** (A kit nem ismernék.) A szathmár-németi szerszám, temérdek lőfegyver töltéssel ellátva, és ter, Pestnek városi képviselője s a pesti r t
lövész-egylet részéről Deák Feronczhez intézett egy csinos kocsi.
egyház kurátora, 60 éves korában. - Kalocsáról
** (A legfőbb Ítélőszék) Grgarov Mirkó, Kul- egy gyászlap tudatja özv. Nyitray Lnng Emili*
üdvözlő távirat, mint a „Szamos"-ban olvassuk,
tévesen Kehidára küldetett. A sürgöny megakadt pinszky Mladen és Csebecser Illés újvidéki lako asszony elhunytát. A boldogultnak férje: Nyitra
Keszthelyen, a honnan a sürgöny föladóihoz szó- sokat egy-egy évre s kétszáz forint kárpótlásra városi főjegyző mintegy tiz nappal ezelőtt halt
rul-szóra e hivatalos értesítés érkezett: „Ihr nr. ítélte nőrablásért, mivel m. évi jun. 17-dikén, a meg a kholerában, s most e hó 12-kén özvegve
1*3 von % zala-apátier postamt retur gelangt, vasárnapi tánczról hazamenő Okanov Tinát (17 szintén a járvány áldozata lett, 49 éves korában
nachdem im Kehide Deák Ferencz unbekant. Sta- éves, jó háztól való újvidéki leányt,) az utczán
tion Keszthely." Ebből az látszik, hogy a magyar fölkapták, kocsira tették, elvitték s embertelenül
Nemzeti színház
távirda hivatalos nyelve Keszthelyen — német, bántak vele.
Vasárnap, aug. 10. „A lelencz. Népszínmű 4 felv.
és hogy van Magyarországon olyan hely is és
** (Egy czigány vajda temetése.) Göncz köze Irta Szigligeti.
pedig Zalában, hol Deák Ferencz ismeretlen.
lében nem rég egy Pestmegyéből származó, s
Sétfö, aug. 11. „A szökő év." Vígjáték á felv. Buok** (Jótékonyságok.) A király az uugmegyei Európát hét éven át keresztül-kasul barangolt stone után angol bői ford. Csepregi.
szűkölködőknek 3000 frtot adományozván, ez Ösz- czigánybanda telepedett le, mely körülbelül 30
Kedd, aug. 12. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz.
szeget a belügyminiszter oly fölhívással küldte le családból áll. E családok szabadon felvert sátrak Gounod K. (Carina k. a. első vendégjátékául.)
Szerda, aug. 13. „Az élet álom." Szinmű 3 felv. Irta
a megye főispánjához, hogy azonnal szétosztassák. alatt laktak, s élelmüket beteg állatok gyógyítá
Calderon; ford. Győry Vilmos
^ ^ ^
— B. Dőry József, Biharmegye főispánja, 300 fo sával, kovács és bádogos munkával, jóslással, kár
Csütörtök, aug. 14. „A troubadottr." Opera 4 felv. Ze^
rinttal aláírást nyitott meg a megyebeli kholera- tyavetéssel stb. keresték E napokban meghalt e nejét szerzetté Verdi.) ^Carina k. a. föllépteti!.)
árvák segélyezésére. — Gizella főherczegnő 100 családok patriarchális feje, kit a család tagjai
frtot ajándékozott a gyöngyösi „Maskil el dol" mint valóságos fejedelmet tiszteltek. A holttete
Szerkesztői mondanivaló.
met nagy ravatalra helyezték egy külön e czélra
czimü jótékony egyletnek.
— Ó-Apáthi. K. S. „A hét árva" elég jól kezdődíVr
•* (A magyar czigányzene külföldön) nagyon a telep közepén felállított sátorban s czifra ruhába
hangjával; de kifejlése egészen más, mint vártuk.
tetszik. Berkes zenekara Londonban a legelő öltöztették. — A ravatal körül számos gyertya íelégiái
g y is lehet; de akkor kezdetén már ugy kell költeni a han
a
halott
felett
a
csa
égett,
felváltva
imádkoztak
kelőbb családoknál játszik; most pedig hg Koburg
gulatot, hogy ez a kifejlés lehetséges legyen. Igyekezzék
Jenő viszi magával a fővárosból Cseresnyés ban lád tagjai éjjel-nappal egyiránt. Sirt, jajgatott, s megcsinálni.
dáját, mely Koburgban egy egész hónapot töltend. halotti dalokat énekelt az egész czigányság. Nem
— K - i Géza. A fordítások nem igen sikerültek. Hang,
Az utazási költségen kívül a herczeg tisztességes közönséges szertartás mellett vitetett ezután a szellem nincs eltalálva bennük; itt az erő, ott a csin hiány
Aztán a Göthe éji dala (az eredetiben „A holdhoz")
honoráriumról is gondoskodik. Ugyan-e zenekart hülott a temetőbe ; a férfiak valamennyien födetlen zik.
csak 3 elsó strófája a 8 strófából álló költeménynek; kü
a bajor udvarhoz is meghívták, s ott szintén fog fővel haladtak a koporsó után, a nők kibontott lönben is ez a leggyöngébb valamennyi közt. Az eredeti
hajjal és nyakkendő nélkül követték a menetet. ben mutatkozik némi tehetség, de a nyilvánosságra még az
játszani.
** (A persa sah) e hó 8-án reggel vett búcsút E czigánybanda egyike a leggazdagabbaknak az sincs megérve.
— Kholera és vásár. Nem értünk egyet önnel. Igaz,
az uralkodótól, s elutazott Konstantinápoly felé. országban. A vajda, mint a környéken beszélik,
hogy vásár nélkül is van kholera; de tapadhatlan, hogy
A sah sok érdemjelt hagyott hátra maga után, és körülibeiül 60 font aranyat én ezüstöt hagyott nagy
vidékek vásári csoportosulása még inkább terjeszti s
sok emléket osztott ki. Az általa elvitt emlékek hátra. A szertartások, melyek között a temetés közli a járványt. Azért mi a vásárok eltiltását csak helye
végbement,
a
legrégibb
időből
származnak.
selhetjük.
»
közt van b. Prónay Gábornak Magyarországról
—
Korytnicza.
y—n. Köszönettel vettük. A levélben
szóló és pompásan kiállított művének egy példá
f (Halálozások.) Szabó Richárd, szépirodal
nya. A könyv képei közül a puszták fiát ábrázoló munk s az időszaki sajtó egyik szorgalmas mun kifejezett kivánatokat pontosan teljesitni fogjuk.
csikós tetszett meg legjobban a persa fölségnek. kása, a „Magyar Bazár" szerkesztője, meghalt e
Megvételre kerestetnek: a „Vasárnapi Újság" eddig
** (A bécsi közkiállitás jövedelméből) az első hó 9-én Felső-Kásmárkon (Abaujm.) 55 éves ko megjelent
összes folyamai az első évtől kezdve (teljes és
millió múlt vasárnap gyűlt össze. Az nap este a rában. Mint beszélyiró, leginkább a nők kedven- hiánytalan példány). A kik eladni szándékoznának, tudas
a bevételek jegyzéke ily numerust mutatott: cze volt, s egyik könyve: „ A nők világa" a leg sák föltételeiket a következő czim alatt: „F. J. urnák
1.001,860 frt 50 kr. Az első milliót a szépremé elterjedtebb olvasmányok közé tartozik. Szerkesz N.-Lövó — Rójtök."
nyek már májusban várták.
tette sokáig a Császár által megindított „Divat
** (Az állatkertet) uj veszteség érte. Szép csarnokot," továbbá a „Gyermekbarát" czimü
nagy leopárdja kimúlt, s ez érzékenyebb baj, ifjúsági lapot, legutóbb pedig a „Magyar Bazárt."
SAKKJÁTÉK.
mint az oroszlán elpusztulása, mert az hagyott Volt munkatársa az „Üstökösnek," a „Hon"-nak,
715-ik sz. f. G é r e c z K á r o l y t ó l
maga után utódokat, de a leopárd családnak több s a „Corvina" társulat ügyeit is vezette. Ezeken
képviselője nincs az állatkertben. Legújabban kivül sokat fordított. Mint ember vonzó modorú,
(Sárospatakon.)
azonban a három szép nagy oroszlán is betegeske s ismerősei szeretetét állandón megtudta őrzeni. A
Sötét.
dik, s félnek, hogy ezek szintén elpusztulnak.
járvány ragadta el családja köréből. — A glei- :
** (Nevezetes sikkasztás.) Schweitzer József chenbergi fürdőből két ifjú hölgy elhunytát jelentik.
kisszállási számadó gulyás azon körülmény foly Az egyik Kautzllka, Kautz Gyula egyetemi tanár j
tán, hogy évek óta Jakab Sándor kiskunhalasi és képviselő 19 éves leánya, kinek kora halála a fő
földesgazda szövetségében elkövetett sikkasztásai városi körökben is élénk részvétet keltett; a másik I
napfényre kerültek: a napokban fölakasztotta Jankovics Emiiné. szül. Mocsáry Kanilla, (Mocsáry
magát. Az elsikkasztott szarvasmarhák — több Dániel m. kir. kamarás leánya) ki 27 éves korában
nyire legszínesebb meddő tehenek — száma ed hunyt el. — Körtvélyesen (Torna) e hó 8-án te
digelé 174-re megy. A vizsgálat az almási kir. mették el Lükő Géza képviselő édesanyját, özv.
Lükő Sándorné, szül. Horváth Johanna asszonyt,
járásbíróságnál foly.
** (Egy félelmes zsivány,) ki Szőke név alatt ki 75 éves korában a járvány áldozata lett. — !
rablott, kézre került jul. 28-án Bodrog-Kereszt- Katona Sándor takácsmester, Katona Józsefnek,
uron. Valódi neve Nyéki Károly s fejére 1000 frtot a „Bánk bán" költőjének egyetlen fivére, július
tűzött ki a kormány. Több év előtt már törvény hó végén hunyt el Kecskeméten nyolezvan éves
szék előtt állt, 20 évre el is Ítélték, de a sátoralja korában. — Hevesmegyében, Szelevényen a köz
újhelyi tömlöczből megszökött. Múlt hó 28-kán tészteletben élt Serák Györgyöt e hó 6-án temet
B.-Kereszturon csinos uri fogattal s két lóval je ték el 56 éves korában. — Miklósy Károly m.-vá
lent meg egymaga, fényes nappal s beszállásolta sárhelyi r. kat. lelkész és tanár e hó 7-én 30 éves
magát egy ott lakó szegény embernél. Állítólag korában meghalt. — Még a következő halálese
azon gonosz szándékkal ment a városba, hogy gr. tekről nyertünk értesítést: Koricsánszky Endre,
Wohlkenstein Mária es gr. Falkenheim, nemkü a magyarországi gyógyszerészek Nestora, Tasnáf
g
h
a
b
e
d
e
lönben a város főbirájának istállóiból már előre don, kholerában, élete 80-dik évében. — Virágh
Világos.
kiszemelt lovait odább állítja; de ezen vakmerő Gyula pécsi ügyvéd s egykori honvédszázados ;
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
szándékában meggátoltatott. Ugyanis a tokaji özv. Vetsey Józsefné szül. Bálintffy Teréz, e hó
járás erélyes csendbiztosa Sikorszky Dániel vélet 6-án Békésen, 70 éves korában ; özv. Zólesák Jálen ép e napon legényeivel czirkálva, tudomására nosné Fejér Erzsébet e hó 7-én Ungvártt, 61 éves
A 710-ik számú feladvány megfejtése.
jött a rabló tartózkodásának. Azonnal megtette a korában; Pauer Károly szerednyoi ker. jegyző s
Karara
Manó
Tibán,
(e
két
utóbbi
járványban;)
(Pap Dezsőtől Miskolczon.)
kellő intézkedést, a rabló tartózkodási helyére
az
apai
48-as
kör
elnöke,
e
hó
9-én;
Kató
György,
V
II.
Sttt.
ment s minden baj és veszedelem elkerülése nél
1. B d l — g l . . . tetszés szer. stb.
kül elfogta, megkötöztette és azonnal a tokaji XJjváry László pestmegyei bizottsági tag s derék
járásbíróság elé kisértette. Temérdek zártörőt, hazafi, szélhüdésben Bátyán; Kovács Istvánné szí
Helyesen fejtették m e g : Vetxprémben: Fülöp József
úgynevezett generális kulcsot találtak nála; volt nésznő Komáromban; Martonfalvay Géza palotáéi — Oeltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
neki szép két lova, hat tkrab lóra való igen csinos körjegyző e hó 4-én. — Búzás Károly, kádármes vács
Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A petti
sakk-kör.
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A nőképző-egylet elnökei (két arczképpel). — Sok
szenvedés után. — Trickball dandárnok. (folyt.) — Az
Orczy-kertben. — Karlsbad (hat képpel). — „A régi Pest."
— Geológia és történelem, I I . — A kaukazi faj elterjedé
sének okai, I I . - Bécsi képek (két képpel). — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egy
let, k. — Eg}ház és iskola. — Mi újság? — Nemzeti
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
(Felelős szerkeszM: Nagy Mlklól (L. magyar-uteza 21. n.\

Huszadik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 8 ft.
(JUT* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr.

Baker Sámuel és neje.
A l i g hogy Stanley a földrajz barátait az
ösz Livingstone sorsa felöl félig-meddig
megnyugtatta, máris egy másik nem kevésbbé merész afrikai utazóról érkeztek
aggodalmas hirek a „fekete földrész" isme
retlen belsejéből. Baker Sámuel és hőslelkü
neje már 1869 óta bolyongnak a Nílus felső
folyását képező mellékfolyók merőben isme
retlen vidékén az egyiptomi alkirály meg
bízásából, a nélkül, hogy rólok biztosabb
tudósítás érkezett volna Európába. Végre
az idén kora tavaszszal egy csonka és nem
egészen érthető távsürgöny járta be a vilá
got ama megdöbbentő hírrel,
hogy a rettenthetetlen utazó
és neje maroknyi kíséretével
együtt kénytelen volt megad
ni magát a vad bennszülöttek
nek, kik aztán őket az utolsó
emberig meggyilkolták. Sze
rencsére a hír nem volt igaz
és a „Times" legutóbbi számai,
melyekben Baker maga irja
le utóbbi élményeit, minden
kétségen fölül helyezik e kitű
nő férfinak és derék nejének,
ha nem is nagyon kényelmes,
de mindenesetre biztos és meg
nyugtató helyzetét. Baker uta
zásai, melyekben öt magyar
születésű neje önföláldozó hű
séggel követé, oly érdekesek
és kalanddúsak s fölfedezései a
Nilus felső vidékén már eddig
is oly nagy fontosságúak, hogy
életének s viszontagságos uta
zásainak rövid ismertetése nem
fog érdektelen lenni olvasóink
előtt.
Sir Sámuel White Baker
1821-ben június 8-án született
Angliában Worcestershire tar
tománynak Thorngrove nevű
helységében, gazdag földbir
tokos szülőktől. Már kora ifjú
ságában föltűnő hajlamot ta
núsított a kalandok iránt és
szenvedélyes vadász volt. Alig
végezte tanulmányait s azon
nal elhagyta Angliát, s hogy
a forró-övi tartományok egész
ségtelen egálját annál könynyebben megszokhassa, egye-

lőre a Dobrudzsa mocsáros vidékére ment
Bulgáriába s később attól délre a Czernavoda és Küsztendzse közt épülő vaspálya
előmunkálatainak vezetését vállalta magára.
Vadászkalandozásai 1845-ben Ceylon szige
tére vezették öt, hol nagy kedvteléssel üldözte
az elefántokat s egyúttal vágya kerekedett
arra is, hogy valamikor az Afrika belsejé
ben élő elefántokat és azok vadászatát az
ázsiaiakkal összehasonlíthassa. Lassanként
erős elhatározássá érlelődött benne a szán
dék, hogy egyúttal a Nílusnak évezredek
óta hiába keresett forrását is fölfedezze.

BAKER SÁMUEL ÉS N E J E .

