadták meg. 

Kiss Ferencz 1825-ben a szé
kely havasok közé rejtett Csik-
Madarason született, hol atyja 
akkor, mint székely ezredbeli fő
hadnagy, állomásozott. Első neve
lését magán nevelőtől nyerte, 15 
éves korában pedig az olmützi had-
apród-tanodába vétetett föl. It t 
három év alatt befejezvén tanul
mányait, mint kitűnően osztályo
zott hadapród a 34. sorezredbe 
lépett, hol egy év múlva hadnagyi, 
8 nemsokára főhadnagyi rangot 
nyert. Ezzel a ranggal, mint ki
tűnő katonát, zászlóaljparancsnoki 
segédül alkalmazták, s 48-ban 
ezredével együtt Lembergből Ma
gyarországba érkezett. Pesten már 
akkor nagy volt a forrongás, s az 
ezred a magyar fővárosba megér
kezvén, egészen más érzelmek által 
volt lelkesítve, mint a tisztikar. 
Ezt belátván Kudelka ezredpa
rancsnok, s későbbi altábornagy, 
ő és tisztikara, Kiss Ferencz s Széli 
József százados kivételével, Bécsbe 
ment, ezredét itt hagyva. A ma
gyar kormány azonnal uj tiszti
karral látván el az ezredet, a 
parendorfi táborba küldte. Kiss 
Ferencz a schwechati ütközetben 
kitüntetvén magát, mint tehetséges 
katonát egy utászzászlóaljba osz
tották. Nemsokára a 3-dik utász
zászlóalj parancsnoka lett, s minél 
szélesebb körben fejthette ki te
hetségét, annálinkább megnyerte 
tiszttársainak elismerését, s főpa
rancsnokainak dicséretét. A fiatal utász százados 
a magyar hadsereg egyik legjelesb szaktisztjévé 
lett, s egyásután nyert őrnagyi- s alezredesi ran
got. A haza érdekében tett szolgálatainak elég | 
bizonyítékául szolgál az aradi hadbiróságnak 
Haynau alatt hozott ítélete, melyben sulyositó 
körülményekül vannak felsorolva, hogy Kiss Fe
rencz intézkedései és 
műveletei mennyire 
nagy kárt okoztak az 
osztrák és orosz had
seregeknek , s ezek 
mily nagy erőfeszí
tésre lettek kénysze
rítve, hogy a jeles 
utász alezredes által 
eléjük gördített aka
dályokat legyőzhes
sék. 

A 24 éves alezre
des valóban nagy te
hetséget árult el az 
utászát s várerődités 
körében. Nem is em
lítve az egyes ütkö
zetek alkalmával tett 
jeles szolgálatait, kü
lönösen kitüntette 

magát a győri föld
vár építésénél, hol 
tevékeny részt vett 
mind a terv megálla
pításában, mind an
nak sikerült kivite
lében; továbbá a szol
noki ütközetnél, 8 a 
tiszafüredi hídfő épí
tésénél. 

Egyik legsikerül
tebb műve volt P o - M 
roszló és Valk hely-
Bégek megerősítése, 
melyet az aradi vész
bíróság, egyik főbűne gyanánt, ítéletében külön 
is fölemlített, — ekkor oly figyelmet gerjesz
tett a fiatal utász maga és tehetsége iránt, hogy 
a szakférfiak ajánlata folytán Dembinszky maga 
mellé vette, s ennek a Vogl altábornagy által ve
zényelt osztrák hadtest elleni minden hadműve
letében részt vett. Ekkor már el volt ismerve jeles 

tehetsége a maga szakmájában, s épen ezért őt 
küldték ki a Magyarországba vonuló orosz csá
szári segéd-hadak egyike ellen utászfőnöknek, 
feladatául tűzetvén ki, hogy az előnyomuló had
sereg útjába minél több akadályt gördítsen. Eb
beli feladatának ügyesen megfelelt; hol gyorsan 
s hamarjában készített erődítések által napokig 

Kiss Ferencz. 

megállította az ellenséget, mint például Kapuvár
nál, hol pedig oly módon rontotta meg a közleke
dési vonalat, hogy az ellenségnek legtöbb idejét s 
erejét vette igénybe az ut helyreállítása Szegedig. 

Kiss Ferencz ezzel be is fejezte oly fényesen 
kezdett katonai pályáját, de jelleme és tehetségei 
más irányban is nyilatkoztak. 

Egy elefánt partraszállitása Uj-Yorknál. 

A világosi gyásznap után az aradi vészbiró-
ság halálra ítélte őt is, de Haynau a halálitéletet 
16 évi várfogságra változtatta. Börtöne König-
gratzben volt, hol hetedfél évet töltött a legszigo
rúbb fogságban. Majd kegyelmet kapván, meg
tört lélekkel s reménytelenül tért hazájába. Há
rom évig Bethlen Olivér grófnál s Weór Sándor 

bihari földbirtokosnál, mint magán nevelő műkö
dött. E tisztének is a legnagyobb sikerrel felelt 
meg, s minden szabad idejét tanulmányokra for-
ditá. Búvárkodó lelke áttanulmányozta a katonai 
szakmába vágó jelesebb művek legnagyobb részét, 
B teremtő erő képessége s tehetsége tudatában 
önmagát epesztve búsult, hogy nincs tér, a me

lyen kedve szerint működhetnék. 
Hazájának és nemzetének sorsa is 
aggasztotta, de művelt lelke nem 
engedé, hogy czéltalan és rohamos 
kitörésekben adjon kifejezést benső 
érzelmeinek: csak hallgatott s 
szenvedett. 

1867-ben az alkotmányos kor
szak beálltával a közlekedési mi
nisztériumnál szerény állást fog
lalt el. Jelleme 8 természete nem 
engedé, hogy illetékes helyen, hol 
előkelő állású emberek régi baj
társai voltak, B őt és tehetségeit 
igen jól ismerek, rámutasson ér
demeire, s tehetségeinél fogva 
méltán igényolt állás után járjon. 
Várt és hallgatott, nem kért sen
kitől semmit,s havaiami fájt neki, 
az nem mellőztetése volt, hanem 
az, hogy nem áldozhatja föl hazá
jának tehetsége minden erejét. Ez 
a gondolat lassan emésztő féreg 
gyanánt rágódott nemes lelkén, s 
csak barátai, s közelebbi ismerősei 
vették észre, hogy nyomja valami. 
Majd jött a honvédség szervezése, 
8 itt hitte, hogy tehetségéhez illő 
helyre alkalmazandják, mert hi
szen a főrendezők mind ismerősei 
voltak. Azonban hallgatag ember 
volt, B a közlekedési minisztérium
nál hivatalbeli asztala fiókjára 
nagy betűkkel volt folirva: „Ferkó 
ne politizálj I" Nem is tette, pedig 
a ki akkor nem politizált, az hiába 
várta, hogy a figyelem feléje for
duljon. Néma elvonult ága a vi
szonyokkal elégedetlen színezetet 

adván neki, illetékes helyen veszélyes embernek 
tüntették föl, magas állásra jutott bajtársainak 
némelyike pedig kimerült vagy meghaladott 

I tehetségnek tekinté. O azonban fényesen meg-
czáfolta ezt a balvéleményt több katonai czikke 
s pár röpirata által, ugy hogy végre a kormány is 

| elérkezettnek látta az időt, hogy tért adjon Kiss 

Ferencz tehetségé
nek bizonyos irány
ban és az egyetemen 
a magyar hadtani elő
adások egyik taná
rává nevezte ki. Eb
beli működése alatt 
irta az utászszolgálati 
utasítást, s a katonai 
földrajzot, mely két 
tárgynak jeles tanára 
volt. Hallgatói, ta
nítványai szerették 
finom modorát, s bá
multák értelmes vi
lágos előadását; ba
rátai azonban aggód
tak gyöngülő egész
sége miatt, melynek 
helyreállítását nagy
ban akadályozták az 
clkedvetlenedés, s a 
túlságos erőfeszítés. 
A két utolsó évben 
ugyanis érezte, hogy 
halálát siettető mell
betegség szállta meg, 
8 ép ezért szakadat
lan kitartással dol
gozott két nagyobb 
katonai munkán. — 
Egészsége azonban 

f már a múlt ősz köze-

{•én annyira hányat
ott, hogy október

ben orvosai tanácsára 
Meránba ment, enyhébb levegőt keresni. 

Azonban Merán gyönyörű vidékén sem volt 
gyógyszer számára, s betegségét csak növelte az 
a kínzó tudat, hogy távol hazájától, ismerőseitől, 
s mindenkitől elhagyatva kell várnia az utolsó 
napot. Utolsó óráiban élete legszebb szakáról a 
48—49-diki évekről emlékezett meg, s lelke egész 
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ihletével kérto a körülállókat, hogy ne feledjék 
el, hogy hét nagy döntő csatában vett részt, a igy 
midőn magát ama dicső korszakba képzelte vissza, 
elfeledte az azután történteket. 

Utolsó perczében fölsóhajtott: 
— Oh, magyar hazám, magyar hazám! 
De e forrón, mélyen és hiven szeretett hazát 

többé meg nem lát ta: meghalt ottMeránban febr. 
1-sején s még holt teste sem nyugszik abban a 
drága földben, melyet a vész napjaiban vérével 
védelmezett. 

Egy óriási elefánt partraszállitása 
Uj-Yorknál. 

Különös fajtájú és ritka nagyságú vendéget 
szállított a „Deutschland" nevű hajó Uj-York ki
kötőjébe a múlt év deczemberének 17-ón. A hajó 
Hamburgból indult el és egy roppant nagyságú 
indiai elefántot vitt magával Amerikába. Az ele
fánt, melyet „Vilmos császár"-nak kereszteltek, 
hazájából Indiából Oroszországba került s az orosz 
czáré lett, ki azt később Kreuzbergnek, a világ-
hirü állatsreliditőnek engedte át,ez pedig „Balley 
és társai" állatsereglet-birtokosoknak adta el. A 
„Vilmos császár" valószínűleg a legnagyobb ele
fánt, mely az Egyesült-Államok területen valaha 
megfordult, mert magassága 10 lábnál is nagyobb. 

Az állat partraszállitása óriási súlya miatt 
csakis egy jelentékeny nagyságú és gőzerővel 
hajtott úszó csigakészülék segélyével volt eszkö
zölhető, miként az mellékelt rajzunkon látható. 
Mihelyt az állatot a fodélzetközből felvontatták, 
a hajó fedélzetén lévő vontató kötelet az úszó 
gőzcsiga lánczához erősitették, a csigát lassanként 
oldalvást csavarták és igy az elefántot az úszó 
csigatutajra emelték, melyet aztán egy gőzös a 
parthoz vontatott. 

Ily módon szállítottak az angolok az 1858. 
évi hindu lázadás alkalmával igen sok elefántot 
India főbb parti városaiba. Az állatokat Ceylon 
szigetén összefogdosták s Calcutta, Bombay vagy 
Madras kikötőibe szállították, hol hatalmas csigák 
segélyével partra rakták, a nélkül, hogy az álla
tokban kár esett volna. Épen ily eredménynyel 
szállították partra 1868-ban azokat az elefántokat 
is, melyek az angol expedicziót Abyssiniába kisér
ték. Az elefántok háború alkalmával megbecsül
hetetlen szolgálatot tesznek a hadseregnek. Tudták 
ezt a régi persák, punok és rómaiak, s tudják ko
runkban a praktikus angolok is. 

Darwin legújabb munkája. 
(Folytatás.) 

A második elv az ellentét élve, mely azon alap
szik, hogy ha bizonyos érzelmeket vagy hangula
tokat meghatározott módon szoktunk nyilvánitni, 
az ezekkel ellentétes érzelmek kifejezésére köz
vetlen ellentétes jeleket és módokat is haszná
lunk. Lássunk néhány példát az állatvilágból. A 
kutya,- ha idegen jő az udvarra, egyenesen és elég 
mereven közeledik hozzá; fejét kissé emelten 
tartja vagy csak kevéssé konyítja le; szőre fel
borzad, különösen nyakán és hátán ; hegyes fülei 
előre irányulvák; szemei mereven néznek, fogai 
kiállnak és morgó hangokat halLt. Ha azonban 
az idegenben távollevő urára ismer, rögtön egész 
lénye átalakul; a helyett hogy egyenesen járna, 
teste lefelé hajlik vagy egészen lesimul és kanyar
gósán ide-oda veti mogát; fiirkát a helyett hogy 
mereven és fölfelé tartaná: leereszti és egyik 
oldalról a másikra csóválja; szőre pillanat alatt 
lesimul, füleit lecsüggeszti és hátra felé húzza, ez 
által a szempillák meghosszabbodnak és a szemek 
nem tetszenek többé gömbölyűeknek és mere
veknek. 

