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** (Buda főváros közgyűlésén) e hó 6-án a volt utolsó osztrák kormányzója Milánónak. —
tanács a vízvezetéki ü g y b e n K l e i n és F r a z e r Pauer János, jeles képzettségű jogász, egykor
londoni mérnökök tervét m u t a t t a b e . Petrovics a h g . Eszterházy-féle uradalmak központi fő
előadó indítványt tett, hogy P e s t városa és Ó - B u d i igazgatója, meghalt Bécsben, szept. 4-én, 9 0
szólittassék föl egy közös bizottság kiküldésére. éves korában. — Volly István, a szegedi k e 
R i b á r i József azt javasolta, hogy mondassék ki, gyes tanitórend egyik fiatal tagja s a szegedi
ha Pest városa nem fogadná el a tervezetet, ugy gymnázium rendes tanára, e hó 6-án Szabadkán
B n d a városa saját hatáskörében fog intézkedni. a járvány áldozata lett 29 éves korában; azért
Elfogadtatott. A vízvezeték használata minden utazott Szabadkára, hogy a járványban sinlődő
anyját utolsó óráiban vigasztalja, — az anya job
kire kötelezöleg kimondatott.
** (Dr. Kovács József,) a m. kir. egyetemen ban lőtt, mig fia a gyermeki szeretetnek áldozatul
a sebészet t a n á r a és k i t ű n ő gyakorló orvos, kór esett. — 8Szombathelyről egy gyászlap Ujváry
házi építkezéseket tanulmányozó külföldi útjából István 184 /,,-iki honvéd alezredesnek szept. h ó
közelebb visszaérkezett, m i t a szenvedő emberi 7-én, végelgyengülés folytán, életének 75-ik évé
ségnek, különösen a vidékieknek érdekében sie ben történt elhunytát jelenti. — Ebeczki Blaskovics Pál, m . kir. honvéd-alezredes, az 1861-ki
t ü n k tudatni.
** (A Liszt-ünnepély)
nov. 9. és 10-én lesz. országgyűlésnek volt tagja, élete 70. évében vég
Előadják ekkor Richter vezetése alatt a „ K r i s z  elgyengülésben Luka-Nyényén elhunyt. — Mikot u s " czimü oratóriumot is, melyben részt vesz a vich László, aradi képezdei tanár, gerinczhüdésben
nemzeti szmház zene- és énekkara, a Liszt-egylet, 38 éves korában halt meg. — A r a d első és leg
a zenekedvi lok egylete és a budai ének-akadémia. régibb könyvárusa: Bettelheim János 80 éves ko
A z előadásra szükséges orgonát a bécsi kiállításról rában meghalt. A z elhunyt alapitója és főnöke
szerzik m >g, s aztán emlékül az orsz. zene-ak;idé- volt azon tekintélyes könyvkereskedésnek, mely
miának ajándékozzák. Készíttetnek omlék-rmet is Bettelheim czég alatt működött Aradon. K ö r ü l b e 
Liszt arczképével s Vörösmarty ódájának eme lül félszázadig vezette maga az üzletet, mig később
András,
soraival: „Zengj nekünk dalt, hangok nagy t a  fiainak adta azt át. — Csetnoken Madarász
n á r a . " Az ünnepélyt rendező bizottság Haynald Madarász Viktor festészünk atyja, 76 éves k o r á 
érseket választotta elnökül. Lisztnek arany babér ban meghalt. — Antal Sándor, kolbásai ref. lel
koszorút készítenek, melyre aláírásokat nyitnak. kész, múlt hóban, 56 éves korában, az uralkodó
** (A Chicagóban levő magyarok)
szintén j á r v á n y áldozata lett. Legényén 13 évig, Kolbámegülték Sz. István király napját, melegen emlé sán 10 évig folytatta a lelkészi hivatalt. — Kirch
Pál, volt honvédkapitány és mérnök, Nagy-Bacskezve meg a távol hazáról és nemzetről.
kereken
hunyt el. — G r . Nádasdy Ferencz neje,
** (Debreczenben) már fölállították Szombathy
született
Zichy Ilona grófnő, Fehérmegyében, A g á r 
Istvánnak, a város egykori főbírójának és nejének
Vorösmarthy Zsuzsannának emlékét, k i k egész don a járvány áldozatául esett élete 24-ik évében.
vagyonukat egyházi és iskolai czélokra hagyomá- — Özvegy Kubinyi Lajosné szül. Ragályi Zsófia,
nvozták. A z emlékkő szürke márványból van, elhunyt J á k f a l v á n 92 éves korában. — Tihanyi Sá
tömör négv szögoszlop alakban készítve. Rajta a muel Ebeczken, Nógrádmegyében, élte 81-ik évé
következő főiiratok olvashatók: „Szombathy I s t  ben meghalt.
ván 1736 — 1810. Debreczen 20 éven á t gondos
főbírája, és derék hű neje Vorösmarthy Zsuzsanna
Péntek, szept. 5. Először: „Nemes és polgár." Vígjáték
1745—1819. — Minden vagyont, mivel csak bir1 felv. Augier és Sandeau Gy. után ford. Feleki M.
tanak, ezrekben és ezrek j a v á r a : egyház, szegé
Szombat, szept. 6. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét
nyek, árvák, iskolák oltárára tettek s áldozának ! szerzetté Thomas A. (Hauk M. k. a. felléptéül.)
— M i g h i t , tudomány és hazánk élni fog, az ő
Vasárnap, szept. 7. „Szökött katona." Népszínmű 3
omlékök sem enyészik el! Hálás elismerésül emelte felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, szept. 8. „A kísértet." Népszínmű 3 felv. Irta
Debreczen ref. egyház közönsége. 1 8 7 3 . "
Szigeti József.
** (A járvány.) P e s t e n a kholera örvendetes
Kedd, szept. 9. „Fra Diavolo." Vig opera 3 felv. Ze
mértékben apad. A betegedések száma most már néjét szerzetté Auber; (Hauk M. k. a. fölléptetil. i
Szerda, szept. 10. „Nemes és polgár.'1 Vígjáték 4 felv.
csak 12—13-ra m e g y naponként. Nevezetes apa
Augier
és Sandeau Gy. után ford. Feleki.
dás, h a meggondoljuk, hogy néhány h é t előtt
Csütörtök, szept. 11. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
némely napon 70 — 80 volt az esetek száma. A szerzetté Gounod. (Hauk M. k. a. föllépteül.)
vidéken is majd mindenütt szünőben van, vagy
m á r meg is szűnt a járvány. Nagyobb mérvű
pusztitásairól ujabban csak Kalocsáról érkezett
— Pest. G. K. „Ha elmerengek." Egv kis csin, mit
hir, honnan azt is irják, hogy eddig a városösszes gyakorlat
adott, mutatkozik e költeményen; de az még nem
lakosságának tizenhatod részét ragadta el a jár elég magában. Egy kis eszme, de igazi, többet érne annál.
vány. Ugyanis a lakosság száma 16,000, ebből
— Pest „Végszó a jury-tagokhoz." Nemes értelmek
s itt-ott elég erővel is kifejezve, de a mit hiában keresünk
1200-an felül estek áldozatul.
a tulnyomólag szónoki elem mellett: az a költészet, pedig,
** (Eszterházy
Károly gr. agyonlőtte
magát) költeményben,
talán ez volna az első, a nélkülözhetetlen!
múlt szombaton Bécsben. M á r egy év óta agygeB. S. Az egész nagy csomó versben t gyetlen egyet
rinczsorvadasban szenvedett, mely napról-napra sem találtunk, mely akár tarlalom, akár forma tekinteté
kínosabbá lőn. Szombaton déli 12 órakor eltávo ben csak a legkisebb figyelemre-is érdemes volna. Ez a
zott lakásáról, de 10 perezre r á már visszatért és nagy termékenység többnyire ürességgel is jár: ritka a ki
vétel. Kegyed is jobban tenné, ha egyik verséből e sorokat
szobájába zárkózott. Nemsokára nővérét és a komolyan venné:
szolgaszemélyzetet egy dördülés rémületbe ejtette.
„Másra fordítottam eszem,
Odasiettek, föltörték az ajtót és a grófot élettele
Mert költő belőlem
nül a földön találták, mellette a revolvert, melyet
Soha — soha lészen!"
csak röviddel t e t t e előtt vásárolt. A gróf P o z s o n y 
— K. G. „A székely népszokások" elég jól foly. Alkalomszerüleg talán fölhasználjuk; többet is dolgozzék
ban született, s 53 évet élt.
t (Halálozások.) Kellemesi b. Melczer András még hasonló modorban; de ne fektessen fősúlyt a szóla
mokra, bár azoknak is az érdekesebbje, kivált nyelvészeti
nyugalmazott altábornagy e hó4-ikén 73éves korá tekintetből, megérdemli a fenntartást; de ne feledje, hogy a
ban elhunyt Béc3ben, hová a kiállításra utazott föl mi lapunk nem nyelvészeti szaklap s olyan, a miben aföérdek
abauji birtokáról. Az elhunyt életéből érdekes lesz a nyelvészeti, nem nekünk való.
— „Dal a vetőmagról." Itt-ott még kellene s talán
följegyezni, h o g y már 13 éves korában a k a t o n a i p á 
lyára lépett; mint fiatal tiszt a R e i c h s t a d t i her- lehetne is simítani rajta. Egyébiránt közölhető.
— H. B. A „Czimborák közt" — fájdalom — semmi
czegnek, I . Napóleon szerencsétlen fiának hadse haladást nem tanusit az egy év előttihez képest. Semmi
géde volt és annak a magyar nyelvben oktatást ese re nem válik be.
i - ly. „Elhervadt a . . . " Nincs benne semmi.
adott. 1848-ban, mint ezredes, Olaszországban
— Budapest. S. K. Mind a rajz, mind a czikk kissé
tüntette ki m a g á t , később pedig Mészáros L á z á r
hadügyminiszter oldala mellett szolgált, mint kezdetleges még; nem használhatjuk.
— Szeged. M. F. Átadtuk a kiadó-hivatalnak intéz
államtitkár. Megemlíthetjük még azt is, hogy ő kedés végett.
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Viktor Emánuel.
A b b ó l a viszonyból, mely a szabadság
és egység felé törekvő Olaszország s a despotismus és „divide et impera" elvét erő
szakkal is fenntartó Ausztria között évszáza
dokon keresztül fennállott, bármi hihetetlen
tünemény, több valószínűséggel volt követ
keztethető, mint az, a mit valósággal meg
történni látunk. Népirtó háborút is könynyebben jósolhatott volna a két ország
között valami politikai jövendőmondó, mint
azt, hogy a mindig legyőzött ország feje
delme egyszer még a győzőhöz közeledik, s
baráti jobbot nyújtson neki.
Az Andrássy gróf által ve
zetett külpolitikának jutott a
föladat, hogy a politikai kény
szerűség fenyegető helyzetét
fölismerje, s a régi ellensége
ket szövetséges barátokká te
gye egy mindkettejöket ha
lálosan fenyegető nagyobb el
lenség, a politikai és társa
dalmi reakezió ellen, melynek
zászlója alá a trón-restauráló
feudálisok és a pápa világi ha
talmát visszaállítani akaró ultramontánok tábora Francziaés Spanyolországban legkivált,
de a többi Európában sem kü
lönben szegődött, elkeseredett
harezra minden ellen, a mi
korszellem, a mi szabadelvüség, a mi demokraczia.
Most Bécs és fejedelmünk udvara kedves vendégként ün
nepli a-í.t, kivel annyi elkese
redett csatában állott szemben
halálos ellenségként. Látszik,
hogy megváltoztak az idők s
azok fordultával a legelkese
redettebb ellenségből legjobb
barát lehet.
Viktor Emánuel e hó 17-én
d. u. érkezett Bécsbe s azóta
ünnep van a Lajthán túli me
tropolisban. Koronás főt még
nem fogadtak oly szivélyességgel, a minőben a „ré galantuomo", a becsü
letes király részesül. Minden társalgás,
minden beszélgetés tárgyát csak ö képezi,
a közérdekeltséget ö monopolizálja.
Az egységes Olaszország első királya
valóban a szerencse gyermeke. Nem hiába