Ceylonban 1848-ban fivérével, Baker ezre
dessel nagyszerű kávé-ültetvényt rendezett
be s ott maradt nyolez évig. Ekkor vissza
tért Angliába, hol 1855-ben kiadta első
munkáját, mely sok egészséges humorral
beszéli el forró-övi pályafutásának külön
böző, érdekes viszontagságait.
E munka kedvező fogadtatása még job
ban fölbátoritá őt régi kedvencz szándéká
nak, a Nilus forrásai fölkeresésének kivi
telére. 1861-ben tehát egy
expedicziót
szervezett és elindult a Níluson fölfelé azzal
az elhatározással, hogy Spekenek és Grantnak, kik Afrika keleti partjá
ról, Zanzibárból szintén a Ni
lus forrásainak fölkutatására
indultak, s e folyón szándékoz
tak lemenni Kairóba, észak fe
löl elejökbemegy. Baker most
nem utazott egyedül; elindu
lása előtt egy bátor lelkű fia
tal magyar nő csatolta sorsát az
övéhez, ki határozottan kije
lentette, hogy kisérni fogja
legveszélyesebb utazásaiban is.
„Oly örömest hagytam volna
öt," — irja Baker, — „a boldog
családi tűzhely otthonias me
legénél, mert előre borzadtam,
midőn rá gondoltam, hogy
mily veszélyeknek és elhagya
tottságnak leend kitéve véde
lem és ápolás nélkül a rideg
pusztaság közepette. Hiába
kértem, hogy maradjon Kai
róban; nemének állhatatosságával és önfeláldozásával ra
gaszkodott abbeli szándékához,
hogy a szomorú megpróbálta
tások idején se maradjon el tő
lem. Ellenvetéseimre Ruth sza
vaival felelt: „Bárhova mégy,
veled megyek. Az a föld lás
son engem is meghalni, a hol
te meghalsz és ott akarok a
sirban pihenni, a hol te pihen
ni fogsz." Lám, a hü magyar
nő idegen földön, idegen férj
jel szemben sem tagadja meg
magát!
Hogy Afrika egáljához és
az ottani utazás veszélyei
hez némileg előkészíthesse ma-
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gát, Baker egyelőre az Atbarának és a KékNilusnak Abyssiniából jövő mellék folyóit
kereste föl, melyekről bebizonyitá, hogy
főleg ezek okozzák a Nilus rendszeres éven
kénti áradásait és ezek hordják medrébe azt
a termékeny iszapot, mely Egyiptom földét
oly dúsgazdaggá teszi.
1862. jun. 11-én Baker és kísérete Khartumba érkezett, hol a Kék- és Fehér-Nilus
egyesül s e városban tette meg az előkészü
leteket nagy szerüvállalatához. Innen a FehérNíluson fölfelé hajókázva 1863. febr. 2-kán
Gondokoróba érkezett. Itt azt a hírt hal
lotta, hogy messzire délen két fehér ember
van, kiket egy szultán hosszú évekig fogva
tartott, s kik borzasztó tűzijátékot tudnak
elöállitani. (Czélzás lőfegyvereikre.) Mind
kettő, mondák, igen beteg, sőt az egyik már
meg is halt. Baker azonnal sejtette, hogy itt
j csakis Grantról és Speke-ről lehet szó s
nagyon aggódott régi barátai sorsa fölött.
Asrsrodalma nemsokára örömmé változott,
mert febr. 15-én a két hires utazó szintén
Gondokoróba érkezett egy Debono nevű ele
fántcsontkereskedő karavánjával, hirt hoz
ván a Nilus föforrásait képező nagy tavak
ról: az Ukereve-röl (Victoria-Nyanza) és
egy másik, nyugotra fekvő nagy álló vizről,
de a melyet ők nem érhettek el. Ok tehát
megtették azt az utat, melyet Baker csak
ezután akart fölfedezni! Ez a körülmény
Bakerre nézve részint örvendetes volt, de
másrészt nagy levertséget szült nála. Mi
tenni való maradt ezután az ö számára!
Minő eredményt várhatott évekig tartott
előkészületei után, hol talál méltó tért mű
ködésének, s hol szerezheti meg magának
a fölfedező dicsőségét? —- De Speke és
Grant előzékeny barátsággal bátorították
öt s biztatták, hogy ne csüggedjen: maradt
még fölfedezni és átvizsgálni való terület
akármennyi. Mindenekelőtt a Nilus forrá
sait képező terjedelmes tavak másodikára
figyelmeztették őt, a Mvutan-Nzigére, mely
nek létezését ők csakis hallomásból tudják,
de a melynek közelebbi megvizsgálása múl
hatatlanul szükséges a Nilus vidékéről
eddig szerzett ismeretek kiegészítésére. A
követendő irányt és utakat illetőleg sok be
cses fölvilágosítást adtak neki, elbeszélték
saját tapasztalataikat s megismertették öt
Kamraszi fejedelem szokásaival és modorá
val ; ennek is hasznát veheti, mert okvetet
lenül találkozni fog vele. Végre megaján
dékozták egy földképvázlattal, melynek bir
toka rá nézve nem csekély fontosságú vala.
A két jeles utazótól, kik febr. 26-dikán
Egyiptomba indultak, elbúcsúzván, Baker
kevés idő múlva szintén elhagyta Gondokorót és leirhatatlan veszélyekkel és kalan
dokkal teljes utazás után, melynek folya
mában a Fehér-Nílustól keletre fekvő Ellyria,
Latuka és Obbo nevű néger tartományokat
fölfedezte és átvizsgálta, 1864. márcz. 16-án
Vacovia helységnél valóban elérkezett a
második nagy ismeretlen tópartjára, melyet
a benszülöttek Mvutan-Nzigé-nek neveznek,
Baker pedig Albert-Nyanzának keresztelt. A
t•'>. melynek északkeleti partján Baker egé
szen Magungo-ig hajókázott, messze délnyugot felé terjed és 829 méternyire fekszik a
tenger szine fölött. Abba ömlik a VictoriaNil, a Victoria-tó lefolyása, mely aztán az
Albert-tó északi végén mint Fehér-Nilus lép
ki. Kár, hogy Bakernek és nejének, valamint
-z expedicziójának is egészsége annyira
tönkre volt már téve,hogy az egész nagytó
környékét nem vizsgálhatta meg s annak
partja s dél felé nyúló kiterjedése ismeretlen
maradt előtte. Merész utazók számára még
mindig maradt ott fölfedezni való elég.
Baker fáradságát s fontos fölfedezését
nyomban követé a jutalom, még mielőtt

Kairóba visszaérkezett volna. Ugyanis Egyip
tom fővárosában már ott várakozott rá az
arany érem, a melyet a londoni földrajzi
társulat itélt oda neki a földrajzi fölfede
zések terén tett kitűnő szolgalatainak elis
meréséül. Mikor bámulatos kalandjainak
közrebocsátását elhatározá, Angolország ki
rálynője a legnagyobb készséggel engedé
meg, hogy könyvét neki ajánlhassa, sőt a
mi több, hogy höslelkü nejének is örömöt
szerezzen általa, baronetté nevezte ki.
Kalandozásairól kiadott könyve („Utazás
az Albert-Nyanzához") ama könnyed, élénk,
mulattató nyelven van irva, melyet az an
golok annyira kedvelnek, s miként Baker
nek egyik franczia életrajzirója mondja:
„Dumas Sándor eleven tollára volna szük
ségünk, hogy élethiven rajzolhassuk azt a
meglepetést, mely a néger népeket Baker
asszony fehér arezbörének és szög fürtéinek
láttára elfogta. Egyik hatalmas főnök anynyira megszerette a szép fehér nőt, hogy
húsz elefántot, harmincz zsiráfot és ötven
struezmadarat igért a férjnek érette." Persze
a jámbor azt hitte, hogy a nő mindenütt
olyan eladó portéka, mint nálok!
Az Albert-tó fölfödözésének dicsősége
korántsem elégité ki a merész utazópár
nagyravágyását. 1869-ben rá vette a khedivét (Egyiptom alkirályát), hogy szervezzen
egy uj expedicziót a Nilus felső vidékére.
Baker élénk színekkel rajzolá az alkirály
előtt, hogy mily káros befolyást gyakorol
az Afrika belsejében uralkodó szégyenletes
rabszolgakereskedés az ottani népek erköl
csi életére, s mily szép hirre tenne szert az
a fejedelem, ki e rut üzelemnek véget vetni
segítene. Azonkívül előadta, hogy mily
könnyű lenne a Felső-Nílus mellett elterülő
számtalan kisebb-nagyobb néger államokat
Egyiptom főhatósága alá hajtani, és igy az
izlamot lassanként egészen Afrika szivéig be
vinni, a kereskedelemnek biztos pályát nyitni
s a nílusi tartományok termelő képességét
emelni, stb.
Az alkirály fölbuzdulván e kecsegtető
szavakra, Bakert pasává nevezte ki és 10,000
font sterling évi fizetés mellett egy 1500
főből álló expediczió élére állította, mely
1869. őszén egy kis hajóhaddal a Níluson
fölfelé el is indult. Azóta ismét ott kalandoz
a merész utazó neje kiséretében a Felső-Ní
lus vidékén s legutóbbi levelei a „Times"ban, melyek a meggyilkoltatásáról költött
híreket megezáfolják, eleven színekkel vá
zolják ama számtalan sok bajt és vesződést,
melyekkel a derék utazópárnak és csekély
számra olvadt kíséretének minden lépten
nyomon küzdenie kell.
Sámi Lajos.

Rég o h a j t á m . . . .
Rég ohajtám, rég a perczet,
Mely megérnem engedi,
Megismerni azt a telket,
Melynek táját tiszta lelked
Át meg át melengeti.
És megértem; láttam arezod
Derült, tiszta, szép egét,
S rajt' harcz után jó a.széppel,
Békét kötve együtt lép fel
Egymás hű testvéreként.
Mi e földön öntudattal
Hordja az „erény" nevet, —
Nézz tükörbe, — légy, mint másnak,
Hű birája e vonásnak —
Arczodon mind fölleled.
Nem hizelgek, nem szokásom,
S tán helyén sem volna már,
Egy anyánál, ki már régen
Túl van az ábrándregéken
S élte is delére jár.
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De ki látott, házi nőknek
Koronája, tégedet, —
Ha ismeri a göröngyöt,
Ismeri az igaz gyöngyöt:
Áld és tisztel és szeret.
Ártatlanság csendes fészke!
Jó szivekkel tölt telek!
Soha ne kelj búra, vészre,
A boldogság legszebb része
Legyen a sírig velőd.
Galambos György.

Trickoall dandárnok.
(Stapfcr Horace beszélye.)
(Vége.)

Santa-Pol majortól egy kilométernyire
Trickball egy fensikon megállt, hogy paran
csokat osztogasson. A terv egyszerű, csal
hatatlan volt. Három ösvény vezetett a
majorhoz. A lövést megtiltá a csendöröknek,
kiknek csupán mutatniok kellett magukat
a két első ösvény bejáratánál, hogy Francescot a harmadikra szorítsák, hol Trickball
fogja öt várni. Elhatározták, hogy mindjárt
hajnalban kiki foglalja el állomását. Trick
ball nyugodtnak látszott. Mindazáltal mégis
ugy vettem észre, hogy mindegyre végig
törölgeté az üde lég daczára is izzadságtól
gyöngyöző homlokát. A láthatáron már
halvány bíbor fény kezdett derengeni és
mindenki a maga előkészületei után akart
látni, midőn Fortuno hirtelen szaglászni
kezdett s nyugtalanság jeleit árulta el. "A
legények puskát ragadtak. Valaki közelgett
felénk aSaint-Jean felől jövő utón, a major
ral épen ellenkező irányból. .
— Ki vagy? — kiáltott a dandárnok.
— Csendőr!
— Előre! — monda a dandárnok, pus
kája csövét fölemelve. Egy csendőr közele
dett, lihegve kapaszkodván föl a meredélyen,
mely bennünket az úttól elválasztott.
— A kapitány parancsa! — monda, egy
levelet vonva elő zsebéből.
Trickball, hogy láthassa: mi van benne,
két szikla között egy kéngyertyát gyújtatott
meg. Én mögötte álltam és sikerült vállain
keresztül a levelet átfutnom. íme mi állt a
sürgönyben: „Ne löjjetek Francescora. Ele
gen vagytok arra, hogy körülkeritsétek.
Fogjátok el elevenen."
— Nos? — kérdé a gascognei az ámu
lattól elnémult dandárnokot.
— Kiki a maga helyére! — feleié ez
roppant dühvel. — Semmi sem változott;
csakhogy már most hárman vagytok. Ké
szüljetek!
Á csendörök gyors léptekkel távoztak. —
A mi önt illeti, hadnagy ur, tévé hozzá a
dandárnok, karomat megragadva, •— szük
ségtelen volna életét koczkáztatnia. Tartson
egyenesen jobbra; két pereznyire innen egy
vámkunyhót fog találni. Várjon meg ott.
Engedelmeskedtem, de rövid távolságra,
megálltam, hogy Trickballt megfigyeljem.
Láttam, hogy tölténytartóját lassan kicsattolja. Ugy látszott, mintha megütődött
volna s minden töltényét kiszedegetve, egy
mély gödörbe dobá azokat; ezután levette a
gyutacsokat fegyveréről s azt vállszíjába
helyezé s Fortunónak füttyenve, a harmadik
ösvény felé irányozta lépteit.
Két gránittömb közt guggoltam, tiz mé
ternyire egy kacskaringós gyalogúitól, mely
mellett mély szakadás vonult végig- A
mennyire megítélhetem, ez ut egyik lehetett
azok közül, melyek Santa-Pol majorhoz ve
zettek. Kissé körülnézve csakugyan fölfede
zem alattam Trickballt egy fatörzs mellett
hason feküdve. Abban a perezben, midőn a
nap előbukkant a saint-jeani magaslat mö
gött, a fénynyel végig árasztott ösvény me

redek oldalán egy kavics gördült alá apró
ugrásokkal és a szellő szárnyain közeledve
egy dal vidám hangjai érintek füleimet. Az
utón egy férfi haladott fölfelé, fején a hegyi
lakók ismert fövege vei s jobbjában megva
salt hegymászó bottal, eme régi spanyol dalt
fütyürészve:
Yo que soi contrabandista.
(Én, a ki dugárus vagyok.)
Majdnem abban a pillanatban egy dörgő
hang kiáltott föl: — Fogd meg! Fortuno!
Fogd meg!
Fejemet önkénytelenül fölemelem rejte
kemből. Nem tudom, vájjon az idegen észrevett-e? A mókusnál gyorsabban igyeke
zett föl az ösvényen. Fortuno megjelent a
háttérben. A férfi egy másodperczig habo
zott. Egyfelől a hegyszakadék, másfelöl a
meredek szikla. Emberünk egy kiálló szik
fokra ugrott, egyik kezével a szikla élébe
kapaszkodott, a másikkal botjánál fogva
megvetette magát a szikla oldalához. For
tuno a földet rugdosta lábával és orditva
szökdécselt. Egyszerre csak valami tompa,
száraz csattanást hallottam, mint mikor egy
csontszekrény reped meg s a kutya széttört
koponyával gurult le a hegyszakadékba.
Ekkor az idegen eleresztette botját, s a grá
nit hosszában oly ügyesen kúszott tovább,
hogy akár egy macska sem különben; de a
mint a tetőre kapaszkodott föl, térde meg
csúszott alatta. Elvesztve az egyensúlyt'
csak körmeivel kapaszkodva csüngött a szik
lán. Ugyan e pillanatban Trickball megje
lent az ut kanyarulatánál és láttam, a mint
ujjai görcsösen szoriták meg hasznavehetet
len fegyverét. A férfi bámulatos erőlködés
sel két tenyerére támaszkodva talpra ugrott
és eltűnt. A mi eztán következett, annak
csupán zavart, homályos emlékét tudtam
megőrizni. Ugy hiszem, kiáltást hallottam.
íme a mire világosan emlékezem. Két csendőr
ért utói bennünket, félelemtől reszketve. A
gascognei nem jelent meg a jeladásra: kere
sésére mentek. Ott vala kijelölt állomásán,
mellével az útban keresztül feküdve, közel
a sziklához, melyre a bandita fölmászott.
Vállai között egy tör volt hátába szúrva s
ugy feküdött ott a legkisebb életjel nélkül.
Keresztbe tett és gályákkal behintett pus
káikból gyaloghintót rögtönöztek a csend
örök társuk számára. Én karon fogtam
Trickballt, ki minden lépésnél tántorgott,
mintha részeg lett volna, s igy ereszkedtünk
alá a síkságra szép lassan.
Kevéssel ez utóbbi események után ren
deletet kaptam, hogy ezredemmel Paris fa
lai alá menjek. A hadtesthez még aznap
estéjén megérkeztem. — Egy héttel később
megtudván, hogy X tábornoknak, Montrouge erőd egykori ezredesének dandárja,
Bagneux körül táborozott, a táborkar szál
lására mentem. A helység összes csapatai
talpon voltak. A tisztek élénken társalogtak;
a közemberek nevettek s örömujjongásokat
hallattak. Beléptem a tábornokhoz, ki meg
lepettnek látszott, mikor észrevett.
— Épen önre gondoltam — monda, —
a legjobbkor jött.
— Mi történt tábornok ur ?
A tábornok bámuló arczczal tekintett
rám. — Ah! — kiálta föl, itt a faluban?...
Hihetőleg valami uj fogás. Valamelyik lá
zadó csapatot a sorkatonaság körülfogá —
De most nem erről van szó! — S átható
szemeit reám függesztve igy szólt: — Mondja
el csak nekem az egészet, hogyan történt.
Csak félig-meddig tudom Trickballtól, mert
miként ön, Trickball is behivatott. Ö itt van.
íme, ott áll ö, — teve hozzá, egy ablak redödyét félre vonva. És valóban ott állt a dannárnok, egyik udvarra szolgáló folyosóban