Ép ily ellentét van a kutyáktól űzőbe vett 
vagy a. czirógatásra doromboló macska között. 

Vizsgáljuk most az ellentét miképen nyilvá 
nul a kifejezésekben. Társaságban élő állatoknál 
a kölcsönös közlékenyBÓg tehetsége az egy és 
ugyanazon család tagjai, a különböző nemek, a 
fiatalok és öregebbek között igen nagyjelentőségű. 
A közlés leginkább a hang által történik, de bi
zonyos mértékben egymás taglejtéseit és kifejező 
állásait is kölcsönösen megértik. Az ember nem 
csupán tagozatlan kiáltásokat, taglejtéseket és ki
fejező arczjátékot használ, hanem még a tagozott 
beszédet is föltalálta, ha ugyan e szó „föltalálta" 
alkalmazható oly folyamatra, a mely számtalan 
félig öntudatos, fokról fokra való haladás által lé
tesült. A ki a majmokat figyelemmel kisérte, nem 

kétkedhetik azon, hogy egymás taglejtéseit ós 
kifejezéseit, sőt az emberéit is megértik. Ha va
lamely állat a másikat megtámadni készül vagy 
ha a másiktól fél, külső megjelenésében gyakran 
félelemgerjesztő alakot ölt magára, szőrét fölbor
zolja és ezáltal testének látszólag nagyobb alakot 
ad, fogait vicsorgatja vagy szarvait a magasba 
emeli és bősz hangokat hallat. 

Mivel a kölcsönös közlékenység bizonyára 
számos állatra nagyon hasznos, nem valószínűtlen 
azon vélemény, hogy a taglejtések, melyek ép 
ellenkező természetűek más — bizonyos érzelmek 
kifejezésére használt taglejtésekkel, kezdetben 
önkéntesen alkalmaztattak az ellentétes hangula
tok kiemelésére. Az a tény, hogy e taglejtések 
mai napság velünk születnek, nem képezhet érvé
nyes ellenvetést ama fölvétel ellen, hogy kezdet
ben szándékosak voltak; mert ha nemzedékeken 
keresztül folyton használatban voltak, végtére 
örökösekké váltak. 

Közmegegyezés által elfogadott jeleknél, — 
melyek nem velünk születettek, — mint ajsiketné-
máknál és a vadaknál az ellentét elvét gyakran al
kalmazzák. A karthauziak a beszédet véteknek tar
tották, de mivel némi kölcsönös érintkezést még 
sem kerülhettek el, a jelek általi beszédet találták 
föl, melynél az ellentét elvéből indultak ki. 

Ezenfelül számos jel, melyek egymáshoz nyil-
vánvalólag ellentétes viszonyban állanak, ugy lát
szik, mintha egyik a másiktól függetlenül kelet
kezett volna. Ez főlegazon jelekre nézve érvényes, 
melyeket a siketnémak a világosság és setétség, 
az erő vagy gyengeség kif jezésére stb. használ
nak. Az igenlés és tagadás ellentétes taglejtés — 
a fej előre biczczentése és egyik oldalról a másikra 
való rázása által — valószínűleg természetes ki
induló ponttal bírnak. A kéznek jobbról balra 
történő mozgatása, a melyet némely vad népek a 
tagadás kifejezésére használnak, a fej csóválásának 
utánzásául tekinthető. Hogy a kéz ellenkező moz
gása egyenes vonalban az arcztól lefelé, mely az 
igenlés jeléül szolgál, az ellentét elvénél fogva 
vagy más valami egészen különböző utón és mó
don keletkezett-e, — bizonytalan. 

A kis gyermekeknél a tagadás első nyilvánu-
! lása a táplálék visszautasításakor történik és sok
szor észlelhetjük, hogy fejüket mellüktől vagy az 
eledeltől, ha azt kanállal eléjük tartjuk, oldalra 
elfordítják. Ha ellenben a nyújtott tápot elfo
gadják és szájukba veszik: fejüket kissé lefelé 
hajtják. Figyelmet érdemlő tény, hogy ha a gyer
mekek az eledelt elfogadják, fejükkel csak egyszer 
biczczentenek, ha ellenben visszautasítják, fejüket 
több ízben egyik oldalról a másikra rázzák, mint 
a felnőttek. Azonfelül visszautasítás esetében fe
jüket gyakran hátra vetik vagy szájukat becsuk
ják, ugy hogy e mozgásokat hasonlólag olyanok
nak tekinthetjük, a melyek a tagadás kifejezését 
kisérik. Wedgtoood megjegyzi, hogy ha zárt ajak
kal vagy fogakkal ejtünk ki hangokat, azok az n 
vagy m bctühez hasonlitnak és ebből a tagadás 
kifejezésére szolgáló s majdnem minden nyelvben 
rokon: ne, nem, no, non, (görögül „me") szók ke
letkezését is kimagyarázhatnók. 

Hogy ezen jelek velünk születettek vagy 
ösztönszerűek, onnét is kitetszik, hogy a vak és 
siket Bridgmann Laura az igenlést mindenkor fe
jének biczczentése, a tagadást ellenben fejének 
rázása által fejezi ki. 

Azonban ezen jelek a különféle emberfajok
nál még sem oly átalánosak, mint azt előre vár
hattuk volna. A malájok, Ceylon sziget bennszü
löttei, a khinaiak, a négerek és a kafferek mindkét 
jelet használjak, úgyszintén az ausztráliaiak is. 
Azonban Queens-landban Dyson Lacy a tagadás 
ezen kifejezését sohasem észlelte! és Rnl fejezését sohasem észlelte és Bulmer szerint 
a gipplandiak a tagadást az által fejezik ki, hogy 
fejüket kissé hátra vetik és nyelvüket kiöltik. A 
száraz föld éjszaki részén a Torres-ut közelében, 
a bennlakók a tagadást nem a fej rázása által fe
jezik ki, hanem azáltal hogy jobb kezüket föleme
lik a magasba ós ezt rázzák. A fej hátravetése és 
a..n?e!.vveí v a l ° csattantáé az uj görögöknél és a 
törököknél a tagadás jele, mig ugyanezen nép az 
igenlést épen ugy fejezi ki, mint mi. Az eszkimók
nál a fej biczczentése igenlést, a szem pislogtatása 
tagadást jelent. Az indiánok az igenlést olykép 
fejezik ki, hogy kezükkel (mely mutató ujjuk ki
vételével be van csukva) lefelé ós a testtől távozó 
görbe vonolat kanyaritnak a lógben, mig a taga
dás nyitott és alsó lapjával befelé fordított kézzel 
történik, olykép, hogy azt testüktől kifelé távo
lítják. A tagadás kifejezésére sok nép a mutató 
ujj ide-oda való rázását is használja. 

Mindezeknél azonban majdnem közös mozgás 
a fej elforditása vagy hátrafelé vetése, mint ezt a 

kis gyermeknél észlelhetjük, ha a táplálékot visz-
szautasitjuk. Az igenlés a különféle népeknél még 
különfélébb módon történik, mint a tagadás, Ce 
ismét nagyrészt visszavezethető a kis gyermek 
fejének hajtogatására, ha az eledelt elfogadja és 
szájába veszi. 

Az embernél a legjobb példa az ellentét el
vére, mely más bizonyos érzelmekkel ellentétes 
kedólyhangulatok kifejezésére szolgál: a vállak 
vonása. E taglejtés képtelenséget fejez ki valamit 
megtenni vagy szabadkozást; oly valamit jelent 
a mit nem vagyunk képesek végrehajtani vagy a 
mit nem lehet elkerülni, vagy a mit föl sem ve
szünk. E taglejtést gyakran tudva és önkéntesen 
alkalmazzuk, azonban igen valószínűtlen, hogy 
kezdetben czélzatosan használták volna, és hogy 
csak későbben, örökség utján állandósult meg; 
ugyanis nemcsak a kis gyermekek vonnak vállat, 
hanem e mozdulatot oly más különböző mozgások 
kisérik, melyeknek ezer Itpzül alig egy bír tuda
tával, hacsak figyelmét különösen e tárgyra nem 
irányozta. 

Ha valamely kutya más idegen kutyához kö
zeledik, némely körülmények között czélszerünek 
tarthatja mozgása által a másiknak tudtul adni, 
hogy barátságos indulattal viseltetik irányában és 
nincs szándékában csetepatéra keritni a dolgot. 
Ha két fiatal eb játékközben egymásra morog és 
pofáikat vagy lábszáraikat harapdálják, bizonyára 
értik taglejtéseiket és modorukat eg> más között. 
Ugy látszik hogy épen a kis kutyáknál és macs
káknál az ösztönszerű tudat bizonyos neme lé
tezik arra nézve, hogy kis, éles fogaikat vagv 
karmaikat játékközben nem szabad durván hasz
nálniuk, de gyakran mégis megesik a baj és ekkor 
nyöszörgés a mulatság vége. S ámbár a kutyák 
különféle módon társaiknak és az embernek is ki
jelenteni igyekszenek, hogy az egész csak tréfa
dolog és barátságos hajlam uralkodik bennük, még 
sem hihető, hogy valaha arra gondoltak volna, 
hogy a fülüket hátra húzzák és lecsüggeszszék a 
helyett, hogy egyenesen tartsák, farkukat leko-
nyitsák és csóválják a helyett, hogy azt mereven 
és fölfelé irányozva hordozzák, stb., mivel tudják, 
hogy ezen mozgások épen ellentétes viszonyban 
állnak azokkal, melyeket épen ellenkező és ártani 
igyekvő szándékból végeznek. 

Az akaraton és öntudaton kivül tehát még 
más valaminek, ezektől egészen eltérő befolyású 
elvnek is kell közre működnie. Ez elv a követke
zőkben összpontosulhat: minden, egész életünkön 
át önkéntesen végzett mozgás bizonyos izmoknt 
kelt tevékenységre, és ha közvetlenül ellentétes 
mozgást teszünk, akkor folytonosan más és más 
ellentétes csoportja az izmoknak jő tevékenységbe; 
mint midőn jobbra vagy balra fordulunk, ha 
valamely tárgyat magunk felé húzunk vagy ma
gunktól eltaszitunk, ha valamely testet föleme
lünk vagy leeresztünk. Szándékaink és mozgá
saink oly erősen egyesülvék egymással, hogy ha 
igen hevesen óhajtjuk, hogy valamely tárgy bizo
nyos irányt kövessen: alig gátolhatjuk meg, hogy 
testünk is ugyanezen irányban ne mozogjon, ám
bár tökéletesen meg vagyunk róla győződve, hogy 
ennek semmi hatása sincs és nem is lehet. Igen 
szembeszökő példát lelünk erre vonatkozólag a 
billiárdjátszók nevetséges és grotesk hajlongá-
saiban, midőn a golyó mozgását testükkel utá
nozzák. Ha valakit hevesen kiutasítunk, aligha 
gátolhatjuk meg, hogy kezünkkel is távozásra ne 
intsünk, habár taglejtésre nincs szükség, hogy 
szavainkat még érthetőbbekké tegyük. 

(Vége követk.) 

A „Times." 
Sokszor olvasunk arról a naj,y befolyásról, 

melyet a világ legnagyobb lapja: a „Times" az 
angol közvéleményre és Anglia politikájára gya
korol. Sőt a háború és béke kérdésében ép ugy 
mint a kölcsönkötéseknél, a pénzvállalatok sike
rénél döntő befolyást tulajdonítanak neki. Igy 
közelebbről is a legújabb magyar kölcsön nem a 
legjobban köttetett meg a londoni piaezon és :t 
magyar pénzügyminiszter ezt is annak tulajdo-
nitá, hogy a „Times" nagyon harczias czikket irt 
Oroszország ellen és e miatt a pénzpiaezon rósz 
hangulat, félelem uralkodott akkor, midőn a köl
csönt kibocsáták. Azután pedig a „Times"-ban 
egy kedvezőbb czikk jelent meg rólunk és £erre 
kölcsönünknek nagyobb árkelete lett a piaezon. 