mondják alattvalói, hogy 1820. niárczius
14-én burokban született, mert azt, a mi
becsvágyó atyjának trónjába került, ö arány
lag csekély fáradsággal érte e l : a szép, a
nagy, az egységes Olaszország koronája
oly könnyű szerrel, éretten hullott az ölébe,
hogy még a fát is alig volt szükség meg
ráznia.
De a szerencse mellé az ö részéről ta
pintat is járult. Megértette a kor intő szavát
s megindult az egyetlen helyes utón, meg
adván népének a szabadságot és jogot, amaz
alkotmányvédelme alatt,melyet atyjaSzár-

VIKTOR EMÁNUEL.

diniának adott volt. Meg tudta választani
a férfiakat, kik atyja nagy müvének befeje
zésénél segitségére legyenek. Az igaz, hogy
korán megkezdte a tapasztalás iskoláját,
már bölcseje a forradalom hullámai közt
ringott, s annak következményei hazátlanná,

számüzötté tették atyját. S midőn Károly
Albert király évek múlva országába vissza
t é r t ^ és neje, Terézia királyné a trónörököst
és ifjabb fiukat, a genuai herczeget, nem
haboztak gondos és szabadelvű nemzeties
nevelésben részesiteni.
Midőn Viktor Emánuel koronaherczeg
1842. jun. 3-kán összekelt Adelhaid föherczegnővel, (Rajner osztrák föherczeg, Olasz
ország alkirálya és Károly Albert egyik
nővérének leányával): a szárdiniai udvar
szorosan látszott Ausztriához ragaszkodni.
De már akkor Károly Albert nem minden
rokonszenv nélkül nézte az
Ausztria-ellenes mozgalmi párt
lépéseit. Rajner föherczegnek
1848-ban menekülnie kellett a
fölkelés elöl, melyet veje is tá
mogatott s Viktor Emánuel
követte atyját ama létháboruba Ausztria ellen, mely utó
végre, daczára minden hősi
önfeláldozásnak, Szardínia leveretésével végződött.
Károly Albert ott kénysze
rült a csatasikon Novara harczmezején fia javára lemondani
a koronáról s száműzetésbe
menvén, Viktor Emánuelre
bizta az Ausztriával megálla
pítandó kiegyezést.
A béke megköttetvén, az
ifjú király mindenekfölött arra
gondolt, hogy a háború által
országán ejtett sebeket gyó
gyítsa, a törvényes szabadsá
got alkotmánynyal biztosítsa,
hogy a forradalmi párt üzelmeivel szemben nyugodtan és
mérséklettel lépjen föl, hogy
az olasz egységet minden alka
lommal hangsúlyozza, de leg
kivált, hogy országa véderejét lehetőleg kifejtse. Ezáltal
mggőrizte országát a kudarczoktól s egész Olaszország
ban rendkívüli népszerűségre
vergődött.
A krimi hadjáratban, melyben szard csa
patok is részt vettek, még szorosabban si
mult Francziaországhoz Ausztria ellen s
megköté ama szövetséget, melynek követ
kezménye az 1859-diki háború lett, midőn

4.50
Ks dagadva és apadva,
Ausztria a magentai és solferinói csaták
Kelt, pihent a késő hullám,
után Lombardiát elvesztette, melyet III.
Lenn tengeri növény-indák
Napóleon aztán Olaszországnak adott, cse
Fehérlenek fénybon úszván.
rébe Savoyaért és Nizzáért.
Az olasz egység nagy munkája azonban
Mint a zúgó habnak árja,
A magas fa-hid talapján,
csak 1866-ban fejeztetett be, midőn Olasz
Épen ugy jött könyfakasztva.
ország Poroszországgal szövetkezett s az
Sok sötét, bús gondolat rám.
olasz csapatok betörtek a velenczei tartomá
nyokba. Tudjuk, hogy Custozzánál a szá
Múlt napokban, ah, mi sokszor
razon, Lissánál a tengeren Viktor Emánuel
Álltam én e hid felett mog,
Lelkem sokszor a hullámon,
csatákat vesztett, — ö azért mégis hóditó
Majd az égen elmerengett.
ként került ki e reá nézve balsikerü hadjá
ratból is. Az észak és dél felöl szoronga
Ah, mi sokszor óhajtottam,
tott Ausztria III. Napóleonnak engedte át
Hogy a viznek halk apálya.
Velenczét, ki azt újra a Viktor Emánuel
Felölelne, elragadna,
A zajongó oczeánra.
alatt egyesült többi olasz tartományokhoz
csatolta.
Mert szivem már fáradt, lankadt,
Viktor Emánuel, hadai élén, 1866. no
Gondtól vala terhes éltem,
vember 7-én vonult be Velenczébe, a lakos
A rám szakadt súlyos terhet,
ság határtalan lelkesedése közt.
Elviselni nem reméltem.
1867 óta azonban a király végtelen so
De lehull már éltem súlya,
kat vesztett népszerűségéből Olaszország
A habokba lön temetve,
előtt a Róma iránt Francziaországgal kötött
Csak a mások gondja, búja,
szeptemberi convontio s még inkább a gaVet még árnyat életemre.
ribaldisták ellen vivott aspromontei és menMégis most is, hogyha járok
tanai ütközetek miatt, ugy hogy többször
E falábú hid felett még,
hallatszott, hogy a trónörökös, Humbert ber
Mint a tengerviz párája
ezeg javára (szül. 1844. márczius 14-én) le
Száll a múltból még az emlék
fog mondani.
Elgondolom, hogy a gondtól,
De a királyt azért most sem hagyta el
Hány ember járt görnyedt vállal
hallatlan szerencséje, mert a pápa védnöke,
Már e hidon át, czipelve
Napóleon császár a franczia - porosz háború
. Elte súlyát is magával.
áldozatává esvén,. Viktor Emánuel kezei
Róma tekintetében fölszabadultak, s ö bete
Látom őket jőni, menni,
Látom őket hosszú sorban:
tőzte és megkoronázta az olasz egység nagy
Ifjút forró, dúlt kedélylyel,
müvét az által, hogy az áhitott Rómát egész
Aggot lassan, meghajoltam
Olaszország fővárosává teve.
íme, az a király, ki akár győzött, akár le
S tart örökké, mind örökké,
győzetett,, akár nem is harczolt: mindig
Mig csak hullám foly le zúgva,
S lesz a szívnek szenvedélye,
nyerni tudott.
Lesz
a létnek gondja, búja.
De az ujabb idő klerikális és feudális
áramlata nagy csapással fenyegeti a nagy
Fog ragyogni még a holdfény,
áldozattal szerzett vívmányokat. Spanyol
Fog lebegni árny utána,
ország már kész áldozata ez üzelmeknek s a
Mint az égi szeretetnek
Itt a földön tűnő árnya! . . .
karlisták nem a trónért egyedül, de az ol
tárért is küzdenek, értvén az utóbbi alatt a
Hegedűs István.
pápa világi uralmának visszaállitását. Francziaországban a konzervatív és ultramontán
A hét akol.
kormányszintén nagygyá nevelte az exarchá
tus visszaállítása iránti reményeket. „Sauve
(Grömöri népmonda.)
la Francé et Romé", ezt éneklik a kegyes
(Folytatás.)
bucsujárók a Bretagnetól Provenceig. Ha
Európa nyugatán a két respublika helyére
Három teljes hétig bujdokolt a menekülő
Bourbon trónokat sikerül emelni, — e di király a Bükk rengetegében. A pásztorfiu
nasztia fegyverrel is megkisérlendi a pápa hü kísérője volt mindenütt, az kalauzolta
világi hatalmának visszaállitását, s ha ez járatlan utakon, mindig észak felé, merre a
sikerül: akkor Olaszország egységének me fasudarak mohos oldala mutat, az látta el
gint vége, ki tudja mily hosszú időre.
enerrel- piros
nirns málná
málna.
királyi asztalát illatos eperrel,
Ez ellen kell az olasz királynak provi- val, kék szederbogyóval, megszedte a vaddeálnia. Hiszszük, hogy szerencsés tapintata méhet számára, édes lépes mézét leveles
sugallta, hogy Vilmos császár ugy is tárt aj bükkfa galyon tálalva elébe s elhozva neki
taján kivül minálunk is bekopogtasson.
mindazt, a mi élvezhetőt az erdő előnyáron
terem. Ö választott számára nyugvó helyet,
a hol megpihenjen, mohos sziklák alján,
Hídon.
lombok sátorában, altató dalt csergő hűvös
patak mellett. A kis pásztorgyerek hűséges
(Longfellow-tól.)
atyja volt a haza atyjának.
Éjfélt ütött a toronyba',
Az erdő mélyén süket csend uralkodott,
Én a hidon álltam épen,
madár
nem röppent föl az ágról a bujdosók
És a sötét torony megöl
közelgő lépteire, ember, a ki megtanította
A hold fényben kelt ki szépen.
volna, hogy tőle félni kell, nem j á r t erre talán
Láttam fényét tükröződve
soha. A büszke szarvas és a szelíd őz, oly
A aiető lágy habokban,
bátran, oly teli bizodalommal folytaták ked
Mint tengerbe hulló serleg
ves kaczérságukat, térdig állván az erdei tó
Ugy tünék fel képe ottan.
ban,
s nyugodtan nézdelvén karcsú termetük
•
vízben
rezgő képét. Béke, béke volt minde
lm a kedves nyári éjben,
nütt itt az őserdő mélyében, olyan szelíd,
Sűrű ködben messze távol,
A holdnál ia fénylőbb lánggal
csendes béke, a mily szilaj, vad háború dúlt
Egy kohó szórt fényt magából.
odakünn. A köröskörül csapkodó bősz ten
ger közepén nyugodt, nyájas béke-szigetet
És alant a hidfedélnek
képezett a Bükk erdeje.
Hosszan nyúlt el lengve arnya,
Mintha vinné, elragadná
De nemsokára eljött az idő, hogy keresz
A tengernek habdagálya.
tül csapott a tenger árja a kis sziget fölött
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is. Néha-néha vadul, hosszant megharsant
az erdő öble s végig harsogott, mint egy
óriás halálkiáltása az ezredéves fák fölött
fölriasztván az alvó viszhangott, mely soká
tévelygett
a ásikba
^
^ ^ ^ ^ ^ ^ egyik
^ ^ ^ ^ ^völgyzugtól
^^^^^^—m
csapódva, mig végre nagysokára egy mégis
elnyelte. Az erdő lakói fölriadtak, rémülten
lapulva meg vadkan félénk nyúllal, farkas
a kis őzzel ugyanabban a sziklaoduban. Vahuni szörnyű harsogás volt az, elképzelhe
tetlen, ismeretlen vészhang, mintha sziklák
hegyek halomra omlását jelentené. Az a
hang, mely megrázta az emberben a lelket
egy-egy nap csak egyszer támadt föl, a tá
volban lassan hömpölyögve végig egy-egy
hosszú vonalon, mint mikor az orkán az
erdő szélén végig söpör. Másnap az ellen
kező oldalon támadt föl ugyanaz a-szörnyű
harsogás, elnyúlva hosszan, messze, s eltartva
hosszú perczekig. A vonal, melyen a két
földi meny dörgés végighúzódott, egyenközü
irányban haladt. A két vonal közé esett a
menekülő király hü kalauzával.
— Uram, — szólalt meg a pásztorfiu, mi
kor e vérfagyasztó hang már másodszor meg
harsant, — ez a Vas Adorján hajtó vadászata.
Ö ugy szokott vadászni, hogy félig befűré
szelteti a fák törzsét több mértföldnyi hosz
szasságu vonalon, aztán egyszerre ledönt egy
egész erdőt. Ezeréves fák hullnak recsegve,
ropogva egymás tetejébe, összevissza zúzva
ágaikat s minden élőt, a mi alájok szorul.
Nincs az a vad, a melyik az így támadt
borzasztó sövényen keresztül hatoljon, mind
ott reked meg a gát előtt s ö haj tóival körülkeritteti s csak bele nyilaz az összeterelt
vadak nyüzsgő gubanczába, a mig csak egy
marad belölök eleven. — Most azonban más
féle vadra tart ő kegyelme haj tó vadászatot.
Sok szegény ember talált itt ebben az erdő
ben menekülő helyet az ellenség elöl, sok
ember hozta el ide kincsét, gazdagságát,
mindenét. Vas Adorján uram sejti a pecse
nyeszagot s most akár csak a holló, rácsap
a prédára, a mikor nem hinnék, mikor legkevésbbé várnák; mert hát ország pusztu
lása van most mindenfelé; ki lenne oly go
nosz, hogy annyi töméntelen ember szeren
csétlenségéből még hasznot is húzzon. Vas
Adorján pedig épen ilyen ember. Most két
I gátat vágat a rengetegen keresztül, egyik
jobbra esik tőlünk, a másik balra, előlhátul
utunkat állja, a hajtásba mi is bele esünk és
akkor Isten legyen lelkünknek irgalmas és
kegyelmes. Meneküljünk a mig lehet.
Óvatos, de gyors léptekkel haladtak tüskén-bokron keresztül egy vízmosásos, zuha
tagos patak folyásával szemben; a király sok
helyütt kardjával kényszerült utat vágni
magának a sűrű csalit és tapadó szeder-inda
között, a moha süppedt, beszakadt a lábaik
alatt, a kövek, a mikre léptek, robogva hen
gerültek le a sziklákon a patak tátongó mé
lyébe. De ők csak előre hatoltak, mindig
előre, szegény zaklatott, megüldözött vadjai
a rengetegnek.
Már jó ideje haladhattak igy, midőn két
meredek sziklafal közé érve, egy uj hang
állitá meg lépteiket. Hallgatóztak. Kürtriadal volt az, tisztán kivehető vadászkürt
a hátuk megett.
— Ezek a vadászok, uram, — szólt a juhászfiu halkan, — ezek szorosan a nyo
munkban vannak. A hajtóknak tehát itt ve
lünk szemben kell lenniök valahol. Körül
vagyunk hát véve mind a négy oldalról.
A király görcsösen szoritá meg kardja
markolatát s fölvillámló fejedelmi szemét
meghordozá a mogorva sziklákon.
— Pihentesd kardodat, jó vitéz — szólt
a pásztorfiu — többet ér most az erdő fiá
nak egyetlen egyszerű gondolata, mint a
legjobb aczél a legjobb bajnok kezében-