e,gy oszlophoz támaszkodva s fölnyergelt és
kantározott lova mellett pipázva. — Elbe
széltem a tábornoknak, h o g y m i történt ve
lem, mig a Pyrénei hegyek közt tartózkod
tam, azt sem hagyva ki, a mit a gascon fe
csegett ki nekem a dandárnok történetéből.
— Mindez szóról szóra ugy van, —
monda a tábornak, mikor beszédemet bevé
geztem. — Igaz, hogy ez idötájt abban a fa
luban laktam és Trickball, ki három napig
a láz és önkívület miatt ágyban fekvő beteg
volt, csak velem beszélt. Együtt éltük végig
a krimi és olasz háborúkat. Betegsége alatt
a csendőrök Saint-Jean-de-Rial-ban egy
csempészt fogtak el Fracesco Sevilla ban
dájából. Magam kérdeztem ki ezt az embert,
remélve, hogy némi fölvilágosítást csikar
hatok ki tőle; de ő semmi bizonyosat nem
tudott mondani Trickball leányáról s bizto
sított engem, hogy Francesco nincs többé
az országban. És csakugyan, mikor Trickball
fölgyógyult, hiába kutatta keresztül-kasul
a hegységet.
— Es igy, tábornok urj ön soha sem
tudta meg, hogy mi lett a dandárnok leá
nyából ?
A tábornok sokat jelentöleg vonogatta
vállát s az ablaküvegeken dobolni kezdett.
E pillanatban mintegy húsz föderalista fo
goly érkezett az udvarba, egy vadász őrszem
által kisértetve. — Egy rakás ringy-rongy
gazember! — mormogá a tábornok.
Fölkeltem, hogy kinézzek, midőn a tá
bornok hirtelen három lépésre visszahátrált
a nélkül, hogy a kezével fölemelve tartott
függönyt elbocsátotta volna: — Átkozott! —
kiálta s kirohant a szobából. Ugyané perez
ben a folyosóról is olyan kiáltás hallatszott,
mely minden volt, csak emberi nem. Az ab
lakból láttam, hogy a tábornok Trickball
felé futott. Ez egy ugrással lovánál termett
és nyergének pisztolytokjaiban keresgélt.
Kiragadta pisztolyait, de abban a pillanat
ban a tábornok vas markát érzé karján. Né
hány katona hallván a kiáltást, a folyosó
felé sietett. A tábornok megmutatá magát
s a rend azonnal helyreállt. Mindazáltal
hiába keresem e jelenet indokát. Semmi
rendkívülit sem voltam képes fölfedezni az
udvarban. Csupán annyit vettem észre, hogy
az egyik föderalista fogolyt külön válasz
tották a többitől, s tiz gyalog katona szu
ronyos fegyverekkel őrizte. A tábornok
három-négy lépcsőt átugorva rohant föl
szobájába. — Hadd jöjjön a vadász őrszem
parancsnoka!
Uram, —monda a tábornok, mihelyest
a parancsnok megjelent, — tudja-e, hogy ki
az a communista tiszt, a kit az ön vadászai
oly közelről környeznek ?
— Egy idegen, tábornok ur. Mondják,
hogy spanyol. Mielőtt megadta volna magát,
négy emberemet ölte meg s kétszer kisérlé
meg tőlünk elillanni.
— Neve?
— Társai Francesconak szólították.
— Elég, uram. Veresse lánczra ezt az
embert és jól vigyázzanak r á !
A tábornok rendkívüli izgatottságban
járt föls alá valami tiz perczig, összeránczolt
szemöldökkel s összeszorított ajkakkal. Egy
szer csak hirtelen megállott; hüvelykujjával
rá ütött ama vas forgattyúk egyikére, me
lyekkel az ablakszárnyak be vannak zárva,
ugy hogy a forgattyú kettőt-hármat fordult
sarka körül; azután csengetett.
— Hívják ide Trickball dandárnokot,—
monda. — Én az ablakmélyedésben rejtőz
tem, egy függöny mögött, ugy hogy a dan
dárnok nem vehette észre jelenlétemet,
— Szolgálatban vagy-e? — kérdé tőle
a tábornok.

— Igen, tábornok ur.
— Keresd föl a vadászok parancsnokát
s add át neki e papirt. ő kezedbe fogja szol
gáltatni a föderalista tisztet. Kisérd őt a
hadosztályhoz, és ha moczezanni mer! . . .
Értesz, nemde? — A tábornok kézmozdu
lata világosan beszélt.
— Igen, tábornok ur, — feleié a dandár
nok, kinek szemei fénylettek.
— De, tábornok ur, —. kiálték föl, mi
kor Trickball behúzta maga után az ajtót
A tábornok szigorú hangon monda: —
Uram, ez az ember kivül áll a törvényen.
Főbe lövethetem, a hol, a mikor és a hogy
nekem tetszik.
Mikor Trickball nyeregbe ült, a tábor
nok és én a folyosón állottunk. A födera
lista tisztet elővezették. Kezei vasba voltak
verve. Igen szép ember volt, kis szőke sza
kállal, csinos, szelid vonásokkal. Gondolom
fölismerte Trickballt, mert egész teste gör
csösen összerázkódott. Trickball érzéketlen
volt. Gondosan hajtogatott össze egy négy
szegletű papírdarabot, melyet kardszija alá
rejtett. A szabályszerű kisérö-levél volt az,
melylyel minden csendőrt el szoktak látni,
a kinek valamely gonosztévőt adnak őrizete
alá. E levél s a fogoly átadásának elismeré
séül a csendőr szintén irott bizonyítványt
kap hűsége jeléül.
— Menjünk, — monda a dandárnok szi
lárd hangon.
Egy darabig szemeinkkel kisértük őket.
Nem nagy távolságra egy földhajlástól,
melyet sürü bokrok szegélyeztek, Trick
ballt nyeregkápájára láttam hajolni, mintha
puskáját akarta volna leoldani. A tábornok
karon fogott. — Menjünk be, — monda, —
az ebéd v á r . . .
Épen a dessertnél voltunk, midőn egy
ló vágtatva jött be az udvarba és a folyosó
előtt megállott. Egy perczczel azután a
lépcső egy lovas nehéz csizmái alatt recse
gett; az ajtó megnyílt. Trickball volt; egye
nesen az asztal felé tartott s a teritékre egy
papirt tévén le, melyet gondosan vont elő
zsebéből, igy szólt: — íme itt van, tábor
nok ur.
— Micsoda? — kérdé a tábornok.
— A fogoly átadását elismerő vevény,
tábornok ur.
— Hogyan? hát te őt n e m ? . . .
— Ah, tábornok ur, a nyomorult még
csak moczezanni sem mert.
(A „Revue d. d. Mondes"-Wl.)

S—S.

A virágok vándorlása.
Hány elégiát irtak már a költők a szegény
virágokhoz, melyek oda vannak szegezve ama
röghöz, a hol születtek, mig árnyékuk, mely a nap
járása szerint körben forog körültök, csak gúnyo
lódik mozdulatlanságuk fölött! Hiszen szép ez
költői gondolatnak, de a valóságban korántsem
ugy van, miként a költők hiszik. A virágok épen
ugy elvándorolhatnak országból országba, föld
részből földrészbe, mint a szárnyas és nem szár
nyas állatok. Nem zúgó zivatar, egyetlen játszi,
röpke szellő is elég arra, hogy egyik másik növény
magvait messze idegen tartományokba röpítse
gyors szárnyain, hol aztán a jövevény uj, néha
jobb hazára lel. A vándormadarak szintén hatal
mas tényezői a virágmagvak vándorlásának; ők
hordják el egyik növéfty hímporát a másik növény
virágkelyheibe, sőt vannak növények, főleg a forró
égöv alatt, melyek a szellő és madár segitsége
nélkül csakhamar végképen kipusztulnának.
De a növényvilág ide s tova vándorlásának
leghatalmasabb és legtevékenyebb előmozdítója
mindenekelőtt az ember maga. Bátran ki merjük
mondani, hogy nincsen vidék, melynek szám
nélkül való növényfajai közt csak száz is a szó
szoros értelmében honinak, benszülöttnek volna
mondható. Hasábokat venne igénybe, ha csupán
azokat a növényeket elő akarnók számlálni, me
lyek a szomszéd tartományoknál kissé távolabb
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eső hazából származtak ide hozzánk. Michaux és ros szövetségben élő köztársasági államokat óhaj hegyekről s Madridnak húzódva döntő ütközetet
Olivier franczia utazók irják, hogy a búza, mely tanak, a föderált republikánusok pártja ; azoké, kivannak koczkáztatni, s ez a kísérlet aligha tor
a művelt világ legelső életforrása, Persiában, kik monarchiát kivannak Don Karlos alatt, s végre, kukra nem forr.
Hamadán (a régi Ekbatana) környékén vadon kik ugyanazt óhajtják, de az elkergetett Izabella
tenyészik; zabot szintén bőven találtak e tarto fia, Don Alfonsz alatt. S nemrég fölmerült egy
mányban. A rozsot, Plinius szerint, Taurisból ötödik párt Hispánia déli részén, a kommunisták
A Felső-Mlus vidéke.
(Örményországban) hozták először a kereskedők pártja s kitűzte a lázadás veres lobogóját.
(Baker utazásaiból.)
Kormányon ez idő szerint a föderativ res
Európába; a rizs pedig Kelet-Indiából származik.
A kukoriczáról átalános hiedelem, hogy az uj publika pártja van, de Don Karlos bandái fe
Földkerekségünk folyamai között, a mennyire
világ (Amerika) ajándéka, de Theophrastus a nyegető állást foglaltak velők szemben s egyes
legutolsó részletekig leírja s hozzá teszi, hogy az 2—3000 emberre rugó csapatokban pusztítják, a legújabb fölfedezések és fölmérések álláspont
jából meg lehet itélni, aNilus mind hosszúságára,
nem Indiából való, mint a rizs; e szerint a kuko- zsarolják az országot mindenfelé.
riczát a régi korban is jól ismerték. A mi a gyü
Jelen képünk eleven fogalmat adhat ama lá mind folyamvidékének nagyságára nézve a má
mölcsfajokat illeti, már tisztelet-becsület a mi zadás jeleneteiről, mely ez idő szerint a bask tar sodik. Hosszúság tekintetében csak a Mississippi
vén Európánknak! — de bizony mi csak a vadal tományokban, Katalonia és Navarra hegyein há haladja tul, mely a Missouri forrásától számítva
mát, vaczkort (vad körtét), kökényt (vad szilvát), borog. Legföltünőbb alakja ama barát, ki a béke, 890 német mérföld, mig a Nílus a Jordans-Nullah
barkóczafát s néhány vadcsoresznye-fajt nevezhe emberbaráti szeretet igéi helyett most vért és tüzet forrásától számitva 860 m. hosszú. A mi a folyam
tünk magunkénak.
hirdet s isten nevében biztatja a vad tömeget, hogy vidék nagyságát illeti, a 770 mfld hosszú Amazon
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fölfedezve.
A
tőlünk kerültek
délkelet-afrikai
oda s ki tudja — gyümölcstenyésztés tekinteté döfje be tőrét testvére kebelébe; ez oly keresztyéni fensik, hol e forrásokat sejtik, eleitől fogva már
ben az Egyesült-Államok nem válnak-e maholnap erény, mely jutalmat nyer az egek urától.
a természet által el volt zárva minden külbemestereinkké, holott nem régen még ők voltak a
A körötte látható fegyveres lázadók leg folyás elől. Az esőben gazdag belföldről egyetlen
mi tanítványaink ?
inkább a bask tartományokból valók, a mit a fe valamire való folyó sem hömpölygeti hullámait a
jőkön hordott lapos sipka, a boince is bizonyit, partok felé, s igy teljesen hiányzik az a termé
mig a lecsüggő csücskös sipkák cataloniaikat szetes közlekedési eszköz, mely az idegeneket a
jelzenek.
Az is meglátszik rajtuk, hogy többnyire földrész belsejébe csalogathatná, s mely a bizo
A karlista fölkelés.
csavargókból, pásztorokból, csempészekből kerül nyára gazdag termékenységü belföldek áruit a
Alig van a természettől jobban megáldott s tek ki, olyan emberekből, kik Spanyolországban jól világkereskedelem számára hozzájok férhetővé te
alig van roszabb sorsra jutott országa a földkerek tudnak bánni a karabélylyal és hosszú tőrkésekkel. hetné. És e part — értjük főleg a délkeleti partot,
ségének Spanyolországnál. Saját gyermekei haso
A háttérben lóháton egy előbbkelő tiszt lát mely az Indiai óceánt érinti, ámbár a nyugoti part
gatják föl keblét, tépik darabokra, marczangolják ható. Érdemrendéi mellén mutatják, hogy egykor is épen oly akadályokkal tesz lehetetlenné minden
halálra, s nem jut eszébe egynek is a vérengzők a rendes hadsereghez tartozott; kitüntetéseit még közeledést — gyarló kikötőivel, s az előtte terülő
közül, hogy minden egyes kardcsapásuk csak a a kegyes Izabella királynétól nyerhette.
tenger hatalmas monsunjaival, folytonos áradatai
haza szivét találja, mely mindnyájoké.
Mig a harcz a hozzáférhetetlen hegyeken val — mindez oly legyőzhetetlen gátul szolgált
Nem kevesebb, mint négy párt az, mely ál folyt, s inkább lesből, u. n. guerilla-modorban, az idegen búvár és kereskedő ellenében, mint la
landóan szemben áll egymással. Azok pártja, a addig a karlisták nem egy diadalt vivtak ki a kóinak vendégszeretetlen, vad, ellenséges indulata,
kik egységes köztársaságot akarnak, minő a fran köztársaságiakon. De most számban, erőben meg így tehát a Felső-Nilus vidéke teljesen magára
czia; azoké, kik kisebb, önálló, de egymással szo- erősödve éa vérszemet kapva, lefelé vonulnak a volt hagyatva és az ottani néptörzsek, melyek a

bunda nyelvet beszélik, majdnem az egyenlítőig I szerfölött nehéz egyik törzstől a másikig eljutni, a
elterjedve szakadatlan lánczolatban, mig néhány nélkül, hogy az előbbi kémének ne tartsák. Baker
évszázad előtt észak-nyugot felől a gallák nyo Gondokoróból nem mehetett dél felé; a benszümultak be közéjök, a bundákat elűzték vagy "le löttek czivakodásai e helységen tul elzárták előle
igázták s uj birodalmakat alapítottak. A korlátolt az utat. Kénytelen volt tehát délkelet felé fordulni,
terjedelmű kereskedést Mombas, Zanzibár és más hol a Liria vagy Ellyria törzsön át a Latukákhoz
parti városok közvetítették, de az áru rendesen érkezett. A benszülöttek, a kik e vidéken tanyáz
másod vagy harmad kézből került természetes nak, lándzsákat, íjakat s mérgezett nyílvesszőket
piaczára.
De ily nevezetes és
nagy terület, a mely
nek titokszerüségét az
a körülmény, hogy a
Nílus forrását is ott
gyanították, még csak
inkább növelte, sokáig
mégsem maradhatott
„fehér üresség" Afrika
földabroszán. Észak
ról, délről és keletről
számtalan hittérítő,ke
reskedő és tudós utazó
hatolt be oda, kik kö
zül elég megemlitenünküebmann ésKraft
hittéritőket, kik 1847től 1849-ig tartott uta
zásaik alatt egészen a
Kilimandsaro és Kenia
hegycsúcsok aljáig ha
toltak s ők hoztak leg
először hírt e magas
hegységekről, melyek
az egyenlítő alatt is
télen - nyáron örökös
hóval vannak boritva.
Burton és Speke an
gol utazók még meszszebbre jutottak s egy
hosszasabb utazás köz^^^^^^^^^^^^^^
ben a Tanganyika ta
vát fedezték föl.
A Felső-Nilus vidékiről : Néger kovácsok.