Szóval a „Times" hatalmát még mi is érez
zük. Ezért nem lesz érdektelen e nagy lap törté
netével megismerkedni azon hiteles adatok alap-
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van", — folytatja 
irodalmi, politi-
kritikai, színházi, 
humoristikus, él-
értelemmel van 

ján, melyeket egy angol iró összeállított egy épen 
most megjelent művében.*) 

A „Times"-ot mostani tulajdonosának nagy
apja John Walter alapitá. Eleinte „Daily Univer-
sal Register" („Átalános napi közlöny") czimen 
inditá meg a múlt században 1782-ben. Még pedig, 
hogy a figyelmet fölkeltse, saját találmányát, a 
logographikus rendszert alkalmazá, azaz: a gyak
ran előforduló szavakat egészen kiöntette (nem, 
mint most: csak a betűket), de később ezzel föl
hagyni volt kénytelen, mert nagyon sokba került. 
Három óv múlva lapjának nevét is megváltoztatá, 
mint megjegyzé: azért, mert ha kávéházban kérte 
valaki a „Daily Universal Register"-t: más lapot 
adott a pinczér, melynek czimében hasonlóan meg 
volt e szó „Register." 

Fölvette tehát 1785-be a a „Times" („Idők") 
nevet. A czimváltozást elmésen fejtegeti egy 
czikk ben, melyben többek közt ezt mondja: „A 
kritikus olvasó azt fogja megjegyezni, hogy mi 
személyesítjük uj nevünket, de nem nevezzük 
meg nemét ós bár hivatásában tevékeny lesz, mégis 
. ,semleges"-nek tekintjük. Minthogy a „Times" 
ellentétes és egészen eltérő tulajdonságokból van 
Összetéve, mégsem lehet azt sem a növényi, sem 
az állati birodalomba sorozni: oly határozatlan 
természetű az, mint a polyp és a vitatkozásban, 
leírásban és illusztrácziókban az irók közt a leg
híresebbeket fogja alkalmazni." 

„A „Times"-nak sok feje 
czikkét. — „Főbb fejei: az 
kai, kereskedelmi, filosofikus, 
előkelő világbeli (fashionable), 
czes stb. — mindenik kellő 
ellátva arra nézve, hogy föladatának eleget te
gyen: a mit nem mindenik államfőről, sem az 
egyház, a hadsereg, hajóhad, sőt még az egye
temek fejeiről sem lehet mindig állítani. A 
„Times" politikai feje egy kettős Janus-arcz lesz, 
az egyikkel az öreg Anglia barátainak fog moso
lyogni, a másikkal ellenségeire haragosan te
kinteni." 

Ily nemes föladatokat tűzött ki maga elé a 
„Times" és azoknak 87 év alatt mindig meg is 
felelt 

De sok megpróbáltatásnak, sok küzdelemnek 
is volt kitéve és főérdeme az, hogy soha sem a 
hatalom szava, sem pénz meg nem tántorította és 
el nem zárta a meggyőződós nyilvánításától ha
sábjait. Igy érte azt el, hogy a világ legnagyobb 
lapja, egyszersmind a legönzetlenebb, legbecsü
letesebb vállalat is, és épen ennek köszönheti ha
talmát, befolyását, sőt sikerét, mely végül is oly 
nyereségessé tette, hogy kiadója bátran mondhatá, 
hogy a „Times" évi jövedelme felér sok német 
herczegség jövedelmével. 

De térjünk vissza a megpróbáltatásokhoz és 
nehézségekhez. 

Az alapitó Walter meghalt és helyét 1803-
ban fia foglalta el. 1804-ben Mellville lett Anglia 
minisztere, és egy szerencsétlen vállalathoz fogott, 
az úgynevezett Catamara-expediczióhoz. A tenge
részeti bizottság botrányos visszaéléseket fedezett 
föl. A „Times" keményen ostorozta a kormány 
hibáit. Azonban Walter legfőbb haszna a kormány 
hirdetéseiből és az adóhivatal által nála nyoma
tott nyomtatványokból állott. Mindettől elesett, 
— de azért a szabad véleményt a „Times" ki
mondta. 

Pitt 1806-ban kormányra jutott. A kormány 
Waltert fölszólitá, hogy a nyomtatványokat kérje, 
mert megkapja. De a kérést alá kellett írnia és 
tudta, hogy a kormány reá befolyást akar ez ál
tal gyakorolni. Ezért megtagadta az aláírást. 

A kormány máskép is éreztette vele haragját. 
Akkor még nem volt rendes posta és távírda 
közlekedés. Az 1805-iki franczia-osztrák háború
ról a „Times" pontos tudósításokat akart kapni, 
ezért nagy költséggel helyi tudósítókkal látta el 
magát. De a kormány o tudósításokat fölfogatta, 
hogy az ő tudósításaira legyen szorulva a „Ti
mes." Hiába panaszkodott a kiadó, eredeti tudó
sításait elsikkaszták. 

Sőt első Napóleon is pörölt a „Times"-szal; 
mert 1813 —15 közt dr. Stoddarttól nagyon éles 
levelek jelentek meg ellene, melyekben egysze
rűen „korsikai gazember"-nek volt nevezve, a mi 
akkor a mindenható Napóleonnal szemben nagy 
szó volt. Azonban itt már Walter is engedett, 
nem Napóleonnak, hanem az angol közönség 
udvariasságának, loyalitásának és Stoddart el lőn 
bocsátva. 

A „Times" történetének nevezetes szaka a~ 
1814-ik év. Mert 1814. november 29-én jelenté a 

lap homlokán a kiadó, hogy a mely lapot most az 
olvasó kezébe vesz, az gőzsajtóval van nyomva, 
melyből 1100 ivet nyomnak egy óra alatt. König 
nevű szász ember találta ezt föl. Már 1804-ben a 
„Times" egyik szedője Martyn Tamás talált föl 
egy m igában működő sajtót, Walter támogatta 
is pénzzel, de a szedők ellenzése folytán föl kel
lett hagyni a vállalattal. Most is csak akkor 
jelenté be Walter a változást, mikor a lap már 
ki volt nyomva ós az épület körül katonaság volt 
fölállítva. Igy a zajongó munkásoknak el kellett 
hallgatniok. 

Ez a gőzsajtó nagy vívmány volt. Mig az 
előtt 450 példányt állítottak ki egy óra alatt a 
„Times"-ból, addig 1814-ben 1100 ívet. 1836-ban 
2500 ivet, később 4, 8, 10 ezerét, mig jelenleg 
20—24 ezer példányt állítanak ki azon a borzasztó 
nagy gépen, mely „Walter-gép" néven most a 
„Timest" nyomja ós mely 14 láb hosszú, 5 láb 
széles. Jelenleg 500 ember (szedő, gépész, fűtő, 
hordó) állítja elő a „Timest" mindennap. 

A „Times" jól dijjaz. Minden vidéki tudó
sítást, soronként 3'/2 pennyvel,azaz: 15—18 kraj-
czárral fizetik. Rendkívüli áldozatokra pedig any-
nyi pénzt fordit, a mennyi csak kell. Pl. ha vala
mely jeles irót vagy rendkívül gyors tudósitót 
akar megnyerni — pazarul fizeti. 

Sőt fölfedező, rendőri szerepet is visz a „Ti
mes." Igy egyik párisi tudósítója O'Reilly figyel
meztető 1840-ben a közönséget, hogy bizonyos 
angol bankárházak 1 millió értékig hamisított 
hitelpapírokkal szándékoznak a nevezetesebb pénz-
piaezokon föllépni. A „Times" folytonosan kuta
tott ez ügybon, 50 ezer forintot költött nyomozásra, 
megnevezte az egyéneket. Ezek beperelték. A 
lapot el is ítélték „1 fillér kárpótlásrj," mert ez 
a szokás Angliában, ha a gyanú nagy, de a bi
zonyíték elégtelen. A „Times" erkölcsi győzelme 
nagy volt: kárpótlásául aláírást, indítottak. Azon
nal begyült 25 ezer forint. De a kiadó ebből az 
oxfordi és cambridgei egyetemen alapítványokat 
tett londoni szegény gyerekeknek. 

1845-ban nagy vasútépítési szédelgés volt 
Angliában. Minden lap kapott sok hirdetést, hogy 

i hallgasson. A „Times" is bevett minden héten 
30 —60 ezer forintot. De azért el kezdett lármázni, 
a közönséget óvta a csalásoktól és csakugyan a 
bukások be is következtek, sok ezer ember pénze 
oda veszett. 

Ebből láthatjuk, hogy szép és nemes csele
kedeteket is képes a „Times" fölmutatni. 

De azért nagyon jövedelmező vállalat. Jelen
leg 70 ezer példányban kel el és hirdetésből egy 
évben 2 millió 600 ezer forintot vesz be. Ugy, 
hogy ha most a rógi hirdetési adó Angliában 
meglenne: 1.500,000 forintot fizetne az államnak 
adóba. De most ez el van törölve. 

Hátra van még, hogy a lap munkatársairól 
szóljunk. De ezekről senki sem tud semmit. Vagy 
névtelenül, vagy álnév alatt jelennek meg a czik-
kek és a szerzők nevét titok fedi még most is. 
Azonban egy-egy nevet mégis megtud a közén-
ség. Igy pl. most már tudjuk, hogy Disraeli az 
egykori miniszterelnök és mostani ellenzéki vezér, 
25 év előtt „Runnymede" név alatt sok czikket 
irt a „Times"-nak. Az utóbbi 10—12 év alatt 
sok, szép czikk jelent meg „Historicus" név alatt 
Ezek szerzője Vernon Harcourt, Oxford parla
menti követe és szabadelvű szónok. John Sterling 
pedig sok hadügyi és más vezérczikket irt „Don-
nerer" név alatt. 

Azonban épen azért, mert csakis angol szem
pontból és érdekből itél meg a „Times" mindent: 
nem eléggé következetes sem politikai elveiben, 
sem pénzügyi, nemzetgazdasági eszméiben. Ezen 
csudálkozni nem lehet, mert Anglia érdeke sok
féleképen forog fenn az öt világrészben, és ki 
azokat mindig, mindenütt föltétlenül akarja védeni, 
még pedig nem várva be az eseményeket, hanem 
azoknak mintegy irányt akarván adni: az elvi és 
tudományos szempontból gyakran lesz követke
zetlen. De az angol épen ezért bizik a „Times"-
ban és ezért van annak nagy befolyása Anglia 
politikájára: mit egyébiránt, mint láttuk, önzet
lensége és függetlensége által vívott ki és őrzött 

T T rv meg. H.S. 

*) Grant „Newspaper Press." 

Bagdadtól Kairóig. 
(Eredeti levelek.) 

II. 
Alexandria, 1873. januír elején. 

A babérral, myrtuszazal és borostyánnal kö
rülvett és borágsaJ, füge-, narancs-, czitrom- és 
sok más fajú lombdús és gazdagon termő fákkal 

ékeskedő kertek közó rejtett Aleppo va'ódi éden 
a végtelennek látszó kihűlt pusztaságban. A mint 
vágytam belé, ugy meg is szerettem e várost, s 
mikor válnom kellett onnan, alig hagyhattam el. 