lálta magát üde, himbáló vízi növények kö kerét s ífaszakadtan zuhant lefelé az éles
zött. A vizesés egészen elrekeszté a külvi köveket pirosra festve szakadó vérével s
lágtól s még a napsugarat is csak megszűrve beleesve végre egyenesen a patak zuhatagba,
bocs átá át a hűvös üregbe, melyet a zuhatag keresztül törve a vizboltozatot, a két me
takart. A szikla itt barlangot képezett, mely nekülő lába elé. A király elfeledé, hogy ő
nek fedele van csörgedező vizböl, — de a most menekül, csak azt látta, hogy men
fedél imitt-amott szakadásokat képezett, tenie kell. Odavonta maga mellé az össze
melyeken keresztül szépen ki lehetett látni, tört rablót a szárazra, de az nem nyitá föl
mint valami ablakon, a nélkül, hogy valaki szemét többé, feje össze volt znzva egészen,
kilocscsant agyveleje ott tapadt a sziklákon.
beláthatott volna.
A többi rabló nem törődött nyomorult
Itt állt a két menekülő, keresztül ázva,
elfáradva s elkészülve arra, hogy minden társával. Ha tudták volna, hogy épen az
pillanatban eszébe juthat más erdöfiának is fedezte i'öl Magyarország királyának me
az a jó gondolat, hogy a csevegő patak tit nekülő helyét, de akkor, mikor már nem
árulja el többé senkinek. Hej, ha most
kokat, rejtekhelyeket takar.
a rablókat megszállná a felebaráti sajnálat,
Nem sokáig kellett várakozniuk. Akürts társuk tetemét keresni jönnének!
riadás keresztül hangzott néha a vizszakaA pásztorfiu megfogá a király karját,
dás mennydörgő moraján, mindig közelebb,
figyelmeztetve
öt, hogy tekintsen kifelé.
mig egyszerre a völgy-zugoly megtelt vad
Odakünn
nagy
megütközés látszott a rab
inarczona fegyveres alakokkal, kik azon a
lók
arczán.
Fölfelé
integettek a szikla te
helyen, a hol egy félórával előbb még a ki
tejére,
a
hol
valami
ötven
más rabló mutat
rály állott, tanácskozásra látszottak össze
kozott.
gyűlni.
— Ezek a hajtók — monda a pásztor
A csoport központját az a vasember ké
fiu
a
királynak — ezek mi reánk vártak az
pezte, óriás termetével, egész szeméig sürü,
„ördög
sziklája" alatt, a merre utunkat terel
fekete szőrtől borított sötét arczával, pokol
ték.
Most
vigyázz uram, arra, a mi itt tör
ként égő mély szemeivel.
ténni
fog.
— Ott fönn a magasban egy
— Ez ott Vas Adorján — monda a pász
rabló
a
király
sisakját hozá póznára tűzve.
tor fiu, kezével rámutatva. A vizesés egyik
Vas
Adorján
öblös
tülköt oldott le dere
foszlányán szépen meglehetett látni a vad
káról
s
azt
szájához
illesztvén, olyan han
rabló minden arezvonását. — Ezt az arezot
gon,
mint
a
zivatar,
mely végig döngeté a
el ne feledd.
sziklák oldalát, kiáltott a hegytetőre a han
A haramiák hosszú ideig tanácskoztak
gos szócsövön át:
egymás között. Nagyon meglátszott rajtok,
— Beste lélek akasztófa virágai, elme
hogy nem tudják, mitévők legyenek. Ha
nekülni
engedtétek ugy-e a királyt?
idáig üldözték a királyt, s a mint a nyomok
Onnan
felülről visszaszólt egy más hang:
A király mindezt kíváncsian nézte alul ból látták, jól üldöztek, — madárnak kellett
—
Szent
György a tanunk, mi köztünk
ról. A két folnyuló szikla közül zuhogot alá lennie, ha innen e szakadékból tova repül el nem ment még egy nyulfi sem. Hacsak
a patak száz lábnyi magasból, fannak mil hetett.
nem repült mint a madár, vagy keresztül
Egyszerre a rablók egyike elkiáltja ma
liárd gyémánttá szakadozó hullámait nézte
nem túrta magát a föld alatt, mint a va
azután, figyelmesen vizsgálván, merre lehet gát s rámutat a menedékes sziklafalra, mely kandok.
még e szirtszorosból kimenet, hacsak nem nek oldalában ösvény látszik vágva. A pász
— Hogy jutott hát a sisakja a hátatok
azon a nyaktörő utón, a merre a pásztorfiut torfiu nyoma.
mögé?
Erre feleljetek,pokol fajzata ti! Nem
Vas Adorján azonnal parancsot ad hat
fölkuszni látta?
azt
mutatja-e
a megtalált sisak, hogy tul
Valóban más kijárás nem mutatkozott emberének, induljanak el ugyan azon a jár rajtatok.
sehol. Az egyik sziklafal, simán, függélye nyomon. Azok megdöbbenve néznek, hol
— Mi nem tudjuk, uram, Szent György
sen nyúlt föl, mintha baltával faragták volna egymásra, hol vezérökre, mig végre egyikük a tanunk. De hogy igy van, az bizonyos s
le oldalát, nem termett azon még csalit, alázatosan meggörnyed előtte, mintha ellen hogy nem istenes dolog, az is bizonyos. Itt
még moha sem, nem volt rajta annyi hely, vetést merne koczkáztatni a szörnyű ut ellen. a gonosz keverte kezét a játékba, az ellen mi
Vas Adorján arcza még inkább elsötétül, mit tehetünk jámbor istenfélő keresztyén
hogy a növénymag megülepedhessék rajta.
fölemeli
vas karját s egy irtóztató csapást haramiák ?
A másik szirtfal menedékesebben emelkedett,
mér
öklével
a szerencsétlen ember fejére,
keskeny párkányokkal szegélyezve oldalán,
Vas Adorján hátrafordult embereihez s
a
mitől
az
lassan
összeesik, összeroskad, öklét megrázva visszaindító csapatát. Fél
miken egy-egy borókafenyő, vagy szeder
inda nagy-nehezen mégis gyökeret birt mintha fölülről lefelé minden csont egy óra múlva újra csöndes lett a rengeteg,
verni. Erdei zergének is széditö egy ösvény, szerre összetört volna benne hátgerinczétől mint a teremtés első hajnalán.
nemhogy még embernek. Ezen mászott fül lábaszáráig. Az az ökölcsapás összelapí
A pásztorfiu odahajlott a királyhoz:
a pásztorfiu. A hol a két sziklafal ékalak- totta, mint a lepényt.
— Most tehát már tudom, hogy te vagy
A többi öt szótlanul, mogorván indult a király. Én pedig vagyok az a gonosz, ki
ban összeért, a felső találkozási pontból ro
hant alá az erdei patak, finom, sürü ködpárát el, a merre a rablófejedelem vaskarja paran- nek a keze a te megmentésed munkájába
eregetve föl; a mint leérve a sziklaágyban csolólag mutatott. Ingadozó léptekkel ha bele keveredett. En tudtam, hol állnak les
összetört, még ott is több apró zuhatago- ladtak előbb a patak medrében, majd a túlsó ben az átkozott rablók, erről az oldalról
partra fölkapva, még egyszer összenéztek, várva érkezteted; jól számitottam hát a mi
kat képezett.
mintha haboznának megindulni a lehetet kor azt hittem, hogy ha a rajtok tul dobott
A pásztorgyerek visszatért.
— Nincs veszteni való időnk, — monda lennek látszó utón. De a főnök rettentő sisakot valamelyik rabló megtalálja, mind
hirtelen — Vas Adorján sebesen utazik. Jer alakja nem engedé a tovább habozást, elin nyája azt hiszi, hogy te vesztetted el, s tul
dultak tehát, keresztet vetve magukra, isten jársz már ő rajtok. — És most induljunk
és kövess.
meg, mindenütt nyomukban, hadd menjenek
A király gépiesen indult meg kis ka nevében, ördögi munkára.
Szorosan a sziklához lapulva, a kőrepe- az üldözök elől, egérutat nyitva a menekü
lauza után, a ki egyenesen a patak medré
(Folyt, köveik.)
nek vezette. Belegázolt a tajtékozó vizbe désekbe, lelógó gyökerekbe, indákba kapasz lőknek.
kodva
haladtak
fölfelé
a
borzasztó
utón.
Törs Kálmán.
pánczélos saruival s mint a lépcsőkön, ugy
egyik a másik után. A pásztorfiu jól meghaladt fölfelé a kis vízeséseken.
Most a nagy zuhatag lábához értek, mely jelölé a nyomot, az ut lehetségesnek bizo
nyult. Már tul voltak a hegyoldal két har
tajtékzott és forrott alul, mig a fehér hul
Két karlista vezér.
madán, mikor egyikük lába alól kisiklott a
lám - medenczéböl csillogó üvegoszlopként
A karlista háborúról folyvást érkeznek szo
párkány s ö egy gyalogfenyö gyökerébe ka
nyúlt föl a magasba a lezuhanó patak.
paszkodva lógott a széditö mélység fölött. morúan érdekes adatok, mik a fölkelés szívós
— Csak bátran, jó vitéz, egyenest utánam! ; Ott himbált egy ideig ég és föld között, mig voltáról tesznek tanúbizonyságot. Kétséget nem
A pásztorfiu övig lépett a gyöngyöző j társai nem mertek felé tekinteni s reszkető szenved, hogy e szívósság ok;v a fölkelés élén álló
vezetők rendkívüli tettereje, bátorsága és erélye,
medenczébe s a lefüggö vizfátyol széléhez | inakkal kapaszkodtak feljebb és feljebb. A melyről valóban elmondható, hogy jobb ügyre
érve, a hol már vékonynak látszott a víz szerencsétlen irtóztató erőlködést vitt végbe, lenne érdemes.
oszlop, egyenesen keresztültört a vízesésen. hogy lábával az elvesztett párkányt újra
A múlt év májusában a madridi hivatalos
A király nem gondolkozott sokáig, ö is átgá elérhesse. Többszöri kísérletre sem sike újság a következő rövid tudósítást közölte: „Gezolt a zuhatagon, s a vízesésen keresztül rült neki, végre kimerülve, elereszté a fa gyö rona tartományban a nyugalom ismét teljesen
törve, mint egy üvegharang alatt, ugy ta