Azok közül, kik
észak felől igyekeztek
a Felső-Nilus ismeretlen vidékébe nyomulni, még
eddig csak két merész utazó lépte át az északi
szélesség 3-ik fokát, Carlo Piaggio és Baker Sá
muel s bátor neje, kiknek fáradozásait legtöbb
siker koronázta. Baker, kinek életrajzát lapunk
mai száma közli, mielőtt 1861. ápril Í5-én Kairó
ból útra kelt volna, hogy a szükséges előkészületek
és intézkedések megtétele után a Níluson fölfelé
haladjon, előbb egy
derék magyar szüle
tésű nővel kelt egybe,
ki őt veszélyes utazá
sában szintén követé.
Nászutazás aligha tar
tott valaha oly sokáig,
és aligha volt annyi
fáradsággal és veszélylyel összekötve, mint
az övék! De kitartá
suk, személyes bátor
ságuk és ügyességök
le tudott győzni min
den akadályt.
Baker 1862. febr.
2-án Gondokoróba ér
kezett, hol Speke-kel
Ós Grant-tal találko
zott. Expedicziójában
pár európai utazó is
volt, de azok lassan
ként az ut veszélyeinek
és fáradalmainak estek
áldozatul. Az utazás
ama vidékeken, Gondokorón tul, valóban
terhes és veszélyes,
sőt az ott nagyban di
vatozó rabszolgakeres
kedés miatt csaknem
lehetetlen is. A világ
majd minden országá
ból vetődtek oda ka:
landorok e gyalázatos
kereskedést folytatni.
Nem csoda tehát, ha a szegény benszülött, min
den idegenben, még a legbékésebb hittéritőben
és földrajzi kutatóban is ellenséget képzel. Az
utazásnak második főakadályát a benszülött né
ger törzsek által egymás közt folytatott szaka
datlan viszálkodás és háborúskodás képezi. Hogy
barmot, rabszolgát és gabonát rabolhasson, egyik
szomszéd rá rohan a másikra. A fehér utazónak

használnak fegyverül és nagy szögekkel kivert
karpereczeket, melyekkel küzdelem közben elle
neiket összemarczangolják; vannak továbbá paj
zsaik, vasfejű buzogányaik és baltáik. Kések,
sarkantyúk, dobok s hét huru hárfák, továbbá
cserépedények és pipák szintén használatban
vannak nálok. E különböző eszközök és szerszáI mok egyik mellékelt rajzunkon láthatók.

A Felső-Nilus vidékéről: Baker zsiráfokat üldöz.
Bakernek sok idejébe került, mig eddig jut
hatott, ugy hogy az esős évszak ott érte őt s kény
telen volt Latuka tartomány fővárosában, Tarrangollé-ban hónapokig vesztegelni. Mikor végre
tovább utazhatott s az Obbók és Soggók tartomá
nyain át Soába érkezett, itt uj akadályok gördül
tek útja elébe; teherhordó állatjai, melyek a ned
ves felföldi égaljhoz nem voltak szokva, mind egy

lábig elpusztultak, s igy Baker kénytelen volt
mindenütt idegen állatokat és embereket fogadni
tekintélyes uti készletének tova szállittatására. E
fölfogadott bennszülöttek aztán mindegyre föllá
zadtak, ugy szintén a félénk, gyanakvó rab
szolgakereskedők is, a kiknek csapatához néha
kénytelenségből csatlakoznia kellett, folytonosan
veszekedtek, czivakodtakegymással, később pedig
a néger főnökökkel
gyűlt meg a bajuk;
szóval az egész utazás
a küzdelmek és vesződségek szakadatlan lánczolata volt. Kamraszi,
Unyoro királya, szin
tén roppant sok aka
dályt görditett utjokba.
Baker és hős lelkű
neje bámulatos kitar
tással és önfeláldozás
sal tűrte és állta ki e
képzelhetetlen
fára
dalmakat és veszélye
ket a tudomány és öndicsőségök érdekében.
Az utjokba eső népek
szokásait, erkölcseit éa
családi életét szorgal
masan megfigyelték,
lelkiismeretesen tanul
mányozták s az ottani
négertörzsekről igen
sok érdekes, azelőtt
alig sejtett jelemző
vonást jegyeztek föl.
Leírták szokásaikat,
öltözködési módjukat
(ez a legtöbbnél, főleg
az egyenlitő közelé^ B
ben, a lehető legegy
szerűbb) , hajviseletü
ket , lakásaikat s a
földmivelésben és mes
terségekben tett előhaladásukat. Ez utóbbi téren
főleg a takácsokat, fazekasokat és kovácsokat di
cséri Baker. Unyoroban az ipartovékenység jóval
magasabb fokot ért el, mint az északibb népek
nél. Mig északon például a kovács harapófo
góul kétfelé hasított zöld ágat, kalapácsul egy
kemény követ használ s gyarló, de azért használ
ható gyártmányait a lehető legkezdetlegesebb
fúvó segélyével kény
telen készíteni, addig
Unyoro kovácsai vas
kalapácscsal dolgoz
nak, sőt igen tartós
sárga és vörös rézsod
ronyt is tudnak készí
teni. A molotét, —
igy nevezik a fóldmivelésnél használt ka
pát — szivalakra ké
szítik, a hogy a batátgyökér müvelése meg
kívánja; sőt meglehe
tős jó tűket is tudnak
elő állítani.
Latuka fővárosából
Tarrangolleból Baker
és neje több rendbeli ki
rándulást tett a közel
ben lakó néptörzsek
hez, hogy minél na
gyobb területet ismer
hessen meg. Egy ilyen
kirándulás alkalmával
egy csapat zsiráfra
bukkantak. Ez állatok
nem szeretik a magas
erdőket, melyekben
ádáz ellenségeik, a
tigris, oroszlán, hyena
és az ember oly könynyen elrejtőzhetnek;
inkább a sikon tartóz
kodnak cserjék, bokros
helyen, folyók menté
ben. Baker üldözőbe vette a szép állatokat. „Ezek"
— irja Baker, — „rémülten vágtattak végig a
sikon egy sűrűség felé, hol egy hímet, mely többed
magával alig volt tőlem tiz méternyire, könnyen
elejthettem volna, de lovam ijedős lévén, puská
mat nem mertem elsütni. Végre a zsiráfok egy
sürü erdőbe vették magukat, s minthogy már sö
tétedni kezdett, fölhagytam üldözésökkel."
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E n n e k a fürdő-gründolási kedvnek köszön
Sajátságos, hogy a dohányzás mennyire el Repset. Bezzeg bentebb, Brassóhoz közeliivé, nem
van terjedve a világ valamennyi művelt és műve tartották szükségesnek, hogy F ö l d v á r mellé Ilid- heti eredetét a zajzoni fürdő is, melyre Brassó
letlen népeinél! Afrika négerei szintén dohányoz véget is fölírják: pedig az állomás közelebb fek város tett kezet s a brassai előkelő szászok; ennek
nak. A dohányleveleket egy mozsárban péppé szik H i d v é g h e z ; és F ö l d v á r egyébről sem ne — hogy mást ne említsek — a gyors emelkedés
törik s megszárítják, A pipa formája minden törzs vezetes, minthogy szászok lakják és németül nek indult M á l n á s , nemkülönben Bibarczfalvanél másféle. A Barik pipájának széles, trombita- Mariénburgnak neveztetik; mig Hidvég Felső- valamennyi egy kis körben, a r é g megalapitott
alakú szopókája van, az Obbóké kicsi és csinos. Fejérmegye főhelye s hazánk két történelmi csa Élőpatakkal, T u s n á d d a l , Kovásznával együtt nem
Agyagból vannak égetve, de nom nagyon szilár ládja, á gr. Mikó és gr. Nemes onnan veszi eredét. t ö b b , mint 6 mérföldnyi kerületben.
Homoród-Repsen belül az alsó-rákosi állomá
dan, és ha nedvességet kapnak, szétporlanak.
E b b e a körbe esik Súgás is; s én Sepsi-Szt.Mig B a k e r és neje L a t u k á b a n vesztegelt, son á t egészen Ágostonfalváig gyönyörű tájon G y ö r g y városának épen nem veszem rósz néven
mind ők, mind embereik a leghevesebb lázakban halad el a vonal. Sziklába van vágva az u t az Olt hogy midőn Brassónak extra fürdője van, ő iá
szenvedtek s a testi és szellemi erő és kitartás való felett s kétfelől a szűk völgyet festői csoportozatu szerencsét kisért a maga Súgásával.
ságos csodájának tarthatjuk, hogy 1864. márcz. hegyek teszik meglepővé.
A z t azonban S.-Szt.-György sem remélhette
16-án a M v u t a n - N z i g é t elérték, melyet BakéiÁgostonfalvánál
belül vagyunk a Rikán s hogy az ő fürdőjének hírét épen brassai szászok
nemzeti büszkeségében Albert-Nyanzának ( A l  föltárul az egész Erdővidék, ős erényü s jó módú terjesztik v i l á g g á . P e d i g nagy hirtelen ugy történt.
b e r t - t ó n a k ) nevezett. Baker és neje voltak az első székelyek boldog hazája.
E g y brassai szász korcsmáros ugyanis tavaly
európaiak, kik a kelet-afrikai fensikon át e nagy
A közelebbi állomás már a Barczán van, a őszön czikket irt a „Kronstádter Zeitung"-ba
tóhoz eljutottak. Baker lelkesült szavakkal irja le mi azt jelenti, hogy Brassóvidék s ugy hirdetik, melyben csodadolgokat beszélt a Súgás felől;
annak nagyszerűségét, partjainak termékenységét hogy a német Burzen szóból származott volna, az egyebek közt azt, hogy. hülésbeli akármily rös8 a fölött érzett örömét, hogy a Nílus forrásait ő, pedig a TYurzelből. P e d i g megfordítva tán még zött bajokat rengetegül gyorsan és teljes biztosan
a általa Anglia fedezhette föl. Baker szentül hitte, könnyebb lenne a származtatás!
meggyógyít. E z t a czikket utánnyomatta a „Pehogy e nagy földrajzi t a l á n y t ő egészen megol
A Barcza Erdélynek legnagyobb térsége; ster L l o y d " ; elolvasta sok magyar ember s az
d o t t a ; holott attól még igen messze állunk!
szép, nagy és gazdag falvak feküsznek rajta. Ösz- idén már megkezdődött a vándorlás hazánk leg
Bakernek az afrikai fölfedezések körül tagad szesen csak 23 falu s azokban m. e. 60,000 lakos. nyugatibb részéből a Súgás felé.
hatatlanul sok érdeme van és azáltal, hogy az Do a 23 közül csak 13 gazdag, mert azokban lak
Félek azonban, hogy a korai dicséret danausi
utat egyik nagy belső tóhoz fölfedezte, a későbbi nak a szászok; a más 10-nek 32,000 magyar ajándék volt az érdemessé lehető Sugás-fürdőnek.
fölfedező utazóknak igen jó szolgálatot t e t t . O és csángó és oláh lakosa bérlett földön munkál s U g y j á r t v e l e , mint olyan férjhez adó, a kinek
ifjú neje voltak az első európaiak, kik gyarló bizony sok törődéssel szerzi sovány kenyerét.
elébb csinálnak h í r t , mint a ház rendbe van szedve
lélekvesztőn a Nilus legnagyobbszerü zuhatagát,
N a g y urak könnyen rá mondják, h o g y : ime, s a leányzó kifésülve. A n a g y várakozással érkező
a Murchison-vizesést fölkeresték.
a -szász életrevaló, mert g a z d a g ; mig a magyar háztüz-nézők aztán elrettennek a rendetlen álla
A nem remélt örvendetes eredmény u t á n élhetetlen, mivel szegény. Pedig, ha valahol, itt potoktól s elrettentenek még sok mást is.
Baker és neje, testben, lélekben kifáradva, vissza igazán igaz, hogy a gazdagság nem okvetetlen az
Súgásba érkezett az idén — egyebek közt —
t é r t e k E g y i p t o m fővárosába. U t l e i r á s á t követ életrevalóság jele, mert többet s jobban bizony egy úrhölgy Kassa tájáról. A k á r m i l y döczögős volt
kező szavakkal fejezi be B a k e r : „ M i k o r Ba nem dolgozik a szász sem, mint a szegény csángó. azonban az u t odáig, mégsem találta oly döczöker asszonynyal ismét egy kényelmes vasúti ko
Hanem a csángóról s Brassó városáról más gősnek, hogy szenvedő tagjait vissza ne döczögcsiban ülhettem szemközt, a nélkül hogy bármi is kor fogok többet beszélni.Most nézz körül ánglius tesse. T u d v á n azonban, hogy valamint leánynak
előbbi keserves bolyongásainkra emlékeztetett barátom, ezen a felséges vidéken! O t t húzódnak szembe mondani nem illik r ú t s á g á t , fürdőnek sem
volna, a múlt csak álomnak tűnt föl előttem; haj szemed előtt a határszéli K á r p á t o k , egy-egy külön azt, hogy különbnek képzeltük, ez az úrhölgy
landó lettem volna kérdezni magamtól, hogy váj nevű csúcscsal, fenyves-, havas- s kopár oldalokkal. harmadnapra bútorozott szobát rendelt meg el
j o n igazán én voltam az, ki az A l b e r t - t ó t és az öreg Azok aljában Brassó város jól elrejtőzött a szél távozása előtt. A bérlő hozatott dunyhát, borí
N i l u s forrásait l á t t a ; de ott ült előttem tanúbi elől: de talált utat eleget a kereskedés éltetésére. tott széket s m e g volt a bútorozott szoba napi 35
zonyságom, hűséges társam, ki soha sem hagyott A térségen alant gazdag gabona terem s kövér krajezárért; de az úrhölgy most m á r nagyon döel a kinek bátorsága szülte az én erőmet is, ugy nagy nyájak legelnek. Ügy-e ánglius uram, pa czögősnek t a l á l h a t t a az u t a t , mert egyátalában
h o g y isten után neki köszönhetem vállalatom si nasz nélkül megélhetne ezen az áldott földön egy nem tért vissza.
kerültét."
S. L.
más mellett szász, magyar és oláh, ha az egyik
Másik vendég, a ki hasonlókép a szász di
nem követelne minden j ó t kizárólag magának ? .. cséret után indult, Dunán túlról egy jogtudor.
H a l l g a t u n k angol uram, ugy-e, mert kegyel Ah, ez csúnyán bánt el a szegény Súgással. Ez a
meteknél sincs különben ez a dolog? J o b b is, ha tudor ur két hétig lakott a Súgásban. É r e t t e nem
nem okoskodunk, hanem leszállunk valahol s föl csak töltött széket, de főző asszonyt is vitetett a
(Fényképek.)
keressük valamelyik fürdőt; mert bizony várnak jó székely bérlő. Elhalmozta minden előzékeny
I . A keleti vasúttól nagyon sokat reméltek az bennünket mindenütt.
séggel: a lépcsőn maga vezette le s föl; azonkivül
erdélyi fürdőkre nézve. Csak jöhessen egyszer
I I . H a b á r olyan szép helyeken hoznók el adott neki egy mankós pálezát a támaszkodásra.
vasúton egész eddig az a n g o l , meg a franczia, őket, mint fentebb megirtam, még sem j ö t t e k el S mivel hálálta meg mindezt a j o g t u d o r ?
u g y megszeretik fürdőinket, hogy még az ameri sem az angolok, sem a francziák, sem az ameri
Mikor elment, azt mondotta, hogy még vissza
kait is ide csalják.
kaiak. M é g a németek sem hoztak eddig abból a fog t é r n i . A mankós pálezát azonban ott hagyta.
E z a vasút — oly sok viszály u t á n — meg rengeteg sok franczia kárpótlásból. M é g az az S hát, uram fia! a mankós páleza tele van irkálva
nyílt most a nyáron egészen be Brassóig. Csupán egyetlen angol sem érkezett m e g , a kivel elébbi ilyen m o n d a t o k k a l : „ S ú g á s egy fabatkát sem é r " ;
azért is eljöhetett volna angol meg franczia, hosry czikkemben beszélgettem; az is csak j ö h e t e t t volna, „ S ú g á s egy haszontalan f ü r d ő " ; „ S ú g á s b a n több
ezt a vonalat Segesvártól kezdve megismerje.
ha akart volna. É n csak ugy oda képzeltem őt ma ember meghalt, mint m e g g y ó g y u l t . "
Segesvár szűk utczáit nem akarom leirni gam mellé. D e még a magyarországiak sem igen j ő E z e n föliratokból igen valószinü, hogy a
mostan; sem azt, hogy az ottani szász szomszédok nek; s a melyik jő, az is rósz hírünket viszi, a dunántúli jogtudor ép ugy nem akar visszatérni,
mily darabos őszinteséggel kiabálták ki a minap, mint látni fogjuk alább. Az oláhországiak is nagy mint a kassatáji dáma. H a n e m jó is neki, hogy
hogy ők bizony nem barátjai a magyar alkotmány mértékben megfogyatkoztak; s most, a mikorra vissza nem tért, mert akármilyen jámbor és szol
nak és a magyar nemzetnek. Ott túlfelől, Erzsébet annyi mindent nem ok nélkül reméltünk, üreseb gálatkész volt ez a székely bérlő, a pálcza-irodaváros felé, elmaradnak a hegyek, melyeket Bem bek a székelyföldi fürdők, mint rendesen.
lom akkora méregbe hozta, hogy másod izben kétapó erősen sánczoltatott volt Puchner ellenében.
E n n e k bizony főoka a bécsi kiállítás. A ki ségkivül nem valami szives fogadtatásban része
S mig a tudós osztrák bölcsen kiszámítva ebből, pénzt tehet félre, oda fut azzal, s nem mindenki siti a tudor urat.
hogy a forradalmi vezér bizonyosan Segesvárra nek marad a fürdőre is.
Most azonban én kelek a Súgás védelmére, 8
akarja zárolni magát, tul felől kerülte a várost,
Jövendőben s rendre máskép lesz mindez kimondom, h o g y ha a szász által csinált hírének
öreg apónk szép csendesen visszamarsirozott sere- bizonynyal, mert j ó levegő, szép vidék, hatásos nem ia felelt m e g ; nem is'olyan silány, mint a
gecekéjével épen Szebenbe.
gyógyvíz- s gőz által sok székely fürdő érdemel dunántúli tudor által pálezára irt monográfiája
A r r a még egy pillantást vetve, kiindultunk n a g y figyelmet. Tisztességes kényelmet is talál hirdeti.
a vonaton este felé; 8 Segesváron innen, Fejér hatni némelyiken; Élőpatakon épen kitűnőnek
V a n hatásos széngőz-barlangja; kellemes
egyház felé, megint Bem emléke uralkodik a mondhatót.
italu savanyu vize s fürdésre is jó ásványos víz.
vidéken, osztozva Petőfiével. J o b b r a a hegyolda
Hanem a bécsi kiállítás letelésén kívül még Vidéke akármily széppé alakitható, mert sürü erdő
lon áll a Skariatin orosz t á b o r n o k szobra, a kit egyébre is van szükség a vendégek ide vonzása borítja. E n nem vagyok orvos; de ha az volnék, s
Bem saját kezűleg lőtt le ágyúval. Balról a k u k o - v é g e t t : ez pedig fürdőink megismertetése.
szép szerével néhány telekre tehetnék szert a
ricza földek; azokon porladt el valahol M a g y a r 
Lármázni kell, uraim, hirdetni azt, a mi j ó ; Súgás körül, meglehet, hogy máris épen olyan
ország lánglelkü költője. Fejéregyházon g r . H a l l e r máskép nem veszik észre az emberek. Hogy pedig nak hirdetném, mint a brassai szász. Most csak
Ferencz lakik, a ki jeles gazdaságáról és sok pőré USY gyorsan észre veszik, annak bebizonyítására azt hirdetem, a mit részrehajláa nélkül hirdethe
ről híres. Bentebb Bún, melyet két év előtt elsö elbeszélek valamit a Sugás-fürdő
legújabb törté t e k : hogy a természettől sok ajándékot nyert
pört volt a hegyről omló árvíz. Héjasfalván Cseh netéből.
Súgás is egyebek közt.
Sándor kitűnő komlót termeszt. A z t beszélik
H a n e m a d d i g ne hirdessék a „ P e s t e r Lloyd"Súgás Élőpataktól két órányira, Sepsi-Szentottan, hogy valamint búzánk s borunk elsők lettek Györgytől mintegy másfélmfdre fekszik sürü erdők ban, m i g összes lakhelye három szűk szoba és
a világpiaczon, komlóval is leverhetjük még Cseh között. U t oda csak Szent-Györgyről vezet; r e  néhány nyitott kunyhó. Vendéglőről, persze, szö
országot is, ha egykissé utána látunk.
gényes u t ; nem sokat engedett még ős tulajdonai sincs; ennivalóul sajtról, szalámiról a bérlő gon
Szederjes kis magyar falun keresztül hagyja ból a czivilizácziónak.
doskodik, s legnagyobb fényűzés, ha kiváló ven
el a vonal a K ü k ü l l ő völgyét s szép fekvésű völ
E r r ő l a Súgásról alig pár éve kezd hallani az dégért leves-főző asszonyt hozat.
gyekben kanyarog, mig a hcnei alagúton keresz ember. Szegény betegek használták az előtt is, a
Van itt fürdő elég, sokféle hatású gyógyerőtül Homoród-Repsnél kijut az Olt völgyébe.
minek van n y o m a ; de neve körülbelől csak a múlt vel, kényelem tekintetében is másképen rendezve
E z a homoród-repsi állomás fölirata meg évben emelkedett annyira, hogy újságban kiirják. be. Sok idő és aok költség kell, mig Súgás azok
szúrta a szememet. Voltaképen Homoródnál van;
E l é g az hozzá, hogy É l ő p a t a k a Tusnád kal versenyre szállhat.
de tul a hegyen ott fekszik valahol Kőhalcm- szász gyors emelkedését látva, nem csoda, ha sokakat
Azokról, a melyekbe igazán el lehet jőni még
városka, mely szászul Repsnek neveztetik. E z t meglepett a fürdő-alapítás v á g y a ; a mi nem is Kassánál messzebb tájakról is, fognak emlékezni
sem lehetett kihagyni a dicsőségből s fölbigvesz- nehéz erre felé, a hol csaknem minden vidéken további fényképeim.
Réthi Lajos.
tették a székely Homoród név mellé az ékes "szász találhatni vala ilyen ásványos vizet vagy gőzét.
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Kisvárosi karczolat.
(Pécsi tárcza)