Sorsom ismét kidobottá pusztába, mint Ádá
mot s Évát a paradicsomból, s ismét sivár, kihalt, 
homokos vidéken haladván tovább, a virányos 
Aleppo nemsokára eltűnt a láthatáron. Első állo
másunk Dene volt, ős római romok, császári palo
ták, erős várkastélyok, szirtbe vágott sírok ás mau
zóleumok omhdványai közelében. A kis hely
ség, mert városnak nem mondható, leginkább 
a romokból s azok átalakításaiból áll ; gyö
nyörű ivezetek, magas párkányzatok • művé
szi faragványok láthatók itt mindenfelé. Decz. 
2-án kora reggel tovább folytattuk utunkat 
kövecses, néhol szirtes vidéken; állataink, noha 
hozzá lehettek szokva ilyen utakhoz, alig bo
torkálhattak előre. Végre négy órai keserves 
döczögés után keresztül küzdöttük magunkat e 
kővé vált poklon és az Assza folyó partjához ér
tünk. Ezentúl már műveltebb vidéken, szép csi
nált utón s a hol patakon vagy folyón kellett 
átkelnünk, csinos kőhidakon haladtunk tovább 
egészen Antiocháig. Mikor e városhoz közeled
tünk, nagyszerű római romok tárultak élénkbe. 
Előbb egyes római sirok tűntek föl a sziklákba 
vésve a hegyek alján; majd a meredek, alig járható 
bérez derekán s fent a tetőkön is élőnkbe tárul
nak az erődítések rommaradványai. A fölfelé ve
zető utat olaj- ós narancsfák szegélyezik; itt-ott 
díszes, még a hajdankorból fenmaradt oszlopos 
nyaralók emelkednek a oldaluknál buján tenyészik 
a vad szőlő, olaj, leander és iszalag. Végre utunk 
gyönyörű kertek közé vezetett, a igy jutottunk el 
pár pereznyi lovaglás után Antiochia külvárosai
hoz. Az ősrégi várost jelen állapotában szemlélve, 
valóban elszomorodunk a borzasztó romboláson, 
melyet a közelebbi földrengés vitt ott véghez. 
Nyomor és pusztulás, szivszakgató jajveszékelés 
fogad bennünket mindenütt a városban. Borzalom 
fogja el az idegent, a mint a város utczáin végig 
halad; mindkétfelől szétdúlt házak, melyek a 
keskeny utczákat romjaikkal ugy elboritották, 
h >gy a lakosok nem menekülhettek ki házaikból 
s az udvaron vagy az épületek fedelén kellett 
végig nézniök az irtóztató tragoediát. 

Antiochia most egy tökéletesen elpusztult 
város, melyről csak annak lehet fogalma, ki a 
Vezúv környékén járt és látta Tőrre del Grecot, 
Pompejit, Herkulanumot félig kiásva romjaiból. 
A roppant szerencsétlenség leginkább a völgyben 
lakókat sujtá; lehet mondani, hogy a folyó mentén 
minden ház kisebb-nagyobb mértében összerombol
tatott; kevesebb kár történt a domb tetején, hol 
néhány épület egészen épen maradt; de a város
nak legalább is fele romban hever, 600 halott és 
1000 sebesült lett a rémes esemény áldozata, s 
igen sokan ijedtükben különböző betegségekbe 
estek. Mindenütt bánatos, ijedt arczokkal talál
kozunk, a romok is csak nehezen akarnak eltüne
dezni a szerencsétlenül járt Antiochia utczáiról. 

Különben Antiochia 30,000 lakót számlál s 
élénk kereskedést, ipart, földmivelóst folytat s tö
mérdek gyümölcsöt hordanak szét belőle. A város
ban egy pasa lakik s nagy számú katonaság tanyá
zik. Vagyonos kereskedők, szorgalmas kerté
szek és földmivelők lakják s néhány igen diszes 
épülete is van, melyeket átalában szép gyümöl
csösök és gazdag borág-füzérek öveznek. 

Egy napi ott időzésem után az Assza folyó 
partja mellett gyönyörű termékeny vidéken ismét 
tovább utaztam, utamban több római vár- és vá
rosromot látogatva meg. A föld itt már mindenütt 
szépen van müveive: itt-ott kisebb faluk vagy 
egyes kunyhók tünedeztek föl, közelökben szántó 
földekkel, melyeket az arabok ökrökkel, öszvé
rekkel, tevékkel vagy lovakkal szántogatnak. 
Utunk mind fejlebb kanyarodott egy lankásan 
emelkedő fensik felé s itt-ott gyanús kinézésű 
beduinok szállingóztak elő a sűrűségből, hihetőleg 
prédára lesve, sőt egyszer a hegy tetejéről rám is 
lőttek, de szerencsére nem találtak s minthogy két 
gyanús, mogorva kinézésű arab folytonosan utá
nam kullogott, igen örültem a midőn egy kunyhó 
előtt két rendőrt találtam. 

Végre fölértem a fensik tetejére, hol majdnem 
3000 lábnyi m igásban a tenger szine fölött egy 
római vízvezeték romjaira bukkantam, melyet a 
mostani nemzedék saját használatára ugy a hogy 
átalakított. Mikor a hegy tetejéről tekervényes 
gyalog Ösvényen aláereszkedtem, a lejtő közepe 
táján egy svájezi modorban épült helységbe ér
keztem, a melynek házai a hegyoldalon egymís 
tetejébe voltak építve. A helység neve Büán s az 
erre felé jövő-menő karavánok egyik legfőbb ál-
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lomása; lakóik főleg az utasok ellátásából üzér
kednek, sőt terményeik legnagyobb részét is 
ezeknek adják el; az egész nagy falu vendégfoga
dókból, istállókból s téres, kiczövekelt udvarok
ból áll. 

Innen tovább utazva lefelé, csakhamar 
élőmbe tűnt Alexandretta, egy igen szép tenger
öböl mellett elterülő téres lapályon csinos, ké
nyelmes kikötőjével. A város a negyek lábainál 
mocsáros térségen fekszik; élénk kereskedést 
folytat s több európai konzul tartózkodik benne. 
A városban kevés a nevezetesség, de annál elra
gadóbb paradicsomi környéke. Lakóinak száma 
2000-re mehet s kikötőjében számtalan gőzös és 
vitorlás hajó fordul meg. Én a roppant uti fára
dalmak miatt betegen érkeztem oda s orvosi se
gély hiányában ágyba kellett feküdnöm; töké
letesen ki voltam merülve és el voltam gyengül
ve , elébb erős lázt, később sárgaságot kaptam. 
Alig vártam, hogy a legelső postahajóval elhagy
hassam e helyet; betegen szállítottak át egy 
liverpooli hajóra, mely egyenesen Alexandriába 
volt menendő. A tengeren némi könnyebbséget 
éreztem, de teljesen hihetőleg csak itt Alexandriá
ban orvosi ápolás mellett fogok helyre jőni. 

I I . 
Kairó, 1873. január 15. 

Reményem nem csalt meg : Alexandriában 
gondos ápolás mellett fiatal életerőm csakhamar 
legyőzte gonosz betegségemet, ugy hogy néhány 
nap múlva már szétnézhettem a város 
nevezetességei közt. 

A hajón érkező utasnak, a mint Afrika 
lapos partjaihoz közeledik, Alexandria 
irányában legelőször is e város karcsú 
minaretjei s a kikötőjében Összezsúfolt 
hajók árboczai tűnnek szemébe; majd kö
zelebb érve a házak és hajók is kiemel
kednek a távolság sürü homályából, mig 
végre a város maga is élénkbe tárul kele
ties háztömegeivel, csillogó mecsetjeivel 
éa lengő- pálmaligeteivel. A világitó 
torony magasan emelkedik a többi épüle
tek fölé, a hajdani hires Pharos helyén, 
melyet Ptolemaeus Philadelphus építte
tett 3 millió tallér költséggel szép fehér 
márványból ; a világ 7 csodáinak egyike 
volt; jelenleg már nyoma Bincs. Mielőtt 
a városba érnénk, hatalmas gyártelepek 
közt baladunk végig; ezek után ültetett 
pálmaerdők s ezek közt sárból gyúrt arab 
kunyhók s változatos izlésü szebbnél szebb 
kertek következnek. Később a rengeteg 
város zöme boritja el a tért, egy része ara-
bosan összezsúfolt háztömkelegekkel, szűk 
kanyargós utczákkal, a másik része diszes 
európai Ízlésben épült nagyszerű paloták
kal, boulevardszerü széles utczákkal s pom
pás díszterekkel. 

Alexandria jelenleg a Suezi csatorna 
megnyílta óta igen fontos kereskedelmi 
pont, — ámbár hajdan sokkal nagyobb szerei 
játszott. A római császárság alatt 600,000 lakosa 
volt s 13 német D mfldnyi tért foglalt el ós erős 
fallal volt kerítve. Világhírű könyvtárának szo
morú sorsa mindenki előtt ismeretes; az arabok elé
gették; igy okoskodtak: „Vagy szent és bölcs dolgok 
vannak ama könyvekben, ugy de azok akkor a 
koránban is föltalálhatók és igy teljesen fölösle
gesek; vagy nincsenek meg a koránban, de akkor 
istentelen, gonosz tanok, tehát elpusztitandók" 
— s a megbecsülhetetlen könyvtár a lángok mar
talékává lett. 

Alexandria később hanyatlásnak indult s 
majdnem végkép elpusztult; a XVIII-ik század
ban alig volt 6000 lakója s ezek is meglehetős 
rósz hírben állottak, mind ádáz tengeri rablók, 
— mig végre a város Mehemmed Ali alatt ismét 
rendkívüli gyarapodásnak indult, annyira, hogy 
jelenleg már 200,000 lakója van, kiknek két har
mada franczia; a többi görög, olasz, arab, zsidó, 
berber, török, szyriai, albán, örmény, kopt stb. 
Hajóforgalma bámulatos élénk s roppant összege
ket közvetít. Hajdani dicsőségéből és pompás 
építményeiből, melyeket Nagy Sándor és a Pto-
lemaeusok alapítottak, semmi feltűnő nem maradt, 
csupán ásatások alkalmával itt-ott bukkannak 
egyes oszlopok, falak, boltivek és szoborművek 
romjaira, de a várost jelenlegi alakjában is elég 
vonzóvá teszik jó izlésü házai, egészséget lehellő 
diszes parkjai, könnyű tiszta levegője, érdekes és 
történelmi nevezetességű környéke stb. Dús 
bazárjai, tágas kikötője, tarka, keleties öltözetek
ben az utczákon föl s alá hullámzó néptömegei, 

számos klubjai, színháza, közhasznú és nyilvános 
intézetei mindenesetre érdekes mulató helylyé te
szik az idegenre nézve. 

Alexandriát vaspályán hagytam el s szép, 
termékeny s jól mivelt vidéken utazva Kairóig 
meg sem állottam. Kairó a Mo.kattam-hegysóg 
aljában terül el, melynek egy kiszökellósón emel
kedik fölötte a hatalmas czitadella, mely az egész 
város fölött uralkodik s egyszersmind elbájoló lát
vány kínálkozik annak tetejéről nemcsak Kairóra, 
hanem a láthatár ködébon elenyésző Nilus völ
gyére is egészen a sakkarai homokhalmokig, me
lyeknek lábainál az ezredéves gúlák hosszú sora 
húzódik végig a horizon nyugoti szélén. 

Kairót az arabok Kr. sz. után 973-ban alaki-
tották; arab neve Masr él Kakira s Konstanti
nápoly után a legfontosabb mohammedán város 
500,000 lakóval, kik közül több mint 300,000 
mohammedán; a többi európai, kopt, görög, zsidó, 
örmény stb. Kairó egyike a legérdekesebb ó-arab 
izlésü városoknak; házai megtartották ódon jelle-
göket, kő- ós fafaragványaikat és berendezésöket. 
Mecsetei a szaraczénok idejét juttatják eszünkbe, 
mig a tarka kutházak és a márvány sirkápolnák 
török ízlést árulnak el. Valamint a külszín, ugy 
a belső berendezés is a régi arab: csodásan szép 
izlés és pazar fényűzés maradványai, ugy hogy 
azok láttára az „Ezeregy éj" tündérmeséi merül
nek föl emlékezetünkbe. A mostani arabok ünne
pélyei, temetkezési és nősülési szokásaik még 
mindig a régiek. A város legnevezetesebb épüle
tei s legérdekesebb műemlékei a régi és ujabb 

Kairói rendőrők. 

! mecsetek és leglátványosabb, legélénkebb pontjai 
a hires, gazdag fényű bazárok. Ez utóbbiak ke
resztül-kasul szeldelik a várost s képzelni sem 
lehetne több fényt, pompát és gazdagságot, mint 
a mennyi e hatalmas boltsorokban minden lépten
nyomon élénkbe tárul. 