Nem ismerném jól a helyet, ha ki nem ta
lálnám, hogy a lesvadászok im előttünk,
a sziklaszorulat túlsó nyílásán vannak
elrejtve. Ügyelj reám, vitéz, és tedd, a mit
javaslok, mindenekelőtt add át nekem sisa
kodat és lapulj meg itt a bokor tövében.
A király nagy szemet meresztett a fiúra,
s mintegy öntudatlanul csatolá sisakját és
átnyujtá neki.
A fiu hirtelen lefutott vele a patak sza
kadozó medréhez. Ott megszedé a sisakot
apró kavicscsal, aztán, mint az evet, fölku3zott az egyik sziklafal meredek oldalán,
gondosan megtördelve az útjába eső bozót
ágait, mig a szikla taréjára ért, hol hat-hét
öl magasságra nőtt vékony, sudár fiatal
bükkfák meredeztek az ég felé, sima dere
kukkal, üde lombos ágaikkal. Itt a magas
ból gondosan körültekintett a fiu, egy pont
fölött hosszasan nyugtatta tekintetét, aztán,
mint a ki megtudta, a mit akart: vékony
nyirveszszökböl SZÍVÓS erős gúzst font, azt
beleakasztotta egy magánosan álló karvas
tagságú magas bükkfa ágába, kezdte azt
roppant erőfeszítéssel lefelé hajtani, mig
koronája a földet érte, sudara pedig a talaj
fölött feszült félivet képezett. Akkor a lehaj
lított bükkfa koronáját erősen megköté egy
másik fa derekához, a kavicsokkal megter
helt sisakot a bükk két legmagasabb ága
közé szoritá, s akkor aztán egy balta-csa
pással egyszerre ketté vágta a gúzskötelet,
a bükkfa hirtelen fölpattant s éles suhintással dobta föl az ágai közé beékelt sisakot,
képzelhetlen erővel röpítvén azt ivalakban
a messze távolba.

helyre van állítva s csupán egy kis banda, mely
nek élén bizonyos Saballs nevű egyén áll, kóborol
még a Tordera és Ripoll közt elterülő vidéken,
gondosan kitérve csapataink elől." Ez volt az első
emlités arról a vezérről, ki azóta oly nagy föltű
nést okozott s Andorrától az Ebróig minden vá
rosban és faluban ismeretessé lett. Néhány nappal
később azt beszélték a spanyol főváros hírlapjai,
hogy Saballs, minden emberétől cserben hagyatva,
menekül a határok felé s nemsokára Francziaországban leend. Egy évnél több idő telt el azóta,
de Saballs még mindig Spanyolországban van és
rettegettebb, mint valaha volt; néha győz, néha
megverik, de soha ki nem fáraszthatják.
Francesco Saballs kora gyermek éveitől kezdve
majd mindig katona volt s a középkor keresztes
vitézeinek rajongásával küzd csapatja élén. 1817ben született Gerona tartománynak egy kis város
kájában a Tex folyócska partján. Családjaaz alsóbb
nemességhez tartozott, szegény volt s még a legiti
misták közt is kitűnt Don Karloshoz való buzgó
ragaszkodása által. Atyja hosszú időn át a királyi
önkényteseknél szolgált, kik 1823-ban 300,000
főre menő csapatot képeztek Spanyolországban,
„hogy a trónt és oltárt a liberálisok és hitetlenek
megtámadásai ellen védelmezzék" s Don Karlos
örökösödési jogát biztosítsák.
Minthogy az ultraroyalisták (tulzó-királypár-
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tiak), kik még ogy VII. Ferdinándot is a libera
lizmus iránt való hajlandósággal vádoltak, ily
elemek fölött rendelkeztek, nem lehetett meglepő,
ha mindegyre összeesküvéseken törték a fejő
ket. 1826-ban30,000 ember föllázadt Cataloniában.
Ez agraviadók (csalódottak) közt — miként ma
gukat nevezték, — ott volt Saballsnak, a mostani
karlista vezérnek atyja is. A királyt le akarták
tenni, s Don Karlost akarták királyija kikiáltani,
a ki akkor Madridban fivérével egy fedél alatt
élt. A fölkelés oly fenyegető mérveket öltött, hogy
maga Ferdinánd vonult ki ellenök s a főparancs
nokságot legkipróbáltabb tábornokára Espannára
a „vas grófra" ruházta. A lázadók legyőzettek és
kegyetlenül kellett bünhödniök, de mikor a bünvizsgálat az összeesküvés szerteágazó szálait kö
vetve Don Karlos infans ajtajáig vezetett, a nyo
mozást hirtelen abban hagyták.
Hét évvel későbben, a király halála után,
ismét kitört a polgárharcz, mely hét álló eszten
deig dúlt a .szép Spanyolország véráztatta téréin.
Don Karlos zászlóját a baszk tartományok és
Catalonia emelték föl legelőször s az utóbbi még
azután is folytatá a küzdelmet, mikor a bergarai
egyezmény következtében (1839. aug. 29.) a baszk
tartományok a fegyvert már lerakták. Hogy a
cataloniak, noha nem kellett régi történelmi
jogokat és szabadságokat védniök a modern szel
lem ellen, mint a baszkoknak, mégis oly bámula-

tos kitartással küzdöttek Spanyolország többi
részei ellen, sajátszerű partikuláris helyzetökből
magyarázható ki. Catalonia eleitől fogva féltékeny
volt Castiliára s ez érzületét Arragoniára is átörökité, melynek uralkodói Barcelona régi gróf
jai valának. A X V I I . század közepén IV. Fülöp
. ellen támadt föl, a spanyol örökösödési háború
ban pedig a Habsburg-ház érdekében harczolt,
mert a két Castilia, León és Estremadura a Bour
bon-ház mellett valának.
Cataloniában ugyanaz a gróf Espanna volt
a karlisták vezére, ki az agraviadók ellen oly
szigorral járt el. A szívós spanyol gyűlölet ezt
nem tudta elfelejteni. 1826-iki ellenségei, kik
most vele egy zászló alatt állottak, fölhasználták
a jó alkalmat s 1839-ben egy novemberi reggelen
halva lelték meg a Segre-ben összekötözve, nya
kában egy kődarabbal. A következő évben Cabrerát, ki Arragoniában tovább harczolt, kiűzték az
országból s vele együtt Saballs is, kinek atyja
kevéssel azelőtt esett el egy csatában, franczia
földre menekült. A februári forradalom után mind
ketten másodszor kisérlették meg „Rey neto"-jokat (született királyukat) a trónra segiteni, de a
pasterali szerencsétlen csata után (1849. január
ban) másodszor is száműzetésbe kellett menniök.
Most Saballs egyedül harczol Spanyolország
ban, Cabrera Angliában él s hihetőleg sokkal