E z a kia n a g y - v á r o s , mely itt délen Ma
gyarországnak minden esetre nagyon jelentékeny
pontja, t a l á n nem is fogja jó néven venni, hogy
Pécsről valaki kisvárosi dolgokat irjon. Nem
tehetek r ó l a : szeretem, szépnek és kedvesnek
találom, de minden esetre csak kisvárosnak tar
tom Pécset.
Az a történelmi hagyomány, hogy valamikor
„németnek Bécs, magyarnak P é c s " volt a büszkegége, még nem elegendő, hogy ez a város nagy
városnak .tekintessék. Ehhez már első sorban is
hiányzik egy tényező, mely az antik dogmatiku
sok szerint a jó isten bölcseségét is mutatja s ez
az, hogy a nagyvárosok mellé teremtette az isten
a folyamokat. Már pedig Pécs mellé nem teremtett
az isten folyót, mert a Mecsek tövéből eredő
Tetye igen tekintélyes forrás ugyan s nagy áldás
a városra nézve, de folyamnak épen ugy nem ne
vezhető, mint a zugligeti disznófő-forrást nem
lehetne folyamnak nevezni még akkor sem, ha a
vizet oly bőven adná, hogy Buda egész vízveze
tékét el t u d n á látni egészséges itallal.
Ezzel tehát már azt is elárultuk, hogy Pécs
városa a Tetye vizét iszsza, és hogy itt már vizvezeték is van s most hozzá teszszük, hogy min
denképen jobb, mint a pesti, a mit már az is b i 
zonyít, hogy nálunk még most sincs kholera.
A T e t y e vizéhez visszatérve, ha ez a város
olyan magyar város volna, a minőnek még az én
vérmes hazafiságom sem meri állítani: már ez óta
régen divatban volna Pécsett az az országos kelendőségü nóta, hogy
,,Ki a Tetye vizet iszsza,
Vágyik annak szíve vissza!"

De hogy ezt a nótát Pécsett nem dalolják,
annak okát abban lehet föltalálni, hogy itt inkább
szeretnek az emberek németül beszélni, mint ma
gyarul dalolni. Különben pedig nem is a T e t y e
számára tartják a mi városunk lakosai ezt a ma
g a s z t a l á t , hanem egy másik kútfő: a Petrezse
lyem-forrás számára, melynek vizét olyan jónak
tartja a közvélemény, hogy a ki Pécsett nem tud
megszokni: szoktató ezerül a Petrezselyem-forrás
vizét ajánlják neki. Hogy azonban ez nem min
denkor elég biztos szer, arra nézve magunk csa
ládjából is tudok már egy esetet.
A Kétlaky család az ujabb alkotmányos kor
szak óta költözött Pécsre s mondhatom, hogy az
egész család egyik rendeltetésének tekinti P é c s
városának javára dolgozni s mégis e család leg
idősebb tagja sehogy sem t u d o t t megszokni a
méltóságos Mecsekhegy tövében s a mint alkalma
n y i l t : azonnal odább költözött. Szerencse, hogy e
család Pécsett halhatatlan, mert ha egy tagja
elköltözik is, annak állását mindenkor egy olyan
család-tag foglalja el, a ki az előbbinek helyét
betölteni van hivatva.
De rejtélyek helyett nyíltan és komolyan
szólva, a ki Tolnát-Baranyát bejárja: kénytelen
megvallani, hogy ha Pécs nem legszobb város is
hetedhét ország ellen, de három-négy vármegyé
ben csakugyan nincs párja. Fekvése olyan szép,
hogy a keresztyén papok, szokott jó ízlésük da
czára is, meg voltak elégedve a szép kilátással,
mely a Mecsekhegy tetejéről nyilik s azzal a szép
háttérrel, melyet ugyancsak a Mecsek alkot a
lábánál nyugvó városnak.
E g y ismerősöm,a ki a skót felföldet is bejárta,
beszélte nekem, hogy E d i n b u r g város mellett az
„ Arthur's seat" nevű hegy épen ugy fekszik, mint
egy védő oroszlán. É n szivesen meghívom őt
Pécsre, nézze meg a Mecseket, mely ugy fekszik
Pécs h á t a mögött, mint egy hatalmas elefánt,
moly megóvja a várost az északról fenyegető
szélviharoktól.
Mondom tehát, hogy ezzel a szép helyivel a
jó ízlésű papok már a középkorban is meg voltak
ejégedve 8 jónak látták e helyen megtelepedni.
Pécs azóta is folyvást nevezetes püspöki város, de
hogy a középkori egyházi komorságnak valami
feltűnő nyoma volna rajta: nem mondhatnám.
Igazán, ha az ember Esztergom, Eger, Kalocsa
után Pécsre j ő : alig veszi észre, hogy itt püspöki
székholy, káptalan, több zárda, szóval, hogy itt
kizárólag katholikus élet van. A Kétlaky család
nak ugyan egy kissé rósz néven veazik, hogy nem
minden tagja katholikus, do ezen az egyen kivül
aztán Pécs annyira elérte a „modern vallási kö
zöny" színvonalát, mint a k á r Brüsszel.
Brüsszelt azért emiitettem, mert fentebbi vi
láglátott barátom állítása szerint az egyházi szer
tartásokban Belgiumban csaknem kizárólag a nők

vesznek részt. Én őszinte vendégszeretettel hívom
meg ezt a barátomat Pécsre, nézze meg itt a tem
plomokat, az egyházi körmeneteket és búcsujárásokat' s meg fog róla győződni, hogy a „művelt
s é g i n e k Belgiumban tapasztalt jelei közül ezt az
egyet nálunk is meg lehet találni. Szentháromság
vasárnapján a nagyszerű körmenet csupán nőkből
állott; most a múltkor az esőért a Mecsekre imád
kozni menő búcsujárók kilencz tizedrészben szép,
fehérkendős parasztasszonyok voltak, kik szépen
és valódi áhítattal zengett énekeiket csupa soprán
és tenor hangokon terjesztették fölfelé.
Ezzel pedig már nagyot mondtunk ám, mert
ha Baranya fővárosa közönyös: az nagyon meg
lepő dolog. Magyarországon sehol sincs buzgóbb
és vallásosabb, éneklőbb és imádságosabb, bibliásabb vagy olvasósabb n é p , mint Baranyában.
Sztár.iy István és Telegdy püspök népe ma is
megtartotta ősei jellemvonását s azért, hogy a
papok egykissé világias életnek adták magokat, a
nép nem fordult ugy el az ur oltárától, mint a
pécsi közönség.
Hanem a mi városunk, ha a „korszerüség"nek hódol az egyházi téren, legalább következetes
marad s a „kor kívánalmai" szerint működik az
iskolai téren is. Pécsett a községi népiskola, bát
ran el lehet mondani, jó lábon áll. J ó l képzett és
jól fizetett tanitók, jól épített, de jól is felszerelt
iskolákban szép eredménynyel dolgoznak s épen
ú g y m i n t a fővárosban,a népiskolai tanítás nyelve
mindenütt a magyar. Senkinek semmi kifogása
ellene, a nemzet geniusa pedig helybehagyóan
mosolyog örömében.
A város társadalmi életében a jog-lyceumnak
főként annyiban van hatása, hogy a fiatal jogász
sereg ittlétekor a kávéházak és mulató helyek
élénkebbek, mint egyébkor szoktak lenni. E h h e z
egy kis részben a gymnáziumi ifjak felnőttebbjei
is hozzá járulnak, de, remélhetőleg, iskolai köte
lességeik teljesítésének nem hátrányára.
Magában a városi közönség körében nagyobb
hatása van a tornaegyletnek és a dalárdának.
Merem hinni, hogy a pécsi dalárda hire és neve
már nom egészen ismeretlen a „Vasárnapi Újság"
olvasói előtt. Sokszor szerepeltek már ennek tag
jai az országos dalár-ünnepélyeken s többször
kitüntetéssel, sőt diadalmasan. Nagy-Váradon,
Dobreczenben 8 a pécsi országos dalárversenyen
mindenütt becsületet vallottak s díszt hoztak
szülővárosukra. Itthon is folyvást gyönyörködte
tik a közönséget s egy-egy hangverseny alkalmá
val, vagy nyáron át estenként tartott kerti ünne
pélyeknél a legvonzóbb ezóg szokott lenni az a
hirdetés, hogy a dalárda is fog énekelni. Mosta
nában épen Bonyhádra készülnek, hol a pécsi,
szegzárdi és bonyhádi dalárdák együtt fognak
énekelni, tehát itt mondhatni: Tolna és Baranya
együtt működik s ösztönző nemes versenyre száll.
A tornaegylet épen most épiti uj téli helyi
ségét, mely igen czélszerüen s csinosan van ter
vezve s még egy oldalról díszes épülettel gazda
gítja a nem nagyon épülő várost, más oldalról
állandó tért nyit a férlias erőt edző s mulattató
hasznos testgyakorlatokra.
H á t a színház? — kérdi az olvasó. Hiszen a
szinház-épités egyike volt hazánkban azoknak a
biztos eszközöknek, a melyekkel a század eleje
óta városaink a hazafiság keresztvizére biztosan
érdemessé tették magokat. Sajnálom, de ki kell
mondanom, hogy Pécsnek színháza még nincs, de
azért sok színtársulat van, a mely igen jól emlék
szik Pécs közönségére 8 nem egy országos hirü
művész részesült a mi kis városunk lelkes tapsai
ban. S aztán, vigasztalás, hogy a mi halad, el nem
marad.
H o g y Pécs városának valamikor épülendő
egyeteméről nem szalunk, annak egyik oka az,
mert most épen szünidő van s nem nagyon idő
szerű iskolákról beszélgetni, de más részt a kö
zönség sem sokat törődik azzal az egyetemmel,
melynek történelmi alapja már Nagy Lajos király
korában megvettetett ugyan, de pénzbeli alapjá
hoz a szükséges érezek még a bányákban, a föld
méhében pihennek, vagy még fel sem épült az a
pápirmalom, melyben az egyetem fenntartásához
szükséges bankjegyek papírját fogják gyártani.
A mi magának a város lakosainak szükségét illeti,
ennek sokkal megfelelőbb volna a jó polgári
iskola, melyet az uj főreáltanoda, minden jóravalósága mellett sem fog feleslegessé tenni soha.
Mikor az ember Pécs városáról beszél, na
gyon természetes volna, hogy a határán levő
szénbányákról is megemlékezzék, do — szégyen
nel kell bevallanom — én bizony a geológiai és
bányászati tudományokban annyira műkedvelő
vagyok, hogy 1 gfelebb csak annyit tudok, hogy