Ily népes utczákból, melyekben a roppant 
tolongás bő alkalmat nyújt a zavarosban való ha
lászáéra, nem hiányoznak természetesen a zseb
metszők ós iparlovagok sem, csakhogy itt azok is 
másforma emberek mint Európa főbb városaiban. 
De hála czivilizácziónk szellemének, mely már 
Egyiptom földére is elhatott, a gonosztevőket 
nyomról nyomra követik a rendőrök s nyakon 
csípik őket, ha tetten kapják. Mennyire külön
böznek az ujabbkori kairói rendőrök a régiektől I 
Emezek már szerencsére végkép elfüntek a fővá
ros utczáiról és nyilvános teréről; rendesen ide
genek, főleg törökök, albánok, kurdok s minden
féle kis-ázsiai nemzetbéliek voltak roszul fegyel
mezve, még roszabbul öltözve és fölfegyverkezve, 
s az arab nyelvet alig vagy teljességgel nem is 
értették s igy a békének igen gyarló őrei lehet
tek. A mostani Khedive erélyes kormánya sok 
régi roszat megszüntetett. Az uj rendőrök mind 
benszülöttek s a rendes hadseregből vannak kivá
logatva. Mindnyájan tudnak irni olvasni, jól fe
gyelmezett, ügyes, jól öltözött és igen használható 
testületet képeznek. A korábbi évek hitvány fél
szerei helyett kitűnő rendőr-állomáshelyek és 
barakkok vannak számukra fölállitva. 

Se. Török János. 

Egyyeleg. 
0 (Miért volt ae idei tél oly enyhe ?) Vala

mely vidék melegsége nem csupán a napsugarak 
kisebb-nagyobb behatásától függ, hanem — s fő
leg a mi földrészünkön — a két legfőbb légáramlat, 
t. i. a sarki vagyis passat ós az egyenlítői vagyis 
antipassat nevű légáramlatok hatásától is. Európa 
egáljára nézve különösen három vidék hőviszo-
nyai gyakorolnak elhatározó befolyást. A meleg 
légáramlat fészke és keletkezési helye |nyáron Kö
zép-Ázsia, Északi s Déli-Amerika belseje és a Sza
hara sivatag. A sarki légáramlatok fészke télen 
Ázsia északi része és Észak-Amerika. E légáramla
tok nagy erővel nyomulnak elő az oly vidékekbe, 
hol a csekélyebb légnyomás folytán gyengébb el
lenállásra találnak. Igy tesz például a Dél-Ameri
kában keletkező s a passat-szelek égövén átjövő s 
nálunk már délnyugot felől fúvó antipassat, mely 
főerejót az Atlanti óczeán északi részében és Nyn-
got-Európában fejleszti ki. E meleg antipassat 
mellett két felől feküsznek a hideg sarki légáram
latok. Ha már most az előbb említett meleg áram
lat kelet felé jó messzire hatol, akkor nekünk 
itt Közép-Európában enyhe telünk van, épen 
mintNyugot-Európábanellenkezőleg északi Ázsi
ában ós Amerikában kemény hideg szokott 
lenni, miként az idén is volt. Ha pedig Közép-
Ázsia téli sarkáramlata Nyugot-Európa fölé is ki
terjed s a melegebb antipa«satot nyugot felé to
vább űzi, akkor nálunk szigorú, ellenben Észak-
Amerika keleti partjain enyhe tél uralkodik. Az 

idén az előbbi eset állt be s ebben kere
sendő idei feltűnően szelid telünk, s az 
amerikai nagy hideg természeti oka. 

<•) (Házassági sorsjáték.) Tréfából 
gyakran mondják, hogy a házasság nem 
egyéb sorsjátéknál. E közmondásnak egy 
amerikai fiatal ember a „Louisiana Ga
zette" czimü hírlapban következő hirde
téssel igyekezett igazat adni: „Egy jó 
arczu és egészséges testalkatú fiatal em
ber, ki ámbár óhajtaná, de nem képes 
magának nőt szerezni és amellett azt az 
előleges fáradságot sem akarja venni 
magának, hogy előbb sok pénzt gyűjtsön 
össze, a következő módot találta ki óhaj
tásának elérhetésére. Ajánlkozik arra.hogy 
magát 32 évesnél fiatalabb leányok és öz
vegyek közt kisorsolja. A sorsjegyek szá
ma mindössze 600 lesz, darabját 50 dol
lárral számítva. Csak egy számot fognak 
kihúzni s a kié kijön, a sorsjátékból 
begyült 30,000 dollárt és ráadásul őt ma
gát fogja nyerni." 

** (Liszt és Salamanca.) Az „Apolló" 
a következő adomát frissíti föl Liszt Fe-
rencz életből: Midőn Liszt Madridban 
hangversenyzett, Salamanca, s spanyol 
Rothschild, kérdó tőle: „Hogy érzi magát 
nálunk ?" „Igen jól, — feleié a zongoraki
rály, — csak a szivarok ne volnának oly ro-
szak." — „Na majd arról én gondoskodom, 

— viszonzá a bankár, — hogy Madridban is ki
tűnőket kaphasson." De ez az igéret olyan szép 
szó volt, melyet a bankár elfelejtett. Liszt tehát 
elutazása napján vett ötszáz legfinomabb szivart, 
szép szekrénykébe tette, s midőn már a kocsiban 
ült, elküldó a milliomosnak, névjegyével, melyen 
a szokásos három betű p. p. c. (pour prendre 
congé) állt. A hires művész már csaknem a ha
tározóihoz ért. midőn egy vágtató lovas rákiált; 
„Megállj." Azt hihette, hogy valami veszedelmes 
bandita, pedig hát egy kifáradt futár volt, ki e 
szókat intézte hozzá: „a podgyászt hozom, melyet 
exczellencziád Madridban feledt." Ezüsttel kivert 
pallisander-szekrény volt az, s benne tizezer leg
finomabb havannai szivar. Á megfeledkezést így 
hozta helyre a madridi milliomos. 

** (Két szóval több.) Parisban egy fiatal em
ber a távirdahivatalba megy a következő tartalmú 
sürgönyt ad föl: „Mély fájdalommal jelentem, 
hogy nagybátyánk tegnapelőtt meghalt. Holnap 
lesz a végrendelet felbontása. Azt hiszem, hogy 
csak mi vagyunk az örökösök." — „Két szóval 
több van" — jegyzé meg a hivatalnok. — „Ugy 
húzza ki azt a „mély fájdalommal-t" — monda a 
megszomorodott örökös. 

** (A Niagara esési ereje.) Kiszámították, 
hogy a Niagara zuhatag esése, ha vizének ereje az 
ipar szolgálatára fordíttatnék, 11.363,365 ló mun
kaerejének felelne meg. Az 51,016 vizkerék, a 
mennyi ujabb számitások szerint az Egyesült
államokban malmok, gyárak stb. hajtására létezik, 
mindössze ceak 1.130,416 lóerőt képvisel. 

Melléklet a Vasárnapi Djság 11-ik számához 1873. márcz. 16. 

Irodalom és művészet. 
— (Petőfi költeményei) teljes kiadásban még 

máig sincsenek a könyvpiaezon. Annál nagyobb 
örömmel veheti a magyar közönség a hirt, hogy 
illustrált kiadása már karácsonra meg f'cg je
lenni. Mint írják, száz iv lesz, száz képpel, nem 
számítva a kezdő betűk rajzait. A képek készíté
sében kitűnő művészek vettek részt: Than, Szé
kely, Lotz, Keleti, sat. Ujabban Jankó és Greguss 
János készítettek hozzá igen sikerült életképeket. 
Ez utóbbi a „Gyors a madár" és „Csokonai" 
czimü költeményekhez készített három szép rajzot. 

— („Földrajzi Köelemények") czim alatt, a 
magyar földrajzi társulat, Berecz Antal szerkesz
tése mellett, időhöz nem kötött füzeteket ad ki, 
melyek I-ső száma már megjelent. Vámbéry Ár
min megnyitó beszédét s óvijelentósét, Hunfalvy 
János értekezését a földrajzi tudomány jelen 
állásáról, s rövid közlemények, könyvészet és a 
társulati ügyek rovatát tartalmazza. — Egy év
folyam ára 5 frt; a társulat tagjai ingyen kapják. 
Ajánljuk e tartalmas és csinos kiállítású folyóira
tot minden tudománykedvelő figyelmébe. 

— (A „Természettudományi Közlöny") már 

T Á R H Á Z . 
kiadja Gothárd Endre. Hetenként egyszer 4-drét egy ivén. 
Ára 6 ft 40 kr. (Keletkezett márcz. 10-én.) 

Változások : 
A Hon és 

Petti Napló márcz. 1-töl nagyobb alakban jele
nik meg. 

Hatontzenvi Lapok szerkesztését dr. Bakody Tivadar 
szerkeszti. 

A Szegedi Lapok szerkesztését márcziustól Szabó Mi
hály képezdei igazgató vette át. 

Megszűnt lap : 
5. Zenétzeti Hetilap. Megszűnt januárban. 
A magyar birodalom területén megjelenik 

jelenleg magyar nyelven 210 hírlap és folyóirat. 

Közintézetek, egrietek. 

cziusi füzete két eredeti értekezést tartalmaz: „A 
levegőről" Lengyel Bélától, s „Észrevételek a 
természettani műszótár ügyében" Qreguss Gyula 
hátrahagyott kézirataiból. Apróbb közleményei 
közt megemlékezik Sir Josiah Masonról, a bir
minghami philanthrópról, a ki sokban hasonlít 
Peabodyhoz. Mindenik szegénynek született és 
Önerejéből, szorgalmából lett dúsgazdaggá, min
denik majd egyforma összeget osztott ki a szegé
nyek között. Mason egyéb tetemes jótékony ado
mányai mellett legközelebb nagy telket vett Bir
mingham városa középpontjában és arra kollégiu
mot építtet, tehetséges, de szegény gyermekek 
magasabb mérvű kiképezésére. A chemiai labora
tórium berendezésére a pesti vegytani intézetet 
választotta mintául, melynek tervét az 1871-ik 
évi londoni kiállításon látta. A magyar természet
tud, társulat elnökéhez ez ügyben irt levelében 
többek közt ezt írja: „Szeretetem műveivel köz
reműködni törekszem a tudatlanság, bűn és nyo
mor szétmorzsolásában, fölemelvén, ráirányozván 
az emberi agyat a roppant segédeszközök jobb 
ismeretére, melyek eme felfoghatatlan szépségű 
nagy tárházban, a természetben, rendelkezésünkre 
állanak." 

** (A „Magyar Tanügy") ez. havi folyóirat 
ez évi folyamának 3-ik füzete most jelent meg. 
Két értekezés van benne: Goldziehertől „Tanügyi 
reformok Egyptomban"; Jónás Jánostól „Művé
szet és iskola." A tanügyi szemlében Trefort pro-
grammbeszédót közli; a bírálati rész különös 
gonddal van összeállítva. 

** („Hires alakok") czimü műre hirdet elő
fizetést Ember György Nagy-Váradon. Művének 
— mondja a fölhívásban — kettős iránya van: 
társadalmi és néprajzi. Mig egyrészt hazánk ro
mán ajkú lakosain-k népéletéből a kimagasló 
egyes eredeti alakokat a szokásaikat ismerteti; 
másrészt a köznép azon égő sebeire mutat, melyek 
orvoslást kérnek. A tiszta jövedelemnek felét 
szerző a biharmegyei jótékony nő-egylet által 
Nagy-Váradon fölállított árvaház alaptőkéjének 
gyarapítására ajánlja föl. A mű legalább 20 ívnyi 
tartalommal, két középnyolezadrétü csinos kötet
ben fog megjelenni 1873. évi május 20-ig. A két 
kötet ára 2 frt., díszpéldányé 3 frt o. é. 

— Sz. J. (Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A 
„V. U." jelen évi számaiban közölt kimutatásain
kat a következőkkel egészíthetjük ki: 

212. Földrajzi Közlemények. Kiadja a Magyar Föld
rajzi társulat; szerk. Berecz Antal, a társulat elsó titkára. 
Megjelenik időhöz nem kötött füzetekben. Ára 5 frt. Tár
salati tagok tagsági dijuk fejében kapják. (Keletkezett 
márcz. 1-én.) 

213. Arany Kürt. Közművelődési hetilap. Alsóbb-
iskolai tanulók, népnevelők s közpolgárok számára szerk. és 
kiadja Márki József tdr. Megjelenik— ájul. 15.—szept. 15. 
közti szünidőt kivéve — hetenként egyszer 4-drét egy ivén. 
Ára 4 frt. (Keletkezett márcz. 9-én: a 2-dik s további 
számai ápril 6-tól jelennek jneg.) 