Karlista rezérek.
j óbban érzi magát, hogy sem uj kalandokra vágyat
érezne.
Időközben Saballs a modenai herczeg, majd
a villafrancai béke után a pápa hadsergében szol
gált mint tiszt, s Rómának Viktor Emánuel által
történt bevételéig a vadászoknál volt kapitány.
Róma eleste után Nizzába vonult vissza, hol addig
maradt, mig a „madridi herczeg" (Don Karlos)
Spanyolországba küldötte.
Gerona tartományban kitűzte „VII. Károly"
zászlóját. Néhány nap múlva már 200 embere volt
s a múlt évben májustól augusztusig hat tábornok
hátrált meg előtte. Végre Baldriehot, a köztársaság
legjobb katonatisztjét, küldöttek ellene, kinek
sikerült őt lépésről lépésre visszaszorítani és Puycerdábakörülkeríteni. E városkának mintegy 2500
lakója van s épen a határszélen fekszik egy magáno
san álló hegykupon, s védműve csupán egy földfal
ból áll, mely a városnak csak egy részét keríti be.
Egyfelől egy franczia megye terül, a másik feléről
két rósz ut vezet Ribasba és Ripollba, melyeket ak
kor Baldrich tábornok tartott elfoglalva. Saballs
igen válságos helyzetben volt, de ismervén minden
hegyet 8 minden sziklavölgyet azon a tájon, csa
patát egy oly utón vezette el, a melyet a Pyrének
legmerészebb dugárusa is csak a legvégső szükség
esetén mert volna használni. Elmenekültek, a
nélkül, hogy egy embert veszítettek volna.
A kataloniai karlisták tulajdonképeni főve-

zére most Saballs, mert Don Alfonso, Don KarL,
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fivére, csak névleg mondható a hadsereg főnö
kének. Az infáns jelenleg 23 éves fiatal ember"
minden katonai képzettség és tapasztalás nélkül!
De bátorsága és bátyja érdekéhez való ragaszkodása
a rajongással határos. Óriás termetével ott látható
mindig, a hol nagy a veszély s harczol és küzd
oroszlán módra, mi katonái ragaszkodását határ
talan lelkesedéssé fokozza; legújabban 11,000-ből
álló csapatot szervezett. A mi személyes tulajdo
nain kivül a nép és katonák előtt a rendkívülisée
színében tünteti föl, az gyönyörű, fiatal neje,
Donna Mária de las Nieres, ki lóháton, felfegy
verkezve kiséri férjét minden csatáiban, minden
veszély közé mint egy amazon s a különben is
bigot karlista csapatok előtt valóságos szentnek
tűnik fel, olyannak, mint a francziák előtt Jeanne
d'Arc, az orleansi szűz lehetett.

Az alpaca és a csavar-kecske.
Az amsterdami állatkert Európának egyik
legrégibb és leggazdagabb ilynemű intézete. Oly
ritka állatok láthatók ott, milyeneket a többi
állatkertekben hiában keresnénk. Az emlősök s
ezek közül is a kórőzők osztálya különösen gaz
dagon van képviselve a legritkább állatfajok

lettek ismeretesekké s Európába most is nagyon
ritkán jutnak el. E kecskefaj Pendsabban él az
angol indiai terület északnyugoti határszélén, s
mint szerfölött vad, félénk állat a leghozzáférhetlenebb hegységekben és sziklák közt lakik, mint
a mi kőszáli zergénk; ehhez hasonlóan a csavarszarvu kecske is erőteljes, zömök testalkatú, de
szarvai rendkivül föltűnő alakúak, ugyanis ezek
csavarszerüleg görbülnek elölről hátra felé, mig
a többi, általunk ismert juh- és kecskefajoknál a
görbülés, ha csavaralaku, épen ellenkező irányban
történik, miként bármelyik házikecskobak szar
vain látható. A csavarazarvu kecske életmódjáról
nem sokat tudunk, mert félreeső lakhelyök nem
engedi, hogy ahhoz értő emberek figyelemmel ki
sérhessék szokásait és életmódját. Londonban már
több év óta tartanak egy ilyen kecskepárt a egy
fiatal kecskebak a hamburgi állatkertben is lát
ható; de az amsterdami példány a legszebb mind
nyája közt. Az állatok szine átalán véve olyan
mint az őzé, valamivel talán vörhenyesebb s lábain
és hasán fehéres; szarvai közönséges szarvszinüek,
azaz: mocskos szürkék.
S. L.
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által. Bátran oda számithatjuk ezek közé a mellé
kelt rajzon látható alpaca-párt és csavarazarvu
kecskét is. Az alpacát (Auchenia paca), noha szép
gyapja miatt igen fontos és a róla nevezett szövet
után minden nő előtt ismeretes legalább nevéről,
a nagy közönség, kivált hazai közönségünk nem
igen ismerheti; legfeljebb annyit tudnak róla,
hogy a lámafajhoz tartozik. Az alpaca még most
az állatkertekben is a legnagyobb ritkaságok közé
tartozik. Ritkaságának oka leginkább ama körül
ményben keresendő, hogy Peru és a többi dél
amerikai államok kormánya megtiltá az alpaca
kivitelét, hogy a gyapjúval való kizárólagos keres
kedést maguknak biztosithassák. Az alpaca, mi
ként rajzunkon is látható, igen hasonlít a lámához,
de annál és a guanaconál jóval kisebb s lábai
rövidebbek, de gyapja hosszabb és finomabb vala
mennyi rokonáénál. Mikor gyapja teljesen ki van
nőve, oldalairól a földig ér le s a tiszta, vegyitetlen fajnál mindig sötét fekete azinü Az amster
dami állatkert alpacái, melyek több mint hét éve,
hogy Európában vannak, kissé már szintén elfa
jultak, főleg az, mely rajzunkon fekvő helyzetben
látható, miért az utóbbit el is adták a londoni
állatkertnek.
A csavaros szarvú kecske (Cipra Falco
neri vagy Capri megaceros) a belsőázsiai em
lősök közé tartozik, melyek távol eső és ne
hezen hozzáférhető lakhelyök miatt igen későn

szin-szky, Sie sind ein vernünftigerer Mensoh als
ich (accepto confessionem, gondolám magamban).
Ein vernünftigor Mensch ist doppelt schuldig,
wenn er seine Befohlenichtbefolgt.(Hogy hívják?
— No, Ka-szin-szky, maga okosabb ember mint
én, — te mondád! — S az okos ember kétszeresen
bűnös, ha nem követ' a parancsolatokat.) A vastag
német alig tuda állani, s behunyt szemmel tartá
előttem a peroratióját. Damit Sie alsó wisaen, was
die Befehle meines Herrn (ezt rettenetes hanggal
és igen sebesen) und Ihres Herrn sind, so hören
Sie. (Hogy tehát tudhassa, mik a* én uramnak, s
az ön urának, parancsolatai, ide h illgasson ) Itt
megállott. Most igen lassan artikulálva a syllabákat és szörnyű katonásan: Sie werden auf der
ganzen Reise von ihrem Commandirter nicht
einen Schritt weichen. Sie werden auf der ganzen
Reise kein Wort ungariseh sprechon. Und wenn
Sie meine Befehle überschreiten, so lasse ich Sie
herabziehen, und Ihnen Fünfundzwanzig aufhauen.
— Erre a szóra Schröter elborzada s monda:
Hr. Stabs-Major, jotzt ist es hohó Zeit, mischen
Siesichindie Affaire. — A Stabs-Major jött. Hr.
Oberlieutenant, diese Herren stehen in der Categoríe von Officieren, die unterm Profos eitzen;
hier ist von Fuchteln keine Rede. Sie kennen
ihro Vorachriften und worden sí eh darnach hal-

Nun kommen Sie, monda. Három Comman
dirter ajtóm előtt vára. Und Ihr ladet schwer
eure Gewühre; denn bei dem, der desertirt, habé
ich keine tessource, als ihn Rodt schiessen zu lassen. (No jöjjön! — Ti pedig töltsétek golyóra a
puskátokat, mert a ki szökni akar, ninca más mód,
azt le kell lövetnem.)
Lemenének a grádicson Uzával és Szlávyval
s engem egy igen nagy szekérre ülteiének föl.
Ugyanannyi Commandirter üle fel velünk. Szeke
rünk be vala vonva fehér vászonnal.
A Traiteurünk két leánya meszsziről néze
bennünket 8 onnan kiáltá ránk néma búcsúját.
Schramek, Grünnersperg félve hajták meg magu
kat. De a tiszteletes Schröter megszorította, meg
rázta jobbomat.
A magyar ökör.
Director Schramek 1798. május 14-én hozzám
jőve. Ha nem vagyok — úgymond — alkalmatlan,
itt töltök félórát. Mivel mulatja magát az ur ? — A
helybeli Luth. paptól kölcsön vett könyvek közt,
mondám, a II l i k Fridrik anekdotáit is lelem,
melyeket Büsching gyüjtögete. — Benne van ez?
hát ez ? hát a magyar ökör ? — Az nincs. Elmon
dani hát.
Fridrik és az öcscse Henrik egy nyert ütkÖ-
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ten. — Nun gut H. Staba-Major, monda a dőlcn- zet után kisétáltak a szomszéd franciscánus
gező ember ; nun gut, nun gut. (Az egísz utón a klastrom felé. — Hány novitiusai vágynak, kérdé
mellé adott vezetőjéről egy lépést sem fog eltá a király a gvardiánt. — Csak kettő. — Hozassa
(Folytatás.)
vozni. Az egész utón egy szót sem fog magyarul elő. — A két izmos kapa- s fegyverkerülő belép.
— Hallja jó Páter — monda a király — ez inkább
A Szlávy oktalanságai egy rettenetes napot szólni. S ha parancsomat áthágja, lehuzatom és született muskétát forgatni, mint breviáriumot.
huszonötöt
veretek
rá.
—
Őrnagy
ur,
most
már
hozának ránk; s elviteténk Brünnből. 1799. június
Viszem, de helyettök két Frátert küldök, csak
22-kén reggeli 9 tájban Gubern. Consiliár. Schrö ideje, hogy ön is bele szóljon. — Főhadnagy ur, hogy több idő alatt fogja pappá faraghatni, mint
ter ur és egy Stabs-Major, kit külseje ajánlott, ezek az urak a profósznál levő tisztekkel vannak egy ezeket itt. Ekkor Henriknek idegen nyelven
belépe hozzánk, külön-külön mindenikünkhöz, sorban; botozásról szó sem lehet, ö n ismeri utasí mondja, hogy a francíscánusok helyett két magyar
kisérve egy Aubert nevű Huf. Regtbeli korhely tását, tartsa magát ahhoz. - Jól van, jól, őrnagy ökröt fogna küldeni. A gvardián megértette a
és tökös, szörnyű testű goromba főhadnagytól. ur.) Mindég behunyt szemmel, csak néha pislogva. titkolt szót, s megköszönte a király kegyelmét,
Uram, — mondám én néki — hogy én az ur fogadta, hogy az egyik novitiust ezen királyi
Auf allerhöchsten Befehl übergebe ich Sie hiercommendirtjától el nem távozom.azt fogadom azúr kegyelem emlékezetére Fráter Fridericusnak, a
mit dem Staats-Militar — monda Schröter
Und nak. De magyar lévén, magyarokkal, az lehetetlen,
ich übernehme Sie, und gebe Sie zugleich dem hogy a számon magyar szó ne reppenjen ki. Egész másikat Henricusnak fogja nevezni.
Herrn Oberlieutenant- über. Heuta um 12 Uhr in beszédet és titkon tartani nem fogok; de előre
Schramek ártatlanul nevette a gvardián elméa
der Nacht werden Sie weiter geführt. (Legfelsőbb kérem az urat, ha valami magyar szó reppenne ki feleletét, s én együtt vele. Director ur nekem en
gedni fog egy kérdést — mondám a legvidámabb
parancsra ezennel átadom önöket katonai kézbe. a számon, azt ne vegye akart áthágásnak.
— Én pedig átveszem önöket s egyszersmind
Bei mir ist keine Gnade, (Nálam nincs ke- arczczal és hanggal — látott-e az ur valaha magyar
átadom a főhadnagy urnák. Ma éjjel 12 órakor I gyelem!) — kiáltá a részeg német. Megbocsátani ökröt? Schramek elijede, 8 esküdt, hogy ő engem
fognak elszállíttatni) monda a Stabs-Major, s néki e szót, mert épen ezt és németül monda a társa megbántani semmiképen nem akart, szégyenlé
megtévedését. — Az ur jóságától és nemes lelkétől
mentek.
j is: a Caus. reg. Director, midőn Budán már vitték én megbántást nem is vártam, felelék neki,s bizo
Éjfélkor beállának udvarunkra a szekerek, I Martinovicsot a vesztőhelyre, éa ő gyönyörködve
nyossá teszem az urat, hogy mikor nemzetem forog
Schröter és a Stabs-Major ajtóm előtt állának. — ! nézé a bástyáról, hogy az az öt fej repül.
szóban, az urnák mentségre előttem szüksége soha
Aubert kardját felső kabátjára kötötte által, s i
De a Caus. reg. Director Németh meggazda- nem lesz. Az én nemzetemnek ugy van gyenge ol
1
kardszijja mellé két pisztolyt szúrt, mintha hara godék és dőzsölgetve hala meg, ez a német pedig
dala, mint minden más nemzetnek; de oly fényes
miákat vitt volna.
! várbeli fogságra éa utcza-seprésre küldetett, mert oldalai is vágynak, mint kevés más nemzetnek: a
Wie heiasen Sie ? — kérdé orditva a ráazegen. meglopta a Cassát.
— Kazinczy. — Wie ? — Kazinczy. — Nun Ka-