itt rendkívül sokféle kőzet és töméi dek sok „fe
kete g y é m á n t " található, 8 hogy Pécs legujabbkori lendületét és emelkedését a vasútnak és a
kerületén feltárt szénbányáknak köszönheti. A
pécs-barcsi vonal Bécscsel és Budával megkönynyitette a közlekedést, de a fő-fő vasútvonal,
melyre Pécsnek és egész Tolna-Baranyának szük
sége volna: a buda-villányi vasút, még most is
tervben van 8 talán csak akkor fog felépülni, mi
kor már Kis-Kun-Halas is bole esik a távírda- és
vasút-hálózatok valamelyikébe. Ez pedig majd
nem annyit tesz, hogy sohanapján.
A kőzeteknél és széntelepeknél valamivel
többet értek a borhoz, már csak azért is, mert a
latin példabeszéd szerint „in vino veritaa" s ón
valamikor kerestem az igazságot, sőt hét télen és
hét nyáron átal sáfárkodtam is vele s hirdetésé
vel korestem kenyeremet. Pécsről beszélve már
igon is lényeges dolog megemlékezni a borról,
mert Pécs Baranyának fővárosa, s a legrégibb
hasonlító nyelvészet szerint Baranya annyi mint
„bor anyja" s ez állítás igazságát a legújabb
íoroi-betűk körül tett vizsgálódások sem döntöt
ték meg. Hanem szomorúan kell megvallanom,
hogy akármilyen pompás borai vannak is Pécsnek
s bármennyivel nevezetesebbek is geológiai kép
ződés tekintetében azok a hegyek, a melyeken e
pompás borok teremnek, de a sz 'gzárdi borok
mégis csak híresebbek 8 így ebben az egy tekin
tetben Tolna moggyőzi Baranyát, melynek pedig
egyéb tekintetben csak ugy szokott elébe tétetni,
m.nt a nyelvtan szabályai szerint a melléknél) a
főnévnek, neveztetvén e két vármegye a közélet
ben Tolna-Baranyának.
D e én csak most veszem észre, hogy e két
vármegyét mintegy ingerlem egymás ellen, holott
a Kétlaky család minden tagjának fő-fő föladata
a harmóniát megtartani a két szomszéd között s
legfólebb is csak nemes versenyt szabad közöttök
ébreszteni. No meg nem is akarok én egyebet,
csak Pécsről egy kis tárczát irni s azért visszaté
rek a magam tárgyához, hogy hamar végezhessek.
Azt akarom még csak mogemliteni, hogy a
„Kis bajok nagy gondok" czimü humoros életkép
itt is gyakran előfordul. E r r e nézve például föl
hozhatom a közös katonai kórházat, melynek el
távolítását Pécs fő-utezájának kellő közepéről
sehogy sem tudják kieszközölni. E g y olyanforma
piszkos épület, m i n t a kereposi-uti „ F e h é r h a t t y ú "
vendéglő Pesten, ott izléstelenkedik Pécs városá
nak váczi-utezáján 8 állandóan veszélyezteti a
közegészségi viszonyokat. A város semmire sem
tud menni K u h n közös hadügyminiszter úrral.
Természetes, hogy ez az egy épület maga rendesen
okoz" egypár száz szavazatnyi k á r t a D e á k p á r t n a k
minden választáskor, mert ez csík ugy szúrja
Pécsett (és épen olyan méltán) az emberek szemét,
mint a Hentzi-szobra Budavárában.
Pécsnek azonban nagy baja, hogy ez a botrá
nyos szemétdomb - forma kórház nem egyetlen
szennye, Pécsnek nincsenek földalatti csatornái s
nem is igen lesznek, mert a roppant hegyi záporok
szaggató rombolásainak legfólebb is csak olyan
csatornák lennének megfelelők, a minők az óvilági
Róma nagy, boltozatos csatornái voltak. Az ilye
nekre pedig a város budgetje nem elegendő. E z
természetesen, Pesthez képest nagy hátránya ennek
a mi kis nagyvárosunknak. Hanem én tudok ez
ellen is egy vigasztalást.
Ne hasonlítsa magát Pécs Budapesthez,hanem
a déli fővárosokhoz, teszem Belgrádhoz s akkor
aztán büszkén elmondhatjuk, hogy ez a mi kedves
városunk nem egy ország fővárosával bátran k i 
állja a versenyt. Adja isten, hogy tovább is gya
rapodjék.
Kétlaky J.

Szent László palástjáról.
Nem régiben irták a lapok, hogy a zágrábi
székesegyház egyik rejtett helyén régi öltönyre
találtak, melyről több jel után azt lehet követ
keztetni, hogy sz. László király palástja. E r r e
vonatkozólag Henszlmann Imre jeles régészünk
most a következőket írja:
„Hírlapjainkat egy hir j á r t a be szent László
palástjára vonatkozólag, mely a zágrábi székes
egyházban találtatott volna föl. A föltaláló neve
Tkalcsics I v á n , ki szorgalmas és jeles történetbúvár, némi valószínűséget adott az egész dolog
nak és engem arra bírt, hogy Z á g r á b b a menjek és
ott személyesen győződjem meg mindenről. T k a l 
csics legelőször is egy régi, a 15-dik századból
származó leltár által t é t e t e t t figyelmessé, melynek
ide vonatkozó része igy hangzik: „Sequiturinventarium de ornamentis et páraméntis: et príma casula nigri coloris de pallio sancti Regis Ladislai
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facta", vngyis: „Következik az ékítményeknek 8—10 láb, de körülbelől ugyanennyire vannak ruháját ennek halála után megkapja. A tulajdonos
és diszitményeknek leltára, és pedig első sorban besülyedve a homokba is. A falakon tisztán ki 500 tallért adott érte, a kézalatt eladó pedig 150
egy casuláé (misemondó ruha egy része) fekete vehetők a kőbe jó mélyen bevésett hieroglyphek, tallér nyereséget tett zsebre. A vevő mindazonál
színből, mely sz. László király palástjából készít a melyek minden bizonynyal Mexikó egykori ha tal nemsokára 8000 tallérért adta el egy angolnak
tetett." A papir szélén halványabb tintával, de talmas urai: az aztékek szokásaira és vallásos s ez most 20,000 talléron tartja. A porosz királyi
ugyanazon kézírással e megjegyzés áll: „lacerato" szertartásaikra vonatkoznak. Imitt-amott bámu család egyik tagja meg akarta szerezni a becses
vagyis elszakadt. Egy későbbi, hasonlóan régi latos nagy sziklatömbökből épitett emléktornyok ereklyét, de a magas ár miatt lemondott ebbeli
reményéről. A történeti darab most Amerikába
leltár ismétli ugyanezt másolatban. Miután Tkal- láthatók.
A halott város nagy részét eltemeté a sivatag vándorol, hol, mint birtokosa véli, kész vevőre
csics a sekrestye és levéltár minden zugát fölke
reste és nem találta azt, mit keresett, azon gondo viharai által oda korbácsolt futó homok; a lég s talál, még pedig sokkal magasb áron.
** (VI. Károly császár, mint zenész.) A Fel
latra jött, hogy a székesegyházban, a szent László az eső idők folytán igen tömörré gyúrta e homo
oltárnál néz utána, mivel a régi följegyzésekből, kot. Az ezredes bár gondosan kutatott, sem cson legi Viktor által ügyesen szerkesztett „Apolló"
melyeket Tkalcsics 1873-ban Zágrábban mint az tokat, sem pedig házi eszközöket avagy szerszá czimü zenészeti közlönyből veszszük át a követ
érsekség oklevélgyűjteményeit kiadott, az tűnik mokat nem tudott fölfedezni, sem pedig másnemű kező, nem érdektelen közleményt: 1724-ben a bécsi
ki, hogy az ereklyék és ezek közt ruhadarabok is ereklyéket vagy műmaradványokat; kivéve azt a udvarnál egy, a híres Fux főzenekarigazgató által
mint másutt, ugy itt is a zágrábi székesegyház néhány cserépedénydarabokat, melyeknek sötét az utolsó osztrák főherczegnő születésnapja em
leltáraiban szoktak őriztetni. És valóban a leltár alapmásán ma is láthatók ama kékszinü virág- és lékünnepére szerzett dalmű adatott elő, mely Vl.
ban leirt ruhadarab a szent László-oltár alapjában egyéb diszitmények, a melyeket, mint látszik, va Károly császárnak annyira megtetszett, hogy a
egy üvegszekrényben meg is találtatott. Eddig az lami elpusztithatlan ásványvegyülékből állítottak harmadik előadás után azok számára, kik az elő
elő. Oly üde, oly szép, oly ragyogó szinü cse adásban énekeltek vagy játszottak, egy sorsjáté
okmányok és tények.
réptöredékeket
látott e romok közt az ezredes, kot rendezett, melyben különféle ékszerek, arany
A mit én láttam, — folytatja Henszlmann —
az a következő: egy darab goromba, kék szövet, mintha csak tegnap kerültek volna ki a művész órák, burnótszelenczék játszattak ki, minden szám
melyhez egy fekete szinü selyem foszlány van kezei alól. E cserépedények, teszi utána Ro- nyert, s a legkisebb nyeremény 500 frt értékű volt,
mig a nagyobbak 1000, 1500 egész
varrva. A foszlány rajzolata nem mint
2000 frtot érők. A császár maga a zon
a régibb időben, nagy virágú vagy
gorarészt játszotta, s az egész dalmüemberi és állati alakokból áll (mint
vön keresztül ki seré az éneket; a legpéldául a koronázási köpenyen), ha
idősb herczegnő a színpadon játszott.
nem nagy körökből és nyolczszögletekA császárné a partiturát, melyből a
ből, melyek még régi ékitési alakok
császár játszott, drága kötésbe foglaláltal töltetnek ki, s ennek színe még
tatá, s midőn a császár az orchesterbe
sötétebb, mint a fekete alap. Azon
lépett, azt neki nevében átnyújtani ren
kívül a casula hátának közepén egy
delte. A császár kezébe vette a parti
nagy, arany szinü selyemkereszt van.
turát, a császárné felé fordult, megKét helyen körülbelül egy arasznyi
hajtá magát, a zongorához ült s jelt
magas alakok vannak fölvarrva, egy
adott a megkezdésre. Ezen harmadszori
harmadik helyen pedig a fölirás, mely
szinrehozatalnál történt, hogy Fux, ki
a köpenyt szent Lászlóénak mondja.
mindig a császár mögött állott s a
Ez írás, legalább a betűk alakja után
partiturát forditá, egy nehéz helynél,
itélve, ujabb keletű, hihetőleg azon
melyet a császár művészi könnyüdségidőből való, midőn a köpenyeg casulává
gel győzött le, annyira el volt ragad
változtatott át; mig a szent alakok a
tatva, hogy hangosan kiáltott föl:
régi köpenyről látszanak a kasulára
„Bravó! Felséged bár hol betölthetne
áttétetve. Ez alakok aranyos és szines
a főkarmesteri állomást." A császár
fonálból vannak varrva oly alapon,
megfordult és mosolyogva válaszolta:
mely őket a szövet alapjáról egy kissé
„Édes főkarmester ur, mint császárnak
kiemeli, s ha emlékezetem nem csal,
talán mégis jobb dolgunk van!"
sokban hasonlítanak szent Pál-féle karinthiai casulának alakjaihoz, melyek
** (Éhenhalt.) Londonban legkö
jelenleg a bécsi közkiállitás osztrák
zelebb egy volt franczia lapszerkesztő
osztályában láthatók. Az egész darab
esett az éhhalálnak áldozatul, ki, miután
mindenesetre igen régi és tüzetes vizsa franczia kormány lapját betiltotta,
gálásra érdemes; de hogy ez megtör
Londonba ment, s ott fordítással akarta
ténhessék, az érseket és zágrábi káp
megkeresni kenyerét. A szerencsétlen
talant megkértem, hogy a régi erek
ember azonbaú nem talált munkát, s
lyét a közkiállitásra küldjék, hol a
nem sokára kényszerítve lőn lakását
legjobb alkalom lesz összehasonlítás
oda hagyni. London utczáiban lakás
által biztos eredményre jutni. Kerne
és munka nélkül kóborolt egy ideig,
lem, hogy kérésem teljesíttetni fog és
mig teljesen kimerült minden ereje.
e fontos régiségi tárgy szerencsés föltaÉhségét nem csillapították többé az
lálójával együtt a jövő héten Bécsben
utczán talált kenyérdarabok. Alélva
leend. — Egyúttal kértem, hogy e ré
vitetett egy dologházba, hol azonban
giségi tárgygyal a székesegyháznak
már nem tudtak segiteni rajta. Elme
más kincsei is fölhozatnának Bécsbe a
sélte szerencsétlenségét és meghalt.
közkiállitásra, névszerint: egy püspöki
** (Egy nő mint ügyvéd.) Chica
bot, ereklyetok, két nagyon gazdag
góból
írják: Nem régen e város egyik
püspöki süveg, egy régi misekönyv
törvényszéke előtt sajátságos jelenet
ée a már 1863-ban a bécsi központi
adta magát elő. Egy nő jelent meg egy
bizottság jelentésében felemiitett ele
másik asszonynak védője gyanánt. A
fántcsont ereklyetáblák, melyek már
fiatal ügyvéd Hulett Alice kisasszony
1860-ban a bécsi régiségegylet kiállí
volt, kinek irodája a város legélénkebb
tásán föltűnést okoztak. Ha e kérel
és legnagyobb forgalmú részén, délen
A Felső-Nilus vidékéről: A benszülöttek fegyverei és házi eszközei
mem teljesíttetni fog, akkor a magyar
van. Az eset igen egyszerű volt, s nem
korona országainak művészeti osztálya
nyújtott alkalmat arra, hogy a nő tehet
a kiállítási időszak második felében nevezetes
ségeit
kitüntesse,
de annyit mégis bebizonyított,
berts,
a
legmagasabb
fokú
hőséget
is
baj
nélkül
szaporodást nyerne egyházi tárgyakban.
hogy szónoki tehetsége van. Hulett kisasszony mi
kiállják.
íme az uj világ, melynek történetét az euró után szülőföldjén elvégezte alsóbb tanulmányait,
paiak csupán Kolumbustól kezdve szerették volna két évig tanulta a jogot. Azután Chicagóba ment a
számítani, napról napra több bizonyítékát nyújtja két kitűnő ügyvédnek irodájában egy-egy gyakor
Egy Pompéji Észak-Amerikában.
most még alig sejtett régiségének. Közép-Amerika noki évet töltött. Néhány héttel ezelőtt kiállotta
Eoberts ezredes, ki az észak-amerikai Egye tele van a legnagyobbszerü városromokkal és a az ügyvédi szigorlatot is, s most saját irodája van.
sült-Államok Arizona nevű territóriumát nem ré Mississippi völgyében egymást érik ama roppant Hulett kisasszony még csak 19 éves, nyúlánk ter
giben keresztül utazta, hogy a majdnem teljesen terjedelmű földépitmények, melyekről a tudósok metű, szép nő. Első perének sikere nagy föltűnést
lakatlan területen gyémántbányákat keressen, azt állítják, hogy az egyiptomi gúláknál sokkal okozott, noha az egyetlen chicagói jogtudományi
bolyongásai közben egy roppant nagy ősrégi ame régibbek. Aztán merje még valaki kétségbe vonni lapnak a szerkesztője is egy nő, de ennek hatal
rikai város romjaira bukkant. E romok mintegy bölcs Salamon amaz állításának igaz voltát, hogy mas segitségére lehet férje, ki biró, s mintegy 40
három angol Q mfóldnyi területet borítnak be. „semmi sem uj a nap alatt!"
évi tapasztalattal bira 19 éves Hulett kisasszony
„Amerika Pompeji"-je Arizona északi részében
nyal szemben.
fekszik 140—150 kilométernyire ama vonaltól,
** (.4 eanzibari zultán.) A zanzibari szultán
mely Arizona területet a mormonok birtokától
Európába
jő. E rendkívüli elhatározásra azon
Egyveleg.
elválasztja és csaknem ily távolságra esik Colo
válság
izgalmai
birták, melyekkel a rabszolga
rado határszélétől is.
** {Nagy Frigyes egyenruhája a zsibvásáron.) kereskedés eltörlése rá nézve egybe volt kötve.
E nagyszerű romok egy régi azték város ma Nagy Frigyes teljes egyenruházata a napokban A nép gyűlöli fejedelmét, mert az emiitett intéz
radványai, melyek századok óta hevernek ott elha egy berlini antiquarius lomtárába került. Az öl kedést rákény8zeritő angol szerződést elfogadta,
gyottan. Az egész város kőből volt épülve: fa- tözet Nagy Frigyes komornyikja örökösének ha és hogy e gyűlölet elől egyidőre meneküljön, el
épitkezésnek nyoma sem látható ott. A házak gyatékából ered. Poroszországban ugyanis ősi megy Európába.
falai még fenállanak a látszólagos magasságuk szokás, hogy a komornyik urának utolsó egyen
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TÁRHÁZ.
Irodalom és művészet.

** (Népszínműi pályázat.) A nemzeti ?zinház
évenként 100 db. aranyat szokott kitűzni énekes
népszínművekre. A versenydarabok beküldésének
határideje aug. 15-én járt le, s a következő 14
darab érkezett: 1. „Egy magyar költő." — 2. „A
főnyerő." — 3 . „ATisza gyöngye." — 4. „A csősz
és fiai." — 5. „A hontalan." — 6. „Az emauczipált
nők." — 7. „Többet észszol.. ." 8. „Zöld Marczi."
— 9. „Ki a vivát?" — 10. „A Székelyföldön."
— 11. „Egy fölfordult ház." — 12. „A kincske
resők." — 13. „A földesasszony, vagy: Cáoda a
szent kútnál." — 14. „Mátyás király első ka
landja." — Birálókul Szigligeti Ede ideigl.
igazgató elnöklete alatt Gyulai Pál, Vadnay
Károly, Feleki Miklós és Molnár György urak
kérettek föl.

kezdődik a tanítás. A tetemesen javított tápinté
zetre és a konviktusra előleges jelentkezést ia
elfogad a kollégium igazgatója dr. Vécsey Tamás.
** (.4 pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyház
község) népiskoláiban és főgymnáziurnában a beiratások az 187 s /,-dik évre azept. 14-kén, a rondes
előadások pedig szept. 18-kán kezdődnek. — Az
igazgatóság.