214. Tolnamegyei Közlöny. Társadalmi, tanügyi és 
közgazdasági hetilap. (Szegzárd) Laptnlajd. és kiadó a 
szegzárdi haladókör; szerk. Eszterbaner Mihály. Megje
lenik minden szerdán 4-drét féliven. Ára 4 frt. (Keletke
zett márcz. 5-én.) 

215. Olvatá terem. Irodalmi hetiközlöny. Szerk. és 

** (Magyar tud. akadémia.) Márcz. 10-ón a 
történet- és jogtudományi osztály tartott ülést. 
Első fölolvasás Szilágyi Sándor értekezése volt 
„Bethlen Gábor szövetkezéseiről" az ujabban a 
vörösvári levéltárban talált okmányok nyomán. 
Az értekezés, melyet a gyengélkedő szerző helyett 
Nagy Imre lev. tag olvasott föl, előadja, hogy 
Bethlennek első terve volt: Magyarország állami 
függetlenségét Ferdinánddal szövetkezve vivni 
ki, s Kamuthy Farkas által megkérette Ferdinánd 
leánya, Czeczilia Renáta kezét. Közös akcziót 
ajánlott a török ellen; kilátásba helyezte az impé
rium lecsendesitését. Magyarországot a Fátráig ő 
bírja, a Fátrán tul mint kormányzó ő igazgatja s 
az országgyűléseken ő elnökölt volna. Erdély Fer
dinándot tőhübér-urának elismerte volna, évi tisz
teletdíj mellett. E házasságot ajánld a spanyol 
udvar, de megbuktatta a római kúria ellenzése. 
S most Bethlen elfordult Ferdinándtól s a hágai 
uniót aláirt fejedelmekkel szövetkezett. De mire 
a hágai unió létrejött, Krisztián dán király meg
veretett, s az unió csakhamar felbomlott. Bethlen 
most más szövetséget tervelt: a porti, Gusztáv 
Adolf s Erdély közt. Közbenjárt Gusztáv Adolf 
kibékitéaén Lengyelországgal, a porta és a persák 
közt dúló háború megszüntetésén munkált — smár 
csak az akczió terére kilépése hiányzott, melyben 
halála gátolta meg. — Ezután Franki Vilmos, 
bocsánatot kérve, hogy a nagy fejedelem után 
egy szegény tudósról, azon férfi után, ki 
karddal csinálta a történelmet, egy ismeretlen 
történetíróról mer szólani, igen élénk, sok helyt 
humoros előadást tartott Berger Illés magyar 
királyi historiográfról. Berger Illés, kinek ne
vét ma a történettudomány avatott munkásai 
is alig ismerik, Breznyóbányán született 1562-
ben, hol atyja prot. tanító volt, ettől nyerte első 
nevelését. Később Heidelbergbe utazott tanul
mányai folytatása és bevégzése végett, honnét 
visszatérve Pozsonyban telepedett le, hová taní
tónak meghívták. It t 1600-ban a kath. vallásra 
térve át, még ez évben kiadta első munkáját e 
czimmel: „Rapsodiae de Cruce, insigniis Regni 
Inclytorum Regnum Hungáriáé felecissimis." Két 
év múlva egy ujabb müvet adott ki, melyben az 
osztrák uralkodó ház iránt való hűségét és ra
gaszkodását tolmácsolta. Ezt elég érdemnek ta
lálta arra, hogy az udvari történetirói állásért 
folyamodjék, melyet azonban akkor nem nyert el, 
tehát még egy verses munkát irt, melyben Ru
dolfot magasztalta, ezután elérte vágyát, „királyi 
történetíróvá" neveztett ki, s a pozsonyi kamara 
jövedelmeiből egyelőre 100 forint évi fizetés 
utalványoztatott részére, e mellett a császár meg
koszorúzta őt dicsőítő verseiért. 1622 ben egy 
rósz házat kapott a császártól, melyben meg
húzta magát, megnősült 8 tovább irta munkáit. 
Meghalt 1645-ben. A magyar királyi historio-
graphus tisztét Berger után csak ketten bírták. 
A belga származású Jongelinusnak I. Lipót, 
Pray Györgynek Mária Terézia adományozta. Ez 
értekezés után Franki mint osztálytitkár fölol
vasta a Magyarország történeti mappája tárgyá
ban kiküldött bizottsig véleményes előterjeszté
sét, mely még az osztályértekezlet tárgyalása alá 
kerülvén, tervét a végleges megállapodás után 
fogjuk ismertetni. 

** (A természettudományi társulat) márcz. 
7-ki estélyen a vegytani intézet nagy terme a 
zsúfolásig megtelt férfi és hölgy közönséggel. 
Lengyel Béla a lassú égésről értekezett, számos kí
sérlettel világosítva előadását. Ezután dr. Navra-
til Imre a gégetükör történetéről s jelentőségéről 

tartott előadást. Fölemlité, hogy évszázadokra 
vezethető vissza a kezdeményező eszme, s mégis 
alig 14 éve, hogy a gégetükör az orvosi tudo
mány megbecsülhetlen eszközévé lett. Részletesen 
adta elő történetét, s be is mutatott egy ily ké
szüléket. Végül ama vívmányokat sorolta elő. 
melyeket eddig a gégetükör segélyével nyert az 
orvosi tudomány. A gégetükör segélyével jókor 
felismerjük, s szemeinkkel láthatjuk a félelme* 
kinövéseket a torokban, elhárítjuk könnyű ezer
rel a habarezokat, vigyázatlanságból benyelt, s 
fenakadt halszálka, tű, vagy gyöngyszem nem 
okozhatnak többé megfuladást, sat. — A közön
ség mindkét előadást zajos tapsokkal és óljenek-
kel jutalmazta. 

Egyház és iskola. 
** (A közoktatási miniszter) felhivást intézett 

az orsz. közoktatásügyi tanácshoz, hogy jelölje 
ki a népoktatási törvény azon szakaszait, melyek 
véleménye szerint nem elég világosak va^y nem 
elégségesek, s tegyen e részben előterjeszt est 

** (A szerviták) már megkezdték p-:dti tem
plomuk ujstylü átalakítását, s azt még &/. idén 
bevégeztetik, noha e tekintetbon kötelezettségük 
15 esztendőre szólt. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— (A köztelekről.) A múlt héten írták a la

pok, hogy Xantus gyűjteményében egy kezetl n 
leány által lábaival szőtt csipke látható. Ujabban 
Rómer gyűjteménye nyert hasonló gyarapodást: 
itt egy vak ember által készített, igen finom s meg
lepő kalapok láthatók. Hanem hát nem az ilyen 
különösségek adják meg a gyűjtemények becsét, 
hanem népünk kézműiparának tapintatos és ügyes 
összeállítása, mely mutatja, hogy mennyi minden
féle foglalkozás van vidéken elterjedve, mely -
ket könnyen igen jövedelmező forrásokká lehetne 
tenni. 

/ (Vc&yanyertes szakmű) A fóldmivelési mi
nisztérium által egy népszerű borászati vegytani 
kézikönyv megírására kitűzött 400 frtnyi pálya
dijat dr. Perlaky Mihály „Fölfelé megy borban a 
gyöngy" jeligéjű munkája nyerte meg. 

** (A pesti tanácsnak) Neumann B. Liptó-
Szentmiklósról azt az ajánlatot tette, hogy ő 
olcsón ellátja jéggel a vágóházat a deménfalvi 
hideg barlangból, hol húsz hüvelyk vast ig jeget 
lehet kapni nyárban is. 

Balesetek, elemi csapások. 
— (Seobbról,) Hontmegyéből, irják nekünk: 

Mennyire óvatosan kell eljárni a hiányosan készí
tett és omladozó állapotban levő kutakkal, intő 
például szolgálhat rá a helységünkben történt 
következő szomorú eset. Egy kőmives vállalko
zott egy földmives udvarában levő rósz kutat 
3 frtért helyreigazítani; lebocsáttatta magát a 
kútba, mely abban a perezben összeomlott a sze
gény szerencsétlen fölött s 7 öl mélységben agyon 
nyomta. Holttestét még aznap kiásták. 

— (Elégett gyermek.) Szolnokon egy gondat
lan anya a konyhába kimenni akaró három éves 
fiacskájának az égő gyertyát kezébe adta, a gyer
mek közel tartván a gyertyát ruhájához, az lán
got kapott, a gyermek félórai kínlódás után az 
égés következtében meghalt. 

Mi ujság? 
— (A költségvetési vita,) mely a képviselő

háznak majdnem két hónapját vette igénybe, 
égre bevégződött. Megkezdték január 18-kán, 

befejezték márczius 11-ón. A függőben maradt té
telek s a fedezet feletti vita, mint látszik, élénk 
és érdekes lesz, annyira, hogy sokan már tudni 
akarják, hogy az adótör *énvja vaslat oknál a kor
mány azok elfogadását kabinetkérdéssé teendi. 
Márcz. 11-kétől kezdve pár napig nem tartott a 
ház ülést, ez időt a pártok tanácskozásaira hagyva 
fenn. 

— (A képviselők közös ebédjei,) ugy látszik, 
állandósulnak, legalább az első után már a máso
dik is jó hangulatban folyt le 11-kén, a „Hungá
riádban. Száz tizennyolezan jöttek össze; köptük 
az uj belügyminiszter, Szende Béla honv. mi-

• 
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niszter, Somssich, Sennyey b., Ghyczy, Tisza 
Kálmán, s még sok kitűnősége az országgyűlés 
két nagy pártjának. A politikát „ne nyúlj hozzám 
virág"-nak nyilvánították, mert annak tövisei, 
mint a házból tudják, sokkal szúrósabbak, mint
sem mellettök a jó kedv és barátságos társalgás 
fesztelen folyamának adhatnák át magukat. 

** (A királyi család a bécsi világkiállítási épü
letekben.) Vasárnap délután a király és királyné, 
Rudolf koronaherczeg, Gizella főherczegasszony ós 
Rajner főherczeg meglátogatták a világkiállítási 
épületeket. Az udvart Schwarz báró főigazgató, 
az iroda tagjai, a bizottság elnökei, az idegen 
államok biztosai stb. fogadták. Legelőbb az épület 
tetejére szánt koronát nézték meg, aztán az ipar
csarnokban Angolország és Svájcz osztályait; a 
gépcsarnok minden osztályain áthaladva, a keleti 
csarnok felé fordult a menet, hol Törökországról 
Schwegel főkonzul adott fölvilágositásokat. A tö
rök lakházat is megszemlélvén, aztán még az 
egyptomi osztályt nézték meg. A király elismeré
sét nyilvanitá a rendezőknek. 

** (A király) márcz. 13-kán Bécsből Rákos-
Falotán át, a főváros érintése nélkül, Gödöllőre 
érkezett. 

** (Gr. Szapáry Gyula belügyminiszter) a hi
vatalos lap közleménye szerint hetenként három
szor: hétfőn, szerdán és pénteken délután 3 órától 
4-i<r tart hivatalos fogadási órát. 

** (Gr. Zichy Viktor) lemondott a pestme
gyei főispánságról, s lemondását a kormány el is 
fogadta. 

** (Uj énekegylet) alakult fővárosunkban, 
Engeszer Mátyás vezetése alatt. Neve: „Férfi-
Liezt-egylet". Női már régebben alakult. 

** (Esküvő.) Aigner L íjos pesti könyvkeres
kedő és iró vasárnap tartá esküvőjét Uilaky 
Etelka kisasszonynyal a lipótvárosi templomban. 
Az egyházi szertartást Simon lipótvárosi plébános 
végezte, násznagyok Rómer Flóris ós Takáts Já
nos voltak, vőfély Halász Imre, nyoszolyóleány 
Salvi Klementine k. a. A násznépet a rokon
ságon kivül az ifjabb irói nemzedék és tanárok 
képezték. — Nagy Imre, a n«mzeti szinház fiatal 
tagja, kedden tartá esküvőjét Benza Ida k. a.-nyal, 
a nemzeti szinkác énekesnőjével. Az egyházi szer
tartást Feleki József ref. segédlelkész, a vőlegény 
ifjúkori barátja vógzé. Benza Ida, hogy férjével 
«gy valláson legyen, az esküvő előtt a református 
hitre tért. 