Kazinczy Ferencz fogsági naplója.
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magyar kevély arra, hogy ö magyar. De hagyjuk
azt, ki a szóval, látott-e az ur magyar ökröt? —
Igen. — Nem gondolnám, de nem lehetetlen. Hol
látta az ur? — Bécsben a heczben. — Ott igenis
láthata. No tehát azt várom az ur egyenessége tői,
hogy vallást tesz, hogy az én hazámnak ökre is
nemesebb teremtés sokkal, mint Cseh- és Morva
országnak a lova.
Megszántam Schrameket, ő engem nem akara
bántani, s ime pirult, hogy hazájának még a lova
sem nemes.
Szegény csehek! de csak a Il-ik Ferdinánd
ideje óta szegények. Egykor ők is szabadok
voltak.
Fillangieri munkája.
Gubernialis tanácsos Schröter egyszersmind
könyvek revizora volt. 1799. hozzám jő.Ich komme
in einem höchst unangenehmen Gescháft. lch
nehme Ihnen Fillangieris Werke ab. (Igen kelle
metlen ügyben jövök önhöz. A Fillangieri mun
káit kell öntől elvennem.)
Felemelem a 8 kötetet s elébe tevém, minden
szó nélkül. Das Werk ist in die Liste der Verbothenen gesetzt. Es soll in der Canzley abgelegt
werden. Sind Sie frei, so nehmen Sie es. (A munka
a tiltott könyvek sorába van felvéve, a kanczelláriánál kell beadni. — Elveheti, szabad vele.)
De hogy lehete Fillangierit megtiltani, kér
dem, holott Sonnenfels mindég magasztalja? —
Oh! uram, monda Schröter, annyira megyén a
dolog, hogy már az Eckartshausen imádságos
könyve is (Gottist reine Liebe) prohibeálva van.
— Az nem kár, kiáltám. — Sőt már találtatott
valaki, ki azt is projectálá, hogy a Plutarchus
biographiái tiltassanak meg. — Bizonyossá teszem
Gubernalis Consiliarius urat, mondám, hogy a ki
azt projectálá, nem volt, koránt sem volt oly
bolond, a milyennek látszik. Legjobb volna a
görög és római classicusokat, s minden históriákat
a mai időkig elégetni, — a kivánatos regeneratio
akkor lenne meg.
Schröter balkaromat épen ott találá szere
tettel megmarkolni, hol a bilincsem karikája volt.
Mélyet sóhajtva mene ki szobámból.
Ez a történet egy másikra emlékeztet. —
Budán jó ideig nem valának könyveink. Almási
Pál excellentiája oda küldé a Troppauban nyo
matott utazások minden csomóját. Nekem a török
országiakat hozák. Rézre valának metszve a tor
tura scénái. Classicusokat kérni elsőben nem mer
tem. A Winkelmann Geschichte der Kunst két
köteteit vetetem meg tehát. A Censor megengedé.
Kapitány ur, — mondám Nováknak, — mi
a kő könyvet enged az ur nekem és Censora?
Olvassa csak e sorokat:
„Miért nem emelkedhetik most a mivészség
annyira, mint a görögöknél? Mert a hol szabad
ság nincs, mert a hol király uralkodik, ott a genie
szárnyai mindég meg vágynak nyirbálva."
Nováknak az olyanokra nem vala gondja. Jó
ember, de könnyüségből. Vigan élni, előmenni,
neki csak az kellé.
(Folvt. kov.)

Még egy kisvárosi karczolat.
(Szegzárdi tárcza.)

találna annyi pénzt, hogy azon ma más helyre egy
olyan-forma épületet emelhessen. Tehát Szegzárd
nak örökre biztosítva van, hogy ott lesz a megye
székhelye. Az ötvenes évek elején azonban Tolna
városa nem elégedett meg azzal a dicsőséggel,
hogy ott országos hirü vizahalászatok rendeztetnek,
hanem ezenkívül a gőzhajó-járásnak is hasznát
akarta venni. Hiszen a „nagy Duna" csak ér anynyit Tolnának, mint Szegzárdnak a vármegye!
S Tolna városa és a tolnai gőzhajóállomás lett
még Szegzárdnak és a szegzárdi boroknak is
fő-fő, sőt egyetlen és kizárólagos rakodó helye.
Ez aztán nagy előny volt Tolnára nézve, melyen
már a vármegye sem segíthetett. Ekkor érte Szegzárdot az a szerencse, hogy Pestmegyében egy
átvágással Tolna alól elvitték a város alá kanya
rodó Dunát s Szegzárd számára megteremtették
a gemenczi erdőségi állomást, mely a Tolna városa
számára nyitott állomással: Domborival sokáig
ki bírta állni a versenyt. Hanem az utóbbi két év
most már nem Tolnát emelte Szegzárdnak, hanem
Domborít Gemencznek fölébe, a mennyiben a
Domboriba vezető utat most kövezik állami költ
ségen s jövő évre már fele Tolnavármegye arra
közlekedik a Dunával, mig Szegzárdon át a ge
menczi ut csakis a szegzárdi borok és a tolna
megyei Sárköz egy-két faluja számára marad.
A Spárta és Athéné közti küzdelem most
ebben a stádiumban van s az uj mérkőzésre mind
addig nem lesz alkalom, mig a buda-villányi,
vagy a mohács-fehérvári vasút épitéséhez hozzá
nem fognak. Valóban Szegzárdnak már csak ez
az egy reménysége van, hogy akkor majd össze
köttetésbe kerül a világgal, melytől most a ge
menczi ut borzasztó kátyúi ugy elzárják, minth'i
nem is Szegzárdon teremnének azok a jó borok,
melyek még Amerikában is ismeretesek.
Szegzárdon tehát a megyeházán kívül is van
egy nagy kincs : a jó vörös bor, a kholerának es
küdt ellensége. Foly is köztök a harcz naponként.
A lakosság a veszedelmes ragálynak már csak
közeledése hírére is ugy megrettent, hogy minden
ember a „hegy levédnek (mint Garay mondta)
oltalma alá menekült. Még eddig a vörös a diadal
mas s a rémes arczu, sárga lábú halál csak nagyon
kivételesen tudott egy-egy zsákmányra szert tenni.
Hanem Garayról eszembe jutott a Garay-tér
és ennek tisztátalan állapota. Ide van tervezve a
Garay-szobor, ha ugyan valamikor elkészül, mert
ez a hely egyik legcsinosabb pontja volna a vá
rosnak. Báró Augusz Antal vegyes stylben épült
uri lakának néhány ablaka szintén erre nyilik s
azonkívül a nagy vendéglő homlokzatának fele.
De nem ez adja fontosságát, hanem az, hogy ezt
a helyet őrzi leginkább a városi hatóság s mégis
ez a legpiszkosabb. Mikor a Kétlaky család abban
állapodott meg, hogy félig Baranyában, félig Tol
nában lakjék: a sora ugy hozta, hogy e család
tagjai közül e sorok irója is Szegzárdra költözzék.
A mit legelőször láttam, nagvon jellemző a ma
gyarországi városokra, mert valamennyi ilyen. A
Garay-téren egy széles táblára nagy betűkkel ki
van irva ez az intés: „ E téren a kocsival való
megállapodás 5 frt büntetés terhe alatt tilos." S
épen e tilalomtábla tövében állt öt-hat kocsi,
melyből a lovak ki voltak fogva s a Garay-tér
természetes asphaltburkolatán szétterített szénaporcziókat kényelmesen ropogtatták s gazdáik a
büntetéspénz megfizetését a nagyharangra bizva,
kényelmesen iddogáltak abban a vendéglőben, hol
egykor az országos hirü vitéz: Háry János hősi
kalandjainak elbeszélését a „furfangos diák"kihallgatta. Mert az olvasó ne gondolja ám, hogy olyan
alakot, mint Háry bácsi vagyis „vitéz Johannes
Háry" csakúgy kigondolni lehetne. Korántsem!
— A megyei nevezetességeket a megye különböző
vidékei adták a központi városnak, hanem Háry
bácsit Szegzárd adta a költőnek s az ugy adta át
a hazának és halhatatlanságnak. Sokan még azt is
akarják tudni Szegzárdon, hogya nagy Napóleon
nak e veszedelmes ellensége és Ferencz czászár
trónjának e szilárd védője még életében olvasta a
költeményt, mely őt az örökélet számára fenntar
totta; sőt némelyeknek még ugy rémlik, mintha
fülökben csengene az a sok jó kívánság, melylyel
a veterán bajnokaköltő „angyalát" eláldotta. Sze
gény Háry bácsi most már kibékült s a nevezetes
fiaira büszke város néma vitézlő hősnek, hanem a
tollával is csúfolódó tüsszentgető diáknak emlékét
akarja megörökiteni. Fordulj meg Háry bácsi
sírodban s aludjál tovább nyugodtan, mert a
költő szobrát is alkalmasint csak akkor állítják
föl, mikor a tiédet, kedves szülővárosodban!