** (A természettudomány barátai számára)
becses mű jelent meg: „A jelen geológiája" Cotta
Bernhardtól, fordította Petrovtcs Gyula, a termé
szettudományi társulat másod titkára. Ez az első
mű a természettudományi társulat könyvkiadó
vállalatéból, melynek czélja a külföldi jelesebb
népszerű természettudományi munkák magyar ki
Közlekedés.
adását eszközölni. A könyv, melyből közelebb
lapunk is adott mutatványt, nagy nyereség irodal
y? (A budai gőzsikló) sohasem vett be több
munkra, gondosan van lefordítva, s díszesen kiál
jövedelmet, mint most Sz.-István ünnepén. A
lítva, elől a szerző aczélmetszetü arezképével. A
váróterem szó szerint ostromnak volt kitéve a a
kevésbbé szakértőre nézve is fölötte tanulságos,
jegykiadó reggeli 7 órától déli 11-ig nem kevemert az előadás világos, könnyen érthető s nép
sobb, mint 4000 jegyet adott ki. Tavaly felényire
szerű; összesen 472 lapra terjed. E művet nem
sem özönlött igy a közönség.
sokára követnifogja Darwinnak világhírű munkája:
** (A Svábhegyen) már készítik a hegyi-pálya
„A fajok eredete," fordította Dapsy László. Ennek
földmunkálatait
fölülről lefelé. A társaság, mely
Közintézetek, egyletek.
első kötete (20 ív) már a jelen hóban megjelenik,
ott több nyaralót vett meg a b. Eötvös és Emichmásodik kötete pedig az ősz folytán. Legközelebb
** (Az iparmúzeum létesítése) már a bevégzett féle nagy villákat össze akarja csatolni, azokból
sajtó alá kerül Huxley munkája „Előadások az tények közétartozik. Az országgyűlés 50,000 frtot nagy restauracziót, kávéházat stb., az igen kiter
élettan köréből", forditotta Magyar Sándor. E szavazott meg arra nézve, hogy ez összegből a jedt két parkból pedig egy nagyobb szabású nép
négy kötetet a könyvkiadási vállalat aláírói az bécsi közkiállitás érdekes tárgyaiból vásárlások kertet alakítani.
1872 és 73. évi könyvilletmény fejében kapják. történjenek; Pest városa pedig kötelezte magát,
Mi újság?
Megemlítjük, hogy az aláírók száma eddig 135. hogy a be vásárlandó és összegyűlendő tárgyak
Az aláírók, ha a természettudományi társulat számára addig is ád helyiséget, mig e múzeumnak
0 (Szent-István napjának,) Magyarország ez
tagjai, a rendes tagdijon felül 7 frtnyi évdijért, a külön palotája lesz. Az ideiglenes helyiség való- egyetlen nemzeti ünnepének e hó 20-án szép idő
nem társulati tagok 10 frt évdijért évenként 50— szinülegazorsz.ipar egyesület szállásán (országút kedvezett. A nap felhőtlen, derült égről tekintett
60 ivnyi kiadványokat kapnak. Az aláirás 3 évi 7. sz.) lesz, 8 a bérösszeg fedezéséhez a város alá a már akkor egy-egy ágyulövéstől föl-fölriadó
kötelezettség mellett történik. Könyvárusi vagy évenként 1000 frttal járul. A múzeumi tárgyak Öreg szent Gellértre, s a szemben vele nyüzsgő,
egyenkénti megrendelések utján e kiadványok rendezését a bécsi tárlat bezárta után rögtön 'heinzsegö Budára, melynek csavargós utain már
nem kaphatók.
megkezdik.
reggel óta tarka tömegekben vonaglott a vár felé
** (Révész Imre „Magyar prot. egyházi és
** (A nemzetközi statisztikai kongresssus,) a nép, ünneplő diszmagyarba öltözött állami és
iskolai figyelmezőjének") aug. és szeptemberi kettős mely most Bécsben ülésezett, elfogadta Budapest helyhatósági hivatalnokok, főurak, zászlósok, vá
füzete mejelent. Garádi Huszár Gálról ir, Rácz meghívását arra nézve, hogy 1875-ben a magyar rosi és megyehajduk, drabantok, rendőrök, katoKároly Sinai érdeke? jegyzeteit folytatja, Márk fővárosban tartja ülését.
naság, koronaőrség, tüzérek, huszárok, gyalogság
Ferencz egy baseli népünnepélyt ir le. A füzet
** (.4 zene-akadémiára vonatkozó javaslatot) s a vidékről beérkezett vendégek és a helybeli
legnagyobb részét Révész Imre czikke foglalja Trefort miniszter a király elé terjesztette szente lakosok ezrei. A szertartás a szokásos módon tör
el: „A magyar ref. egyház számára egyházi sítés végett. Főigazgatónak Liszt Ferencz van tént. A Mátyás király templomában végzett isteni
főhatóságul felállíttatni szándékolt konventről," ajánlva.
tisztelet után megindult a menet, hosszú lassú
melyben Révész a konvent tervezett jogköre
sorban, elől katonaság, majd bajánk csapataival.
**
(A
budapesti
könyvnyomdászok
és
betűön
ellen harczol. Külön mellékletben, a füzet végén,
U tanok jöttek a magyar díszruhás urak s végül
Frecska Lajos ismert modorában ismét a prot. tők egylete) szeptember hó 7-én és 8-án a polgári közvetlenül a Szent-István jobbját rejtő szekrény
lövölde
és
„Újvilág"
helyiségében,
a
könyvnyom
egylet ellen száll sikra
dászat Magyarországon való meghonosítása 400- előtt az egyháznagyok: Magyarország prímása,
** (Pór Antal esztergomi lelkész) egyházi be dos évfordulójának ünnepélyével együtt a saját a püspöki kartól környezve. A tömérdek nép,
széde, melyet Szent-István ünnepén a budai vár egyletének VII. alapítási ünnepélyét is nagy mely a menet megtekintésére ilyenkor a budai
templomban mondott, önálló kiadásban is meg fénynyel fogja megtartani.
várba szokott gyűlni, alig birt utat nyitni a tolon
jelent az „Athenaeum" nyomdájában.
gásban ; nem igen tartá vissza a csoportosulástól
** (Uj térkép.) A kereskedelmi minisztérium
a kholera-félelem. — A tornyokban szerteszéjjel
Egyház és iskola.
postajárati irodája által legújabban kiadott „Ma
zúgtak a harangok, melyeknek kongása közzé
gyarország és társországainak vasút és postaháló
** (A pécsiek régibb idő óta óhajtják,) hogy ágyú- és sorlövések vegyültek s a középületek
zata" czimü térkép megjelent s beküldetett hoz városukban egyetem állittassék. Ez óhajtásnak ünnepiesen föl voltak lobogózva. A mi azonban
zánk ; ily térkép a postajárati irodában és a egy fiatal pap, ki névtelen akar maradni, most az sokaknak föltűnt s a mit mi sem hagyhatunk
helybeli m. kir. postaigazgatóságnál 30 krért kap által adott kifejezést, hogy egy létesítendő egye- | megrovás nélkül, az volt, hogy az ország legnyilható.
vánosabb háza, maga az országház, melyben a
temre 1000 ftot ajánlott föl.
** (A „Magyar Bazár" czimü női divatlapot)
** (.4 tiszai ág. hito. ev. egyházkerület) köz- • nemzet törvényeit hozzák, a legkisebb külső jel
Szabó Richárd elhunyta folytán Wohl Janka és gyűlését az idén Késmárkon tartotta. Aug. 6-án : lel se mutatá, hogy most nem egy vallásfelekezet
Stephanie fogják szerkeszteni s valószínű, hogy vette kezdetét a közgyűlés. A lelkészi és tanítói ; nek, hanem a nemzetnek van ünnepe: Magyaror
az általuk eddig szerkesztett „Nők munkaköre" fizetések itt-ott fölemeltettek, de még uum oly szág első koronás fejedelmének a napja, ki nélkül
egyesülni fog a „Bazár"-ral.
arányban, mint azt a mai szükségletek megkíván- j ma aligha volna az országnak oly háza, melyben
** (Jókai müveinek német kiadója:) Janke ják. Az állam 6400 ftot adakozott a maíduri köz magának maga hozhat törvényeket, Az első király
Ottó, berlini tekintélyes könyvkiadó, Budapestre ségi iskolaház fölépítésére. Nagyszerű alapítványt, emlékezete talán mégis megérdemelné, hogy ez a
jött, hogy Jókaitól összes műveinek német kia tett egyházi és iskolai czélokra Kallina György ; ház legalább egy szerény lobogó kitűzésével
dási jógát megnyerhesse. Jókai azonban jelenleg Nagy-Rőczén, összesen 22,000 írttal, Wagendrüs- j megünnepelje.
** (Czim-irtó szövetség.) Borszékről írják:
B.-Füreden időzvén, Janke ur oda utazott. Meg- selben Weisser Pál harangra 2000, árvasegély !
emlitjük egyszersmind, hogy a lipcsei „Illustrirte alapra 7000 frtot adományozott. Gölnitzbányán Borszók egyebek közt nevezetessé lett arról is,
Zeitung"-nak ép közelebbi száma közli Jókai jól 3460, Lőcsén 8000 frnyi különféle alapítvány hogy itt vette kezdetét ós már szépen terjed azon
talált arczképét s munkásságának és műveinek tétetett, s ezenkívül sok más község áldozott még szövetség, melynek tagjai 1) senkitől aem fogad
nak el fonhéjázó czimeket, s maguk sem adnak
egyházi és iskolai czélokra.
kedvező ismertetését.
** (Értesítés.) A sárospataki ref. főiskola nö- másoknak, és e mellett 2) kötelezve vannak még
** (Bécs és Ausztria legrégibb lapja,) a „Wanderer" e hó 15-én megszűnt. Hatvannégy évfo vendékei egyelőre arról értesíttetnek, hogy az legalább két tagot szerezni a szövetségbe. A meg
lyamot élt át s igen viharos napokat látott. Alig országszerte uralkodó járvány miatt mindaddig szólítás férfiak irányában „uram", nők irányában
van talán közlöny, — s az élő emberek közt is ne jöjjenek Sárospatakra, mig hasonló utón a !i „asszonyom" vagy „kisasszonyom." E azövetségre
kevés, — mely Bécs két világhirü szereplésekor: tanév megnyitásának idejéről ujabb értesítést nem okul a kolozsvári „nagyságos" tanár urak esete
a bécsi kongresszus, s a kiállítás idején, az esemé vesznek. — Sárospatak, aug. 18. — Bokor József szolgált; Greguss Ágost indítványozta és ma már
nemcsak Borszéken, de a vidéken is gyorsan
nyeknek egyformán részese s tanuja lett volna. közigazgató.
** (.4 késmárki lyceum) igazgatósága a kö terjed a czim-irtó szövetség, vagy lehet neve bármi,
Valaha a „Wanderer" a legelterjedtebb lapok
egyike volt. A „Presse," majd a „Neue Presse" vetkező értesítést teszi közzé: A járvány miatt de czélja a fent körülirt egyszerű két pont, mely
alig tudtak mellette eleintén prosperálni. Ezek aggódó szülőktől az igazgatósághoz érkezett több- kicsiben egy nagy társadalmi betegaéget lenne
emelkedése után ia azonban állandó a nagy közön rendű fölszólalások és kérelmek következtében hivatva orvosolni, ha minden fölvilágosodott jó
eddig- | zan ember óhajtása szerint nemcsak itt, de az
sége maradt. A Hohenwart-féle mozgalmak alatt elhatároztatott, hogy — ámbár Késmárkot
:)
azonban a föderaliaták kezébe került s ettől fogva elé a járvány megkímélte, — az 187 ,-diki tanév a országban mindenütt elterjedhetne.
** (A jószívű embereket adakozásra hivjá)
közönsége jelentékenyen megfogyott, mig végre | késmárki ág. hitv. lyceumban ez idén kivételesen
kiadói most megszüntették. Ránk magyarokra csak szeptember 15-én veendi kezdetét. — Késmárk, föl Irányi Dániel, a „M. Újság" szerkesztője. „Fe
lebarátainkat, honfitársainkat szenvednek, vesz
nézve azért emlékezetes e lap, mert Bach és i 1873. évi aug. 18-kán. — Az igazgatóság.
** (Ae eperjesi kollégium) gymnáziumi, jogi, nek el, — úgymond — s a szenvedések oly fokot
Schmerling idejében ez volt az egyedüli bécsi lap, !
mely magyar érdekbon mert s akart szólani. Az theologiai éa tanitóképezdei tanfolyamaiban f. évi értek el, hogy azokat még enyhiteni is csak rend
szeptember 28—30-ig lesz a beir.^tás, és okt. 1-én kivüli eszközökkel lehet. A holtakat nem táidőtájt Magyarországon is el volt terjedve.
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Huszadik évfoly;