** (Gr. Wenckheim Frigyes és neje:) Krisz 
tina grófnő, a kigyósi ée békési uradalmak tulaj
donosai, azzal a jótékonysággal kezdték meg gaz
dálkodásukat, hogy árviz-kárvallott bérlőiknek 
tetemes pénzt engedtek el, például 3938 hold 
földért 85 egyén, megannyi munkás családapa 
26,430 frt elengedésében részesült. 

** (Kassa vidékén) a kholera ismét kiütött; s 
gondoskodás történt, hogy az illető óvintézkedések 
a legszigorúbban foganatosíttassanak. Kunhe
gyesről a kholerajárvány tárgyában aggasztó je
lentéé tétetvén, a Kisújszálláson márczius 16. és 
17-kén tartandott vásár betiltatott. 

** (A pesti háztelkek árának emelkedése.) Pest 
városának ama 375 négyszegölnyi háztelkeórt, 
mely a váczi-ut és fegyvergyár utcza sarkán fek
szik, két év előtt ölenként csak 87 forintot ígér
tek, most pedig Deutsch Móricz 302 frtot ajánl. 

** (üj gyógyforrás a Nyíren.) Szatmármegye 
nyírségi részén véletlenül uj ásványvizforrást fe
deztek fól. A „Szamos" igy irja le a dolgot: Má
tészalkán gr. Vay Mihály tagján ugyancsak az ő 
lova egy domb oldalában váratlanul lesüppedt. 
A lónak semmi baja sem lett. A süppedékes he
lyen azonban gazdag ér fakadt föl. Kísérlet után 
kiviláglott, hogy ásványos tartalmú forrásra ve
zetett a véletlen. Maga a grór' sikerrel használta 
a.gyógyvizet makacs csúzos bántalmai ellen, s 
híre futván a vidÓKen, Len sok betegnek adott 
már enyhülést. A köszvényes bajban szenvedők 
szintén jó sikerrel élvezték e vizet. 

** (A zóldfa-utczai „kecskeméti ház") lebontá
sát már megkezdték; Kecskeméten f. hó 8-kán 
végre aláirtak az építkezési szerződést, s az uj 3 
emeletes bérházat Lechner és Punczmann építé
szek 1874. augusztus elsejére kötelesek elkészíteni. 

** (A fizetések fölemelése) ugy látszik, átalános 
világra szóló baj lett. Londonban a legfőbb tör
vényszékek biráinak fizetését 50—60,000 frtra, az 
Egyesült-Államokban az elnök fizetését 100,000 
frtra, az alelnök és legfőbb törvényszékek elnö
keinek fizetését 20,000 frtra emelték. 

** (A czárné vasúti vonatja.) Az orosz czárnó 
Nápoly közelében készül tölteni a nyarat s a 
vonat, mely Péter várból Olaszországba fogja szál
lítani, valóságos mozgó palotát képez. A vaggonok 
kétszer hosszabbak a rendeseknél, s ehhez mért 
szélességüek, miért is kétség támadt, vájjon át 
lehet-e hatolni e vaggonokkal a szűkre szabott 
olasz alagutakon, s hogy bizonyosságot szerezze
nek maguknak, a legnagyobb vaggonnal próba 
tétetett, mely minden kételyt eloszlatott. A czári 
vonaton vannak konyhák, ebédlők, salonok, pipázó 
szobák és hálótermek, ugy hogy át lehet rajtok 
utazni egész Európát a nélkül, hogy le kellene 
szállani. 
<(§ ** (A zsebmetszókre) rósz kilátás várakozik a 
bécsi világkiállítás alatt. Az osztrák kormány 
ugyanis fölszólítást intézett a német birodalmi 
kanczellári hivatalhoz az iránt: nem volna e taná
csos valamennyi államból tapasztalt rendőröket 
küldeni a bécsi kiállításra oly czélból, hogy azok 
a hazájokból érkező ismert zsebmetszőket azonnal 
illő fogadtatásban részesítsék. A német birodalmi 
kanczellári hivatal készoek nyilatkozott e fölszó-
litás teljesítésére. Valószínű, hogy a többi államok 
is kovetendik példáját. 

*• (Czigány regény.) Horvátországban a go-
riczai országos vásár alkalmával számos czigány 
érkezett e városkába. Egy czigány legény bele
szeretett a vajda hollófürtös, bogárszemü szép le
ányába és ke'ét meg is kérte. Az ezüstgombos 
vajda a kérővel megértette, hogy kedves magza
tát nem nevelte ily ágról szakadt legény számára, 
azt csak hasonló magas származású urű veheti el. 
Másnap aztán a vajda és az egész czigányhad arra 
ébredt fól, hogy a leánykérő leányostul nyomta
lanul eltűnt, és máig sem tudhatni semmit hollé
tük felől. 

** (Ebergényi Juhát,) miután búskomor 
őrültségét az orvosok megállapiták, febr. 28-
dikától gondnokság alá helyezte a törvényszék. 

t (Halálozások.) MiskolcJOQ múlt kedden te
mették el Pázmán Mihály városi tanácsnokot, ki 
27 éven át mint szinész és színigazgató volt isme
retes. Társulatát annak idején mindig rendben 
tartá, s lelkiismeretesen ügyelt arra is, hogy tag
jai a társadalmi illem ellen soha se vétsenek. Az 
ötvenes évek alatt sok helyen jó sikerrel műkö
dött, s becsülettel vonult vissza Miekolczra, hol 
kedvelt egyén volt s városi tanácsnokká lett. — 
Pécsett Szendrői Kovács Antal nyűg. sóhivatalnok, 
élte 83-ik évében meghalt. — Gaál József, kir. 
aljárásbiró, Szarvason 40 éves korában elhunyt— 
Friebeisz Imre, váltófőtörvényszéki nyugalmazott 
ülnök, élete 77-ik évében végelgyengülés folytán 
a budai irgalmasok kórházában meghalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, márcz. 7. „.4 jó hazafiak." Vígjáték 4 felv. 

Irta Toldy István. 
Szombat, márcz. 8. „A zsidónő."' Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Halévy. 
Vatárnap, márcz. !>. „Sztntivánéji álon." Szintnü ő 

felv. Irta Shakespeare ; ford. Arany J. Zenéjét szerz. Men-
delsson. 

ffitfö, márcz 10. „Angelo." Dráma 3 felv. Irta Hugó 
Viktor; ford. Endrödi Sándor. 

Kedd, márcz. 11. „Tannhaüser." Opera ;i felv. Szöve
gét s zenéjét szerzetté Wagner R. 

Szerda, márcz. 12. „Téveditek játéka" Vígjáték 3 felv. 
Irta Shakespeare; ford. Arany Lászlő. 

Ctütbrtök, márcz. 13. „A fekete dominó." V í g opera 3 
felv. Zenéjét szerzetté Auber. 

Szerkesztői mondani való. 
— Fecskég. „Válás után." Szépen van írva s jól is 

gondolva, de kivitelében még némi homály marad. A mit a 
szerző ért az életből, azt nem érti és érzi ki mindig az ol
vasó a költeményből. 

— ('sorvas. A beszélyek még csak magán gyakorla
toknak valók. Az utolsó, melyet eralit, szintén nem közöl
hető. Mit tegyünk a kötettel? 

— Eger . Búsmagyar. A vers semmi esetre sem hasz
nálható; az adomák közül legfeljebb csak némelyik. 

— Pest. „Sóhajtás", még a sóhajtásnál is üresebb. 
— 6 . K. Az „Egyhangú" csakugyan egyhangú, s 

még mellé csaknem egyrímii is; ime: lakék, ösmerék, 
indulék, lelhetek s mindez rímel páronként erre, hogy: 
valék. A ki igy rímel, ne írjon refraine-es verset, sőt más
formát se. 

— Gyér. X. Z. A versek ne» jók; az ajánlatokra csak 
akkor szólhatunk, ha látjuk a képeket és olvassuk a leírást. 

— London. D. M. Az érdekes tudósítást köszönjük. 

SAKKJÁTÉK 
694-ik sz. f. Bayer Konrád tó l 

Sötét. 

a b c d e 
Vilavoti. 

Világos indul a •. negyedik lépesre mattot mond. 

A H 8 9 - i k a z á m u f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

1. Bdl d8 . . . . K e 7 - d 8 : ( A ) 
2. K g 7 - f 8 . . . . b 7 - b 5 ( a ) 
:l. V a 4 - d 4 t - • • • Hf8 - d t v. F c 8 - d 7 
1 Fhtí -g5 v. Vdi—d7 m»t. 

•> c7— c6 
a. V a 4 - a 5 r . . . . b7— b6 
4. Vaő~ b6 mat. 

A 
1 c6 -5(B) 
• _ ) . Va4—b4t . . . . Ke7-d8: (a) 
8. Vb*-d6f . . • . tetsz. szer. 
4. V d 6 - d 7 - f 8 mat. 

2 c6—cö(b) 
8. Vb4—b6 tetsz. szer. 
4. V b 6 - d 6 - f 6 mat. 

b 
2 K e 7 - e 6 
3. Bd8—e8+ . . . . Ke6- fő—d6 
4. V b 4 - d 4 — b l mat. 

B 
1 K e 7 - e 6 ( C ) 
2. V a 4 - c 4 + . . . . K e 6 - f ő ( a ) 
3. V c 4 - d 3 + . . . . K f 5 - e 5 : — eb 
4. V d 3 - d 5 v. Bd8 e8 mat. 

a 

3. V c 4 - f 7 t . 
4. V f 7 - f 8 mat. 

Ke6 - e 7 
K e 7 - d 8 : 

b7—bö 
. Ke7—e6 
. H f 3 - e 5 

2. H e ö - c 6 + 
3. V a 4 - e 4 i 
4. Ve i— t b mat. 

Helyesen fejtettek uiegt: Vetzprémben: Fülöp József. 
— MMolczon: Czenthe József. — OeUén: (rlesinger Zsig
mond. Szatmárott Vas János. — Újfalun: Farkas Ferencz 

• (a 688. sz. f-t i s ) — A petti sakk-kör. 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi- ea Kathollkus ea protestáns 

het lnap j naptar 

Máíczíüir-

ESHelibertpk. E 3 Oculi 

Gftr6(c-oro8Z 
naptar 

Vasár 
Hétfő 
Kedd 
Szerd 

20! Csőt. 
21; Pént. 
22 Szóm. 

Izraeliták 
naptára 

Ádar Ro. 
bewM kél 

H o l d 

Gerti. *d 
Sáudor, Ede 

I József 
I Joakim patria r. 
'Benedek apát 
tFájdalmas szűz 

iFöldikc 
1 Sándor, Ede 
: József 
Hubert 
Benő 
Lea 

Márcz. (ó) 
4 6 1 Gerasimí 17 Józafát 
5 Syropus 18 Józua 
6 42 vértanú 19 
7 Cherson 20 
X Theophil 21 Juda 
9 4 0 vértann 22 Júdás 

10 Kodrat Í 3 I \ S. Te. 

i. p. ó. 
355 57 6 
35 ti 56 6 
357 56 6 

,358 56 
359 5516 

0 55 6 
1 5416 

nyug.|| hossza kél nyűg. 

p. (. 
6 194 
7j;206 
9 219 

6 10 232 
5 6 11,244 
3,6 13 258 
1 6 1 4 2 7 1 

p.| ó. p.j 
30 8 33 
43 9 34 
20J10 55[ 

0 regg 
54 0 11 

61 1 24 

ó. p. 
7 24 
7 31 
7 51 
S 15 
8 48 
9 24 

Uold változásai. £ Utolsó negyed 21-e'n 11 óra 35 perczkor éjjel. 
37' 33'10 17 

T A R T A L O M . 
Castelar (arczkép.) - Temetőben. - Egy amerikai 

polgár Magyarországon 1851-ben, I. - Dél-Afrika gyé-
mántmezói (képpel). — Kiss Ferencz (arczkép). _ Egy 
óriási elefánt partraszállitása Uj-Yorknál (képpel). 
Darwin legújabb munkája (folyt.). — A „Times" — Bag
dadtól Kairóig, II. (képpel). - Egyveleg. — T a r h a t : 
Irodalom és művészet. — Kömntézetek, egyletek. — Egy
ház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek 
elemi csapások. — M> újság? — Nemzeti szinház. — Szer
kesztői mondanivaló. Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

Unsz forint osztalékot biztosit 1873-ra 
a pesti egyesületi bank- és takarékpénztári üzlet. 
sult jelentős 

A utóbbi években itt alapított bankintézetek közt a peBti egyesületi bank szorgos és szilárd hitelű ügykezelése által teljesen jogo-
iségre küzdötte fel magát és a meglepőleg fényes legujabbi osztalékjövedelem: 

12 forint részvényenkint 70 forint beűzetés mellett, 
a tőkepénzes világ figyelmét magára voná. Tudva van, hogy hazánkban a szilárd hitelű és szakmaszerüleg vezetett bankintézetekre nézve 
dúsan jövedelmező tér létezik; s miután kétségbe nem vonható, hogy a pesti egyesületi bank, mely a takarékpénztári-, váltóleszámítolás!-, 
értékpapírokra való hitelezés- és váltóirodai üzletet, valamint a banküzlet minden ágát a legnagyobb elővigyázattal slegterjedtebb mérv
ben műveli, üzlet terjedelme fokozatos növelésével mindenkor nagyobb osztalék-jövedelmet is fog elérni; annálfogva legközelebb részvényei 
meglepőleg magas árfolyamot nyerendnek. Ezen meggyőződósben a t. ez. közönséget, mely föltétlenül biztos és dúsan jövedelmező tőke-befek
tetést keres, ugy hiszem, irányomban lekötelezem, ha részére az előbb nevezett részvények megszerzését részletfizetés által lehetővé teszem. 