Ha Pécset „kisváros" néven mutattuk be a
múltkor e lapok közönségének: akkor aztán Tolnamegve fővárosáról csakugyan nincs más mit mon
dani, mint hogy ez meg már ,,igazán kisváros."
Szegzárdnak nincs is semmi igénye más névre;
örül, ha kisváros maradhat s a világ rohanó hala
dása mellett azon nem veszi észre magát, hogy
már a falvak is utolérték. Béla királyról, a ki
nek idejéből Szegzárd még nevét is származ
tatja, nem beszél itt senki, még az irás sem, s
ha Szegzárd a jelenre nézve megkapta volna az
országgyűléstől a gemenczi ut államköltségen való
kiépítését: a múltra nézve minden történelmi di
csőségéről lemondott volna Tolna városa javára.
Mert megjegyzendő, hogy Tolnamegyének ez a
két városa: Szegszárd és Tolna már egy századnegyed óta küzd a jövendőért s a mérleg majd az
egyik, majd a másik mezőváros javára látszik
billenni.
Szegzárdnak is, Tolnának is volt egy hatal
mas támaszpontja, melybe a küzdelem alkalmával
megvethette lábát. Szegzárd támaszpontját a
tekintetes nemes vármegye adta, Tolnáét pedig a
hatalmas természet. Szegzárdnak ereje abban
állott, hogy a megye oda épitette szép nagy téres
Szegzárd is egy hajóban evez a hozzá ha
megyeházat s ezt más czélra most már nem is sonló kis városokkal; ennek is legkedvenczebb
értékesítheti, de ha értékesíthetné is, sehol nem mulatsága játszani azt az életbéli komédiát, me

lyet nem Szigligeti, hanem a sor^ irt meg, s mely
nek czime: „Fenn az ernyő, nincsen kas." Valóban
ez a harmincz- negyven-ötven család, mely részint
Szegzárdon lakik, részint egy vagy más kapocsnál
fogva Szegzárdhoz tartozónak érzi magát, jobb
eredményre méltó kitartással fáradoz mindennek
megteremtésén, a mire egy jóra való társadalom
nak szüksége van. Két jótékony nőegyletét alko
tott, kisdedóvodát tart fenn, fizet vagy mulat
minden jótékony czélra, pártolja a színészetet,
mikor egy-egy vándor társaságot jó- vagy balsorsa
erre vezérel. Ez osztály nő- és férfi-közönsége a
megyeház kertjében séta-hangversenyeket rendez,
csakhogy a kisdedóvó szükséget ne lásson, s az
őszre még tán az uri rend is elmegy a templomba,
mikor jótékony czélra lesznek a perselyek kitéve.
Természetes, hogy magunk is ott leszünk!
Hanem már az iskolával nagyon meg vannak
akadva: szeretnék a pompás boltozatot előbb föl
építeni, mint a szilárd alapot lerakták volna. Kellő
számú jó elemi tanodáknak hiányában vannak, s
máris egy főreáltanodát vagy fogy mnáziumot, vagy
egy reálgymnáziumot tervezgetnek. A Kétlaky
család fáradozásainak legszebb jutalmát abbaD
látná, hogy a törvény követeléseinek megfelelő
fokra emelhetnők a népiskolákat s akkor gondol
nánk a polgári iskolára és egy jó vinczellér-képezdére. — Tolna és Baranya területén a vinczellérképezde számára nem lehetne méltóbb helyet
találni, mint Szegzárd. Talán megérjük az időt,
mikor ezt is azok közé a jótékony czélok közé
sorozzuk, a melyeknek javára sétálni és tánczolni
szokott a város és a megye közönsége.
Van azonban e minden szépért buzgó közön
ségnek egy olyan gyengesége, melyet igazmondó
természetünk nem enged elhallgatni. Szegzárd
közönsége, a hírlapokon kívül, keveset ad az iroda
lomra. A kaszinó és a „polgári kör" szépen virág
zanak; mindeniknek sok a tagja s kivált a kaszi
nóban némelykor alig jut az ember a hírlapokhoz,
de könyvet csak a „polgári kör" szerez, a kaszinó
azt tartja, hogy tagjai külön-külön megszerzik
a maguk számára szükséges szakirodalombeli műveket, fannak ugyan olyan hitetlen Tamások, a
kik ebben kételkednek, de arról a kaszinó nem
tehet, ha adagok nem barátjai az olyan betűknek,
a melyek kötetbe vannak foglalva. Egy ismerősöm,
ki mindenben a haladást sürgeti, elég vakmerő
volt azt állítani, hogy egész Szegzárdon is bajos
volna annyi könyvet összeszedni, a mennyiből egy
jóravaló hasznos községi könyvtár kitelhetnék.
Pedig a régi jó „Kis tükör" nem is Tolna várme
gyéből irta azokat a hires sorokat, hogy
„Somot, almát, körtét, itt eleget ehetsz",
De a tudományban csak kevés részt vehetsz.

Küzdjük le az ilyen hangokat s szóljunk más
dolgokról. Igaz ugyan, hogy a feddőzésből is töb
bet el szoktunk szívelni, ha szeretetből származik,
mint a dicséretből, ha forrása a hízelgés; de azért
mégis jobb lesz közönyös hangot vennünk s igy
mondani el, hogy Szegzárd legfőbb ékessége a
megyeháza. Hegyen épült, emeletes, nagy négy
szögletes épület, mely a Duna felől nézve ép ugy
„nem rejtezhetik el" a város többi házai között,
mint a bibliai „hegyen épült város." S mégis szűk
arra, hogy mindazt magába fogadja, a minek benne
kell helyet foglalni. A közigazgatásnak felénél
kevesebb is elég volna, hanem itt van a telek
könyv, a mérnöki hivatal, a királyi törvényszék
és a börtönök nagyobb része. Az állam most már
vagy egy külön épületet emel a törvényszék, já
rásbíróság, adóhivatal stb. számára, vagy pedig a
megyeház fülé emel még egy második emeletet,
mert még akár kettőt is megbir, olyan szilárdan
épült. Akkor aztán oly nagyszerű épület lesz be
lőle, a melyhez fogható, a Duna felől nézve, nem
minden vármegyében lesz található. Ez az épít
kezés valószínűleg nem lesz hamar, pedig ugyan
csak szükséges volna, mert a hivatalok annyi
magán házat elfoglalnak a városban, hogy való
ságos lakás-szükség van Szegzárdon. Hir szerint
egy egész sereg fiatal ember csak azért fél meg
nősülni, mert családok számára való jó lakást csak
nagy ritkán lehet találni a városban. Az állam
tehát sok szív vágyait juttatja közelebb a teljesü
léshez, ha mielőbb hozzálát az építéshez.
Szegzárd üzleti élete legnagyobb részt csak a
borkereskedésre szorítkozik. Országos vásárai,
melyek régebben meglehetős hiresek voltak, ma
már épen ugy vesztettek jelentőségükből, mint
minden más vásár. A gabna forgalmát a Duna
mellett Paks és Duna-Földvár, bentebb pedig
Bonyhád ragadta magához, mely a tiszta magyarrá
alkotott, de élhetetlennek tervezett dombovár-

báttaszéki vasút által is nyert valamicske lendü
letet, talán szintén Szegzárd rovására.
Ezért a mellőztetésért kevés vigasztalást
lelnek a szegzárdiak abban az örömben, hogy az
uj városban egy nagyon is ékes templomot emel
tek számukra, mert ;.z imádság egyszerűbb épü
letben is csak ugy megtalálta volna útját a ma
gasság felé; a másvilági boldogság mellett pedig
még egy kis fóldi boldogulás is rajok fért volna a
lakosokra. Az is nagyon sovány nyereség, hogy
ez uj templom szetelésekor olvan híres zenészek
is jelen voltak, mint Liszt Ferencz és Reményi,
mert bizony ezek még könnyebben idejöttek volna
gőzkocsin, s ezután is gyakrabban jönnének, ha
téli időben a buda-eszéki országút helyett vas
úton jöhetnének, másfél napi ut helyett négy-öt
óra alatt.
Azt hiszem, ha valaki a gemenczi utat a Du
náig kiköveztetné, vagy a ki a buda-villányi vas
utat, kiépítve Szegzárdnak egy állomást biztositana
mellette, annak a kedvéért még azt az áldozatot
is meghozná a város, hogy a Csörgető-tó mellé
egy-egy őrt állítana, hogy az úszni nem tudók,
vagy az öngyilkosok ennek hullámaiban ne sza
porítsák minden héten kétszer-háromszor a halot
tak számát. Egy kis humanitás e tekintetben
különben sem ártana!
Kétlaky J.

Egy kedélyes király.

•

Soha koronás király „kedélyesebb, joválisabb
gyerek" — mint a közéletben mondani szokás —
nem lehetett, mint a milyen V. Kamehameha ő
Felsége, a Sandwich-szigetek ex-királya volt, ki
1872. decz. 11-dikén halt meg. Halljuk csak mit
beszél e félvad uralkodóról a kelet-ázsiai osztrák
magyar expediczió egyik volt tagja az „Ausland"
czimü német földrajzi folyóiratban:
Egy európai származású ismerősöm, egy pá
linkafőző, ki már több év óta lakik Honolulu-ban
(a Sandwich-szigetek fővárosában), egy este néhá
nyunkat a városban létező angol klubba vezetett
be. A lehető, legszivélyesebben fogadtak bennün
ket, pazarul berendezett diszes helyiségben. Az
órák vidáman teltek, midőn az ajtó fölnyilt s a te
rembe kissé elhízott, hirtelen barna, kesztyütlen,
kopottas fekete kabátba öltözött férfi lépett, a
nélkül, hogy érkezésével valami nagy föltűnést
okozott volna.
A pálinkafőző oldalba figyelmeztetett könyö
kével: „Fogadnék", — monda — „hogy ön nem
tudja ki ez az ur!"
„Bizony aligha meg tudnám mondani becses
nevét!" — mondám én.
„No lássa, ez az ur V. Kamehameha ő Fölsége, a Sandwich-szigetek királya!"
Megvallom, kissé meg voltam lépetve. Ho
gyan! Tehát ez itt koronás fő? Mily bámulatos
közönynyel fogadták, mikor belépett, egy ural
kodót, egy fejedelmet! s ő is minő egyszerűen,
minden teketória nélkül jött a klubba!
„Ah, tehát a király! Mit keres ő itt?"
„Klubunknakrendes tagja; minden este pon
tosan ellátogat ide, végig játszik egy-két kártya
játszmát, de mindig csak kicsiben s azután haza
távozik."
„Ez nagyszerű! Ismeri ön jól ő Felségét ?"
„A legjobb lábon állok vele. Ha óhajtja, be
mutatom önt neki."
„Igen le lennék kötelezve!"
Dictum, factum! A pálinkafőző karon csípett
s minden további czeremonia nélkül oda állított a
„minden Kanakok" (ad notam: minden oroszok)
uralkodójának orra elébe s igy szólt: „Felség,
van szerencsém bemutatni M. X. urat, az osztrák
magyar expediczió egyik tagját."
Kamehameha „őszinte megelégedését" nyilvánitá ; szívélyesen kezet szorított velünk s csak
hamar oly bizalmasakká lettünk egymással, mint
valami régi jó ismerősök. Eleinte ausztráliaiknak
vélt bennünket s alig tudtuk eszére adni ő Felsé
gének, hogy Ausztriának semmi köze Ausztráliá
val. El volt ragadtatva e kis földrajzi oktatás
által, melyet önkénytelenül is tartanunk kellett
számára, s azután mutató ujját kabátom gomblyu
kába akasztván (de nem azért, hogy abba holmi
rendjelt dugjon, mint a mi vén Európánkban
szokás!) oda vonszolt bennünket a terem egyik
sarkába egy asztal mellé, kiáltott a boy-nak (pinczér), poharakat hozatott s egy palaczk pezsgőt
parancsolt. Ugy elpityizálgatott velünk, mint
akármelyik közönséges halandó.
Adomázva, nevetgélve csakhamar végére
jártunk az első palaczk pezsgőnek. Ekkor bará

tom, a pálinkafőző, még pogányabbul oldalba
intett könyökével s halkan ezt sugá fülembe:
„Most már önön a sor! Hamar hozasson egy
palaczk pezsgőt!"
Bámuló arczczal tekintettem rá. Micsoda!
Hogy én a „szigetek hatalmas királyának" egy
palaczk pezsgőt fizessek! Hisz e konfidencziával
rémitően megsérteném ő Felségét! Van eszem,
hogy ekkora felségsértési bűnbe ne ártsam árva
fejemet!
De biz' az én pálinkafőző birátom a lehető
legkomolyabban beszélt. Láttam, hogy ő Felsége
sem haragszik meg érte ; elé hivtam a pinczért s '
pompásan elfogyasztottuk a második pezsgőt is.
Sámi Lajos.