*» (Nagy életkor.) P á r nap előtt Szegeden egy
maszthatja föl emberi hatalom, de az élőket meg
mentheti az i d ' j é n érkező segítség. A j o b b táplá öreg ember halt meg 105 éves korában. Neve
lék, hogy egyebet ne említsek, elejét veheti a Rosenberg Dávid, dr. Rosenberg Izsó ügyvéd és
k ó r n a k ; az orvosi szerek m e g g y ó g y í t h a t j á k azt. Kálmán törvényszéki biró testvérek nagyatyja.
E g y kis pénz erőre segítheti a lábadozót, s A z ősz ember hosszú élete mellett azon ritka
megóvhatja az éhenhaladástól a keresetképtelen szerencsében is részesült, hogy egész utolsó
családtagokat." A j á r v á n y á l t a l sújtott vidékek s napokig testi és lelki épségnek örvendett s csak a
azok lakosai érdekében tett eme meleg fölszólitást legutóbbi három nap vett erőt rajta a gyöngeség,
viszhangozzák most a lapok, s mi is ajánljuk de ez sem volt betegség, hanem a végeigyöngülés.
Egész halála órájáig eszméleténél volt s a legna
olvasóink figyelmébe.
** {Népgyűlés) t a r t a t o t t a nemzeti bank föl gyobb nyugalommal beszélt közeledő végéről s
állítása ü g y é b e n Sz. I s t v á n napján délelőtt a tette utolsó intézkedéseit; azután szépen elaludt,
pesti megyeház termében. A betegeskedő Jókai mint a mécs, melyből az olaj, az éltető erő ki
h e l y e t t M a t o l a y E t e l é t választották meg elnök fogyott.
** (Jobb későn, mint soha.) Nagyváradon nem
nek. A gyűlés elfogadta Horn indítványát, mi
szerint „ a n é p g y ű l é s tiszteletteljesen fölszólítja r é g egy 51 éves férfi jelentkezett az akadémián,
a k o r m á n y t , vegye végre valahára erélyesen ke és rendkívüli hallgatónak beiratkozott. A tanév
zébe a magyar bankügyet, s legyen azon, hogy a végével vizsgálatot is t e t t egy-két tantárgyból s
nemzet közkivánalma egy önálló és független pedig jeles sikerrel. M i n t mondják, ügyvédnek
m a g y a r nemzeti bank fölállítása által mentől előbb akarja m a g á t kiképezni.
** (A kholera) legtöbbnyire enyhült ott, hol
kielégíttessék."
már
régebb
idő óta szedett áldozatokat. A fővá
** (Bismarck herczeg) legközelebb Bécsbe
érkezik, s ugyanakkor ott fog időzni a román rosban nem emelkedett nagy mértékre, de még
mindig a j á r v á n y jellegét mutatja, kivéve B u d á n ,
fejedelem is.
** {Tompa Mihály síremlékének ügye,) mint a hol naponként 3 eset van, sőt olykor csak egy.
rozsnyói lap értesül, azon stádiumba lépett, h o g y A u g . 19-én Pesten beteg lett 72, meghalt 3 1 , aug.
a szobor rövid idő alatt föl fog állíttathatni. E 20-án beteg lett 55.. meghalt 38, s ápolás alatt
kedvező eredményt lényegesen elősegítette a múlt maradt 192. A j á r v á n y csökkenését a következő
évben Sziklay Szeréna úrhölgy kezdeményezése helyekről s azok vidékeiről j e l e n t i k : Szeged,
folytán rendezett bazár, mely tekintélyes összeget Gyöngyös, Kassa, A r a d , Kolozsvár, Győr, s t b .
t (Halálozások.) TeUgdi Kovács Lajos, derék,
jövedelmezett a Tompa-emlék javára.
** („A székely vértanuk") szobor ügyének tevékeny könyvkereskedő, Debreczenben a j á r v á n y
bizottmánya e hó 10-én Marosvásárhelytt ülést áldozatává lőn. 30 éven át kitűnő munkásságot
t a r t v á n , elhatározta, hogy a szobor tervezetének fejtett ki különösen a népirodalom terjesztésére és
elkészítésére A r a d i Zsigmond jeles szobrász ha igen jelentékeny befolyással volt arra, hogy vidé
zánkfiát kéri föl. A pénztárnok kimutatása szerint kén atalában az irodalom és mivelődés fejleszaz eddigi begyült és takarékpénztárilag kezelt tessék. A z 1848—49-ik években az ő kiadásában
alap kamatostól 1578 frt 45 krra r u g , mely ösz- jelent meg, testvére Telegdi László és Szanka
szeghez még néhány száz forintot akarnak g y ű j  József szerkesztése alatt az „Alföldi H i r l a p " , mely
teni, és e végett a bizottmány fölkéri a tisztelt azon időszakban nagy befolyásra e m e l k e d e t t ; ő
g y ű j t ő k e t hogy az iveiket a begyült s a még adta k i Sárossy „ A r a n y t r o m b i t á j á t " is. A szagyűjtendő összegekkel Hincs Dánielhez a szobor badságharcz óta is folyvást tevékenyen közremű
ü g y i bizottmány pénztárnokához, legfeljebb f. ködött az irodalom terjesztésén. AzOkolicsányi-féle
nyomdát is ő állította, mely a mai „részvény
évi október l - i g beküldeni szíveskedjenek.
n y o m d á b a " olvadt be. M i n t közpolgár is jelenté
** {Fölirat a lánczhid pesti oldalán.) A láncz- keny részt vett a közügyekben ; mindig a szabad
hid pesti oldalán, a baloldali oszlopra követ elvű ellenzék párthíve volt. — Vörös Antal, k i
kező föliratot vésnek b e : „ I . Ferencz J ó z s e f hajdan b . Wesselényi Miklós t i t k á r a , jelenleg
király országlása, gróf Andrássy Gyula minisz p e d i g J a n k o v i c h László főtitkára volt, közelebb
terelnöksége alatt a nemzet közohajának megfele- hunyt el Bogláron 65 éves korában. 2000 d a r a b r a
lőleg az ország két felét, valamint B u d a és P e s t menő k ö n y v t á r s a szabadságharezra vonatkozó
fővárosokat összekapcsoló ezen lánczhid az 1870. sok becses adat, stb. maradt hagyatékában. —
X . törvényezikk alapján kötött és az 1870. X X X . Kamocsáról Komárommegyéből írják, hogy Lu
törvényezikk által törvényhozásilag jóváhagyott kács Pál, ismert ifjúsági író, nevelő és gyermek
szerződés folytán megváltatott és 1870. évi barát, aug. 5-én meghalt. Szegény földmives
juniushó 30-kán éjjel 12 órakor minden jogokkal, szüléktől született 1803-ban Kamocsán, a kik
szabadalmakkal, jövedelmekkel és tartozékokkal azonban a felsőbb iskolákban is k i t a n í t t a t t á k
a m a g y a r állam tulajdonába ment át. Isten áldása szép tehetségű fiokat, a ki aztán 50 éven át fog
lengjen továbbra is e mű és a nemzet fölött, mely lalkozott neveléssel, s közben az irodalom terén
azt magának megszerzé."
is. Nem kevesebb, mint 30 könyvet adott ki a
** (A városházi nagy harang) a múlt héten gyermekek számára. — Edelspacher TVIátyás t á 
a Kombach-utczai tűz jelzése alkalmával megre bornok özvegye, született Blaskovics Anna aszpedt. E harangot régebben három alkalomnál volt szony, e hó 10-én 7 4 éves korában elhunyt, s a
szokás meghúzni. Minden évben szt. I s t v á n n a p  tápió-szent-mártoni családi sírboltba temették el.
ján a budai körmenet alkalmával, városi tisztújítás — Parmoson, E r d é l y b e n , a 27 éves gr. Teleki
után az ünnepélyes „ T e D e u m " alkalmával, és Andor h u n y t el a járványban. — Szintén a j á r 
r é g i b b időben, mikor a város pallosjoga h a t a l m á  vány áldozata lett Bakovszky Károly, szegedi tör
nál fogva valaki vesztőhelyre vitetett. — A város vényszéki biró, ki nejét közelebb vesztette e l ;
említett ,,jus"-sa már megszűnt s a városi tiazt- továbbá Simon József, a kir. törvényszék helyettes
ujitások is T e D e u m nélkül t a r t a t n a k meg, u g y elnöke, Makón. — Gyergyó-Sz.-Miklóson a him
hogy csak szt. István ünnepe az, melyen a harang lőjárvány r a g a d t el egy törvényszéki b i r ó t : Geréb
még megszólalt.
Kálmánt. — A csanádi káptalan egyik legtisztel
** (A közvágóhíd) egy évi jövedelme 170 ezer tebb t a g j a : Szalay Pál, olvasó kanonok, hosszas
frt volt. E z 10%-tólija a befektetési tőkének. betegség u t á n elhunyt. — Szentimrey E l e k orsz.
J é g g e l az intézet el van látva.
képviselő neje szül. Elek Ilona asszony, jótékony
** (Nyeremény.)
A budavárosi sorskölcsön m ü v e i t hölgy, elhunyt tüdővészben, 35 éves k o 
legutóbbi húzásánál a 30,000 frtos főnyereményt rában, K r . - V a j d á n , Abaujban. — SzentJéleki Gyula,
Dániel M i h á l y balázsfalvi lakos nyerte.
közalapítványi kir. ügyész kösztiszteletben állott
** (Egy amerikai ifíui)
Morison R ó b e r t férfi, e hó 16-án h u n y t el 50 éves korában Kassán.
utazik most Erdélyben. A z amerikai unitáriusok — A hét folytán még két derék lelkész elhuny
megbízásából j ö t t feletkezetbeliei meglátoga táról vettünk jelentest. Dóczi András gönczi ref.
tására.
lelkész 75 éves korában, 42 évi buzgó lelkészke-

HETI
HéMpl-és
Hetinap
2 4 Vi
25 Hétfó
26 Kedd
271 Szeri
28;Caöt.
29|Pént.
301 Szóm

Kathollkos és protestáns
naptár

Augusztus

NAPTÁR.

Görög-orosz
naptár

Aug. (ó)

E \% Bertalan jE 11 Bért.
12 GlOPhotius
Lajos kir.
I Lajos
18 Maxim
Sámuel
|Samu
14 B. asz. b. v.
Kai. József
j Crebhart
15 Nagy b asz.
Ágoston püsp. ! Ágoston
16 Dioméd
1
János lefejezése Sabina
17 Miron
Limai Róza
Rózsa
18 Flórus
Hold változása. B Ismét első negyed

Izraeliták
naptára

Nap
hoisu I kél nyög.
Elul. Ro. £ p.
ó. p.
1 Elnl Ro. 151 17
6 66
2 Rebekka 152 15
6 54
3 40 n. ima 153 13
6 52
4 Rózel
6 49
154 11
5
6 47
155 9
6
6 46
156 7
1 S. Soltim 157 5
6 44
31-én 5 óra 4 3 perczkor reggel

dése u t á n typhusban, Juhász Antal a makói ref
egyház lelkésze s a békés-bánáti ref. egyházmeo-yé
nyugalomba lépett tanácsbirája, élte 76-ik évében
végelgyengülésben m e g h a l t .

Nemzeti színház
Péntek, aug 15. „A peleskei nótárius." Énekes bohózat
4 felv. Irta Gaál József.
Szombat, aug. 16. „A bűvös vadász." Regényes opera
4 felv. Zenéjét szerzetté Weber K. M.
Vasárnap, aug. 17. „A strike." Népszínmű 3 felv.
írták Szigligeti és Balázs S.
Hétfő, aug. 18. „Szent-Iván éjiálom." Szinmű 5 felv
Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szerzetté
Mendelssohn Bódog.
Kedd, aug. 19. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Ze
néjét szerz. Erkel Ferencz.
Szerda, aug. 20. „A krakói barátok." Szinmű 4 felv.
Irta Rákosi Jenó.
Csütörtök, aug. 21. „Az afrikai nő." Opera 5 felv. Ze
néjét szerzetté Meyerbeer.^Cartwa k. a. felléptéül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— L—y Lipót. Az úgynevezett „rajz a népéletból"
minden eszme nélkül gondolt és gyarlón kivitt vázlat, mely
a legkisebb irói tehetségre sem mutat. Nemcsak nem kö
zölhetjük, de még biztató szót sem mondhatunk.
— €r. György. Két izben beküldött három költeménye
közül egyik (a melynek ön „Rég ohajtám" czimet adott),
egy kevés simitással talán beválik. Félretettük s alkalmilag
elö fogjuk venni. A más kettő („Mi a szerelem?"
„Em
lék lapra") gyöngébb, bár a tehetség azokon is meglátszik.
E.-Gyarak. Sem egyszerre, sem négyszerre. Si
lányság az egész. Hogy gondolja, hogy négy hétig kínoz
hassuk olvasóinkat egy ily hosszadalmas ürességgel, melyben
egy jó sor sincs?
— T.-Szecso'. B. J. A kiadó-hivatal megküldi a kivánt
számot
ha még találtatik valahol tartalékban egy pél
dány. Mint a küldött dokumentumból is látszik, nem
csupán itt kell keresni a hiba forrását, hanem oly helyen,
a hol más .,hatalmak" rendelkeznek.
— T.-LÖ*k. K. I. A levelet átadtuk a kiadó-hivatalnak
a mely megteszi a kivánt változtatást.
— Kassa Cs. K. A levélben és levelezési lapon emii
tett lapszámot nem kaptuk meg, s igy természetesen a kí
vánságnak sem tehettünk eleget.

SAKKJÁTÉK.
716-ik sz. f. L e h n e r M.-tól
(Bécsben.)
Sötét.

d e
f
g
h
Világos.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

A 711-ik számú feladvány megfejtése.
(Portilla W. M. N.-tól Mexikóban.)
Vil.
Sot.
1. Hf4—h3 . . . .
gt—b.3:
2. Heö—d3: . . . .
tetszés szerint.
3. Ve6-h3—b3 mat.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp J'zsef.
— Geltén: Slesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gé<ecz
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti
sakk-kör.

TARTALOM.
hotgZA

f.

160
172
183
195
207
220
232

Hold
kél
ó. p.
6 14
7 20
8 24
9 30
10 38
11 49
ette

nyng
ő.
7
8
8
8
8
9
9

p.
50
6
21
35
51
13
39

Baker Sámuel és neje (két képpel). — Rég ohajtám.
— Trickball dandárnok (vége). — A virágok vándorlása.
A karlista fölkelés (képpel). — A Felsö-Nilns vidéke (há
rom képpel). — A székelyföldi gyógyfürdőkről. — Kis
városi karczolat. — Szent László palástjáról. — Egy Pom
peji Észak-Amerikában. — Egyveleg. — Tárháí: Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és
iskola. — Közlekedés.— Mi újság? • Nemzeti színház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-nteza 21. sz.)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyUtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft.

"9Q

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetSIeg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatósnál csak 7 krajczárba számíttatik.- Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollaeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. Bélyegdij, külön minden igtatás utón 30 kr.

Chambord
Európa szeme ez idö szerint Francziaországra van függesztve. A dolgok uj ren
dének fölállítását, vagy jobban mondva, régi
rendének visszaállítását reméli és féli a
világ: az „anciénne régime" fölépitését a
köztársaság romjain.
A kombinácziók középpontja Chambord
gróf. Ez az a név, melylyel most a hírla
pokban legtöbbet találkozunk, ez az a név,
mely körül most egy visszaható forradalom
minden szála csoportosul, s melytől vissza
helyezését várják ama régi hagyományok
nak és előítéleteknek a vallás, politika és
társadalom terén, melyeket
porba ontott volt az 1789-diki
forradalom, s a melyekről azt
hittük, hogy el is vannak már
temetve örökre.
A kisértetek órája ütött, a
halottak elhagyják sírjaikat
és örömmel töltik el azokat, a
kiknek szükségök van rajok,
félelemmel, a kik hisznek bennök, de megdöbbenéssel azokat
is, a kik az újkor szabadröptü
eszméiben elég hatalmas ör
dögűző eszközt láttak elriasz
tásukra.
Chambord gróf (Henry,
Charles, Ferdinánd Mária Dieudonné d'Artois, bordeaux-i
herczeg) a Bourbon-ház idősb
ágának a feje. A franczia ki
rályi ház kétfelé válása a
XVII. században ment végbe.
IV. Henrik, a Bourbon-ház
alapitója fiának XIII. Lajosnak
két fia volt: XIV. Lajos és
Fülöp. Amaz az idősb Bourbon
ágnak, ez az ifjabbnak, vagyis
az Orleans-háznak lett őse.
XIV. Lajosnak utódai vol
tak a franczia trónon XV. La
jos, XVI. Lajo3 és ennek fivérei,
XVIII. Lajos és X. Károly. Ez
utóbbinak két fia volt: az angoulémei herczeg, (ki 1844-ben
halt meg mag nélkül,) és Berry herczeg.
Berry herczeg 1820. febr. 13-án egyLouvel
Devü vallási őrjöngő gyilka alatt hunyt el,
ki IV. Henrik nemzetségét ki akarta irtani.
De Berry herczeg özvegyen maradt neje még
a
z évben, szeptember 29-kén fiat szült s ez

gróf.

az a Chambord gróf, kinek nevével ma tele
van a világ.
Az uj világpolgárt a családi hagyo
mányokhoz hiven legitimista és klerikális
szellemben növelték s e nevelést mindjárt
születésénél kezdték, megkeresztelvén öt
nagy pompával, a Jordán-folyóból vett vizzel,
melyet a megváltó megkereszteltetése helyé
ről Chateaubriand hozott volt. Azlnvalide-ok
ágyúi jelenték az örvendetes eseményt s a
család barátai nemsokára ugy ismertették
meg a kis herczeget Francziaországgal, mint
„csoda-gyermeket" (l'enfant du miraele).

CHAMBORD GRÓF.

De már tiz esztendő múlva (1830-ban)
mind a nagyatyát, X. Károlyt, ki unokája
javára 1830. aug. 2-kán lemondott s őt V.
Henrik név alatt a rambouilleti táborban
királylyá kiáltatta ki, mind az unokát, Cham
bord grófot elűzte Francziaországból a jú

liusi forradalon. „Jól vigyázz e gyermekre,
— monda a száműzött királyhoz egyik hü
embere — ő belőle még egyszer Francziaország szabaditója lesz."
Az ifjú herczeg száműzetése elején hoszszabb ideig tartózkodott Prágában és Görzben, azután Latour Foissac és Lévis herczeg
kíséretében beutazta Ausztriát, Németorszá
got, Olaszországot, s utazása közben minde
nütt nagy szorgalommal vizsgálta a katonai
intézményeket és hadiszervezést. 1841.
szept. 13-dikán Kirchberg mellett lábtörést
szenvedett s ez idö óta kissé sántit. Későbbi
utazásai Szász-, Porosz-, majd
Oroszországba vezették.
1843-ban állandó lakást vett
Londonban s itt egyenesen ki
jelenté, hogy a franczia trón
hoz való igényeit fentartja s
élénk érintkezésbe tette magát
a franczia legitimista párt ve
zéreivel. Akkori magatartá
sát, mely az angol kormány
nak tömérdek kellemetlenséget
okozott, az angol parlament
határozottan és nyiltan kár
hoztatta. A herczeg tehát, (mi
után összekelt Mária Teréziá
val, a modenai herczeg legidősb leányával, ki által több
milliónyi hozományhoz jutott,
s ki által rokonságba jött a
Habsburg uralkodó családdal)
— elhagyta Angolországot s
1846-ban Görzbe ment lakni,
mignem nagyatyjának és nagy
bátyjának halála után a Bour
bon-család fejévé levén, a Bécs
melletti Frohsdorfban telepe
dett meg.
Az 1848. februári forrada
lom Velenczében találta. Hivei
rá akarták venni, hogy menjen
^.^aicziaországba személyesen,
fordítsa javára a zavart s
ősei trónját állítsa föl és fog
lalja el. De az ö részvéte e
mozgalmakban összesen csak arra szorítko
zott, hogy néhány levélben kijelenté, hogy
igényeit fenntartja s várja a pillanatot, a
mikor a nemzet ő felé fordítja szemét, az ő
nevében találhatván csak nyugalmat, bizton
ságot és üdvöt. E tétlensége következtében