Eladom a pesti egyesületi bank részvényeit 

13 havi 10 forint részlet fizetéssel, 
6 kötelezem magam, hogy minden részletjsgy tulajdonosától az 1873-ki osztalék-szelvény darabját húsz forintért készpénzben beváltom. 

Számos üzletbarátaimnak a most érintett pesti egyesületi bank részvényeinek részletfizetés mellett leendő megszerzését annál-
inkább tanácsolhatom, miután az általam biztosított 20 frt osztalék, még a 10 százalékos kamatozás felszámítása mellett is, már ma részvé
nyenként 200 frt valódi árfolyamértéknek felel meg, s a kilátásban levő erős árfolyam növekvések mellett alig leendek képes, azokkal az elő
adott olcsó föltéteiek alatt szolgálhatni. 

FISCHER M. L. bank- és váltóháza a „Fortunához u 
Pesten, hatvani-utezában 16. sz. alatt. 

"Vidéki megrendelések az első réselet beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

1478 ( 3 - 6) 

Ajánlható mindenkinek! 
ki szép , 

NOIRUHAKELMEKET 
jutányos áron vásirolni kivan: 

Hamburger Adolf 
d i v a t á r u ü z l e t e 

P E S T . uri-atcza l-eő szám. Párisi háa. 
Minták bárhová i n g y e n és 1> <• r in «• n I r c k ü l d e t n e k 
és megrendelések utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek. 

1477 Eladó ( 1 - 2 ) 

több ezer darab 

akáca-, kőris-, juhar- és 
lepéi-fa, 

a két elsó fajból egy évestói kezdve, 
egész a fa-sor nagyságáig, a két utóbbi 
fajból csak két- és három évesek. 

Juren&k Sándor 
l'jkut-on, 

u. p. Törík-Szt -Miklós. 
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1476 Uöek István 
Pesten, soroksár i -u tcza 20-dik szám alatt 

ajánlja a készletben levő 

hordozható cséplőgépeit tisztító és zsákoló szerkezettel, 
hozátartozó 0 l o v a s , erős szerkezetű, hordozható, könnyii járatú j á r g á n y a i t . 

továbbá 

Hentzmann és amerikai cséplőgépeit 
2, 3, 4 lóerőre járgánynyal együtt, szelelő- és szóró-rostáit. 

Különböző ekéit, vető- és arató-gépeit, szénagyüjtó'it, boronált* szecskavágó-gépeit, 
kéz- vagy íóerö után, repavagoit, kukoriezamorzsolóit, minden nagyságú zúzógépeit. 

olaj- és töpörtó'-sajtóit, sóőrló'it; valamint 
^ locomobiljeit cséplőgéppel s körfiirészszei, fekvő gőzgépeit kazánnal együtt, 
ő r l ő m a l m a i t ló: és gőzerőre tisztitóval vagy a nélkül, valamint minden nagyságú VÍZSZiva-

t y u i t . — Gyártmányai szilárdsága- és czélszerüségeért kezeskedik. 

H e c k e n a s t Gusz távná l Pesten megjelent 
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

kapbatő: 

Gr. Széchenyi István 
fennmaradt 

saját kézirataiból. 

I . Hunnia. I I . A buda-pesti lánczhid tör
ténete. — A közlekedési bizottmány ala

kulása. 

(Nyolczadrét, 246 és 264 lap) fűzve 3 forint 

Zwei 

Dichter Oesterreichs: 
Franz Grillparzer, Adalbert Stifter. 

Von 

E m i l K u l i . 
(Octav, 516 Seiten) geneftet 3 Gulden. 

Mit den Bildnissen beider Dich te r . 

Az első j p r magyar 

selyem-és nemezkalap gyári rakt árábi 

Pest, uri-uteza 4-dik szám. 

PESTEN, 
főraktár: Kityo-íer. 

•I 

--> -
Nasry választékú 

raktár mindennemű selyem-
és nemez- kalapokból urak, 
hölgyek és gyermekek szá-í 
mára, saját és külföldi gyárt
mányok: kelme-vadászka
lapok, házi- és vadász-sip
kák, kucsmák, nyakken
dők, utazási nemez-topán-
kák, úgyszintén hölgyi ne
mez-ezipők börtalppal, pa
pucsok és egészségi nemez-
talpak. £ 

Az összes formák az alanti • 
számok szerint kaphatók. Vi- " 
déki megrendeléseknél a mel
lette álló számok pontos kité
tele mellett, még a kalapok 
árát, szinét és a fej nagyságát 
kérjük megjelölni. 

Kalapok, festés, tisztítás 
vagy divatositás végett a leg
nagyobb készséggel elfo
gadtatnak és gyorsan elké
szíttetnek. 

Nagybani ^Pgfa és dara
bonkinti fl R eladás. 

Bámulatos olcsón ̂ _ 
legújabb selymek, divatkelmék, 

valamint 

férfi, é s n ő i _pX£_i<_lel__. 
kaphatók 

^M 
v_̂  

divatkereskedéseben uri-utcza 4-ik sz. Pesten, 
Minták, valamint árjegyzékkel együtt vidékre bérmentve és 

ingyen küldetnek. 
OW 30 fton felüli megrendeléseknél, a bámulatos olcsó áron 

kivül még 5 % levonatik. 

B£_5~ Női r u h á k l e g ú j a b b d i v a t s z e r i n t , l e g 
g y o r s a b b a n s l e g j u t á n y o s a b b a n e l k é s z ü l n e k . 

Pest, uri-utcza 4-dik szám 

S 2 5 0 X > O S l 

kárpátnövények kivonata 
iFáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tiidó'bajokban szenvedők 

számára. 
A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö-

vényekből készítve kitűnő hatásunak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyeló- és lélegzómüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szükmellüség, oldalszurások, idült tüdöbajok, tüdökórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, söt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
F á y k i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (8—10) 

Á r a k : 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 7 5 kr. o. é. 
1 csomag thea » " » 1 5 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 3 5 kr . o. é. 

WW* A tárgyak beszerezhetők magánál a készitőnél F á y k i « s gyógyszerész-
\ nél Késmárkon; továbbá P e s t e n : T ö r ö k József király-uteza 7-ik szám. — T h a l l -
I m a y e r et C o m p . — K o e h m e l s t e r . — Z n h e k és B á t o r y egyetemtér. 

Köszvény és csúzos állapotok 
gyógyíthatók. A legjobbnak bizonyult s valószínűleg az egyetlen szer, ehhez a | 

dr. Pattison-féle köszvényvatta, 
melylyel különösen az a rc*- , mel l - , n y a k - s fogfá jások, fe j - , kéz- , t é r d k ö s z -
v é n y , továbbá t « s « a g í a t á s o k „ „ , „ „ é s „ g y e k r á j d a l m a k b a n stb. a legkitü-l 
nőbb eredménynyel használható. - Egy egész csomag ára 70 kr., fél csomagé 4 0 kr., | 
s kapható P e s t e n : T ö r ö k J ó _ 8 e f gyógyszerész, király-uteza 7-dik sz., - A r a -
d o n : B o k o r A n t a l , - P o z s o n y b a n : H r l n r i c i F . gyógysz. uraknál. 1383 ( 7 - 8 ) 

Legru j abb «i!;ilmaiiy. - M 
A l tg iu t^ ós ;eg,elje;sebb a házi fcvirászat terén, olcsóbb berendezés és keve-l 

febt elhasználás mint a villannod távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad [ 

OIKTVa: O O P e s t e n , 
J o z s e l t é r 1 5 . s z á m , 

a hol távírdák is megtekinthetők. 1291 (30—34) 

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t Gusz táv . - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1873. (egyetem .utcza 4-ik szám alatt.) 

A 12-ík szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek • a V a s á r n a p i U > á K és P o l i t i k a i Ujdonsaicok riryfltt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft. 
j V » Csopán V a s á r n a p i UJsá* : Egész évre 6 ft Fél évre S ft. - C s u p á n Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 fe 50 kr. 

. ,. . Politikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
_ _ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ljsag v . _ _ n n k számára hirdetményeket elfogad Bérsbrn : Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Hnasenstpin és Vogler. WoUzeile Nr. 3. — 

többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. - K.iado-mvaiam 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezár. — 

Fiume nj kormányzója és a közmunkatanács alelnöke. 

Állami életünk az alkotmány visszaállí
tása óta mind több-több tért nyújt azoknak, 
kikben a politikai becsvágy munkálkodási 
vágygyal párosul. Ha módot lehetne rá ta
lálni, nem volna érdektelen összeszámítani 
mindazon fontos hivatalokat s nagy befo
lyásra és egyszersmind tovább képző mun
kára tért nyitó fontos állásokat, melyeket 
csak a kiegyezés óta lett lehetővé a hazafias 
magyar pártokhoz tartozó magyar ember
nek elfoglalni. 

ideje a kiegyezés elöttre, a nagyobb jellemek 
alakulásának kora pedig a kiegyezés utánra 
esik ujabb nemzeti életünkben. De mint 
minden híres mondás, a Gőthe mondása is 
csak féligazságot foglal magában. Bizonyos 
munkakörökre csak maga az élet nyílt mun
katere képez tehetségeket, mert a régi latin 
közmondás szerint a gyakorlat alkotja a 
férfiút. 

Kivált a magyar arisztokráczia ifjabb 
nemzedékének nemesebb becsvágya előtt 

ják, mert bizony elég kevesen vagyunk 
hozzá, hogy az arravaló embert még lám
pával is igyekeznünk kelljen előkeresni. 

íme ifjabb gróf Zichy Józsefnek az ipar 
gazdaság és kereskedelem miniszterségére 
történt kineveztetésével is egy olyan állás 
nyílt meg, melyen u'Sdának, az uj fiumei 
kormányzónak bő alkalma lesz államférfiúi 
tapintatáról bizonyságot tenni s a magyar 
korona országai közt a jó egyetértésnek s a 
szorosabb egybetartozás hazafias érzésének 

G R Ó F S Z A P Á R Y G É Z A . B. P O D M A N I C Z K Y F R I G Y E S . 

Ha Gőthe ama híres mondásának, hogy „a 
talentum magányban, a jellem pedig az elet 
küzdelmében képződik" megvalósulását 
magyar életben akarnók keresni: azt kellene 
hinnünk, hogy a tehetségek képződésénél? i 

csak a kiegyezés vonta föl a közélet küzdő 
terének sorompóit, s ma már csupán saját 
egyéni hibájoknak vagy épen bűnöknek tu
lajdonitható, ha tehetségűket és munkáju
kat a nemzeti közjóra értékesíteni elmulaszt-

nemcsak fenntartására, hanem erősbitésére 
is munkálkodni. 

Szapáry Géza grófnak, a közelebb ki
nevezett fiumei kormányzónak e szép hi
vatása lesz uj helyzetében s ennek betol-