A dobsinai jégbarlang.
A természettudományi társulat a dobsinai
jégbarlang megvizsgálására ez év tavaszán dr.
Krenner Józsefet, a nemzeti múzeum ásvány
földtani osztályának őrét, küldötte ki. Dr. Krenner
a társulat elébe terjesztett értesítése most jelent
meg a „Természettudományi Közlöny"-ben, hon
nan a tárgy érdekességénél fogva mi is átveszszük
a hozzája mellékelt rajzokkal együtt.
„Reggel 6 órákkor indulank el azon utón,
mely a Hosszúhegyen át Dobsináról a jégbarlang
hoz vezet. A fölfelé kigyódzó ut átvágja a triaszés kőszén-képlet homokkő- és pala-rétegeit, a
gabbrót, váltakozva régi agyagpalákkal. Fent a
hegygerinczen az utkétfelé ágazik; mi a szélesebb
ágat jobbra oldalt hagyva, utunkat halfelé
folytattuk. Még egy pillantást vetünk jobbra az
alattunk mélyen fekvő kies Istvánfalura — mi
most lefelé megyünk — és két, az ut mellett fel
tűnő dolina értésünkre adá, hogy mészterületen
vagyunk.
A mész, mely nemsokára meredek falakkal
környezi völgyünket, triasz-mész. Jól ismerjük.
Szeret tréfát űzni a vízzel, miért e;: boszút is áll
rajta. Szövetkezik hatalmas ellenségeinek egyiké
vel, és e kettő folytonos együttes támadásainak
ellenállani nem birva, legyőzetik, szétromboltatik.
Innen van, hogy ezen óriási mészszikLtk bensejében számos üreget találunk, melyek azon behatoló
szénsavtartalmu *) víz által vájatnak, mely a me
szet föloldja. Gyakran e kivájás következtében
elvékonyodnak az üregek tetőzetei, ésbeomlanak.
A fönnebb érintett dolinák nem egyebek, mint
külsőjelei ily földalatti üregek boomlásának.
Élesítsük érzékeinket, hogy e területen figyel
münket mi se kerülje ki. A kristálytiszta patak,
mely e kis völgy hosszában alácsörtet, köti le
figyelmünket, egyszerre ugy tetszik, mintha zúgása
gyengülne, csakugyan sebessége csökken , —
néhány lépés, és egyszerre megszűnik, — a patak
a felszínről eltűnt. A mész kényszeríti, hogy repe
désein és hasadékain keresztül a mélységbe rohan
jon, hogy majd hosszabb földalatti pályafutása
után ismét napfényre jusson, és mi tovább hala
dunk a hirtelen szárazzá vált patakmederben,
mely bennünket csakhamar a göllnitzi völgybe
vezet. Azon helyen, hol mi a göllnitzi völgybe
léptünk, fekszik egy kis helység, mely az épen
említett vizeltünésről Straczenának neveztetik
(straeena=elveszett). Ezen helységtől kezdve a
Göllnitz völgybe — egy darabon fölfelé — straczenai völgynek hivatik. Ez ama regényes szép
sége következtében ép oly hires, mint ismeretes
völgy, melynek két oldalát csodálatosan alakult
óriás mészsziklák képezik, és melynek talpát, mint
már érintettem, a pisztrángdús Göllnitz pataka
szeli át. E szép, főleg nyugotra húzódó völgy
felső részében fekszik a jégbarlang.
Mi tehát a völgyön fölfelé megyünk, a hg.
Coburg-féle műúton, mely a Göllnitzet több helyen
áthidalva, most a jobb, majd a bal hegyoldalon
halad, a legbizarabb sziklaalakoktól kisérve.
É falu temetője mellett (jobbra) fölfelé kigvódzik egy ösvény, mely a Hollókőre és az ott
levő intermittáló forráshoz vezet. A szikla e ne
vezetes forrás vizét csak bizonyos időközökben
bocsátja ki, épen ugy mint Kalageren, Biharban.
— íme e mésznek egy más játéka.
Miután egy északra nyúló sziklanyelvet meg
kerültünk, és egy ideig nyugati irányban folytat
tuk utunkat, kitágul a völgy a viz jobb partján,
és helyet enged egy kis lejtős rétnek, mely elől az
úgynevezett „Éleskő" által záratik el, és a mely
nek szélén Dobsina városának erdészlaka fekszik.
E helyről, az erdészlakkal szemben, a rétet
szegélyző (középmagasságú) hegyen, a hegy olda
lának körülbelől a közepén, egy deszka-gnnyhót
*) A szénsav a növénylepelból származik.

lítunk előtűnni, mely utazásunkczélpontját jelzi.
Keskeny gyalog-ösvény vezet a fenyvesek áltál
boritott hegy oldalán föl, és mintegy 15 perez
alatt a gunyhóhoz értünk, mely közvetlenül a
barlang mellé van épitve. E mellett mindjárt a
mérsékelten lejtős hegyoldalon egy mélyedés
vehető észre; ez a mész-képlet besz ikadása követ
keztében jött létre. E mélyedés oly szabálytalan
sokszög-alakkal bir, mely körül félkört lehetne
írni, s melynél a legnagyobb, velünk szembe me
redő fal (mely megfelelne o félkör átmérőjének)
előre nyúlik, és fönt mohával van takarva. E fal,
mintegy t? öl hosszú és északi fekvéssel, keletnyugot felé irányul.
A mélyedés mellső falai szemünk elől elrejtvék, mivel fedve vannak a letördelt sziklatöredékekkol, melyek egy kis fennsikot képeznek.
Ha közelebb megyünk a nagy, előrehajló
sziklafalhoz, látjuk (de csak is akkor, ha egészen
közelében vagyunk) hogy legalsóbb részén egy
vizszintes hasadék tátong, moly közepén ember
magasságú, és két oldalt hegyesen kinyúlik. Ez a
barlang nyilasa.
Szálljunk le a 19 falépcsőn a fennsikról, és
lépjünk a barlangba, hol mindjárt a bejáratnál
hideg szellő érint bennünket, moly a barlangból
kifelé nyomul. Alattunk és balra szép tiszta jeget
látunk, a nyilas ogyre keskenyedik, és mi 18, a
jégbe vágott lépcsőn lejebb eroszkedünk.
A tér egyszerre boltozatszerüen kitágul, s azt
veszszük észre, hogy egy jégdomb sima tetején
állunk. Mindjárt előttünk, nagy kékes-zöld jég
oszlop látható, mely dombunkról fölemelkedik, és
a boltozat legmagasabb pontját támasztja. A mész
falat jégkristályok diszitok, rostos 6-szögü, majd
1 hüvelyknyi átlátszó táblák, melyek különféle
szinben élénk fénynyel ragyognak. Alig merünk
gyertyánkkal hozzájuk közeledni: egy lohelet
olégségos ilyen szabályos remekműnek szétrom
bolására.
Lábunk alatt nagy kiterjedésű fényes jégtü
kör terül el, mely a háttérben, mint világosan
kivehető, mészboltozat által határoltatik ; o jégparquettet a tetőzettel két nagy, a félhomályban
kékes szinben játszó jégoszlop köti össze. (L. a
2-ik ábrát.)
Jobbra, balra, a domb jegébe vágott lépcsők
vezetnek le a jégsikra.
Mi a jobbikat választjuk, és a barlang főürébe,
az úgynevezett jégszalonba lépünk. Ez egy nagy,
egészen sima jégtükörrel padozott tér, mely felett
a szikla-boltozat lehajlik, melyhez — mint már
emlitém — alulról 2 hatalmas jégoszlop nyú
lik föl.
A bejárás irányába tekintve, látjuk e jogsi
kon nyugvó jégdombot az először emiitett oszlop
pal, az előtérben pedig a tükröt a két oszloppal.
Nagyszerű látvány! Ajégsik mindenütt érintkezik
a sziklafallal, maga és a fal közt semmi tért nem
hagyván. A két oszlop egészen tiszta, üveges vagy
légbuborékok miatt alabastromos jégből áll, mig
belül üresek, küloldalaik a legpompásabb jégdiszitményektől tündökölnek, a mit leírni lehetet
lenség ; azt látni kell.
Ezen üres hengeres jégoszlopok egyike (a bal)
egy kis jégdombocskán áll, a melyen egyszersmind
egy háromszögű, fölfelé irányult, egy nyilas át
törte jégtábla is foglal helyet, az úgynevezett
„beduin sátor." Az oszlop belső üregében víz cse
peg, mely magának a jégbe kis gömbölyű mélye
dést vájt; ez? a kut.
Ez volt a barlang felső emelete.
A jégbarlangnak azonban még mélyebb üre
gei is vannak; ezekbe, melyek két különvált, jobb
és bal részből állanak, két, a jégbe tört nyilason
juthatunk el.
Mi előbb a jobbik szárnyat tekintjük meg.
Erre nézve szükséges, hogy meghaladt utunkon
visszatérjünk, hol egy gyönyörű, a tetőzetről
lecsüngő fagyott vizzuhatag felett, ráakadunk
az alsó jobbszárnynak bejáratára. A jég nagy lej
téssel-ereszkedik lefelé, mig 150, részint a jégbe,
részint e felett alkalmazott kényelmes lépcsőn az
alsó térbe jutunk.
E nagyszerű, szépen rétegzett jégtömböt
látva, lehetetlen csodálkozásunkat elfojtanunk.
Alant a jég nem nyomul a lehajló sziklaboltozatra,
hanem ettől 3—4° távolságban, meredek fallal
végződve elmarad, mi által egy hosszú folyosó
támad.
Ezen folyosónak bámulatos jégfala alkalmat
nyújtott, hogy bepillantsunk e jégtömb szerkeze
tébe. Az egész tömb, néhány vonal és néhány
hüvelyk közt váltakozó vastagságú, majd alabastro
mos (a légbuborékoktól), majd zöldes üveges (a
buborékmentos rész) tiszta jégrétegekbőt áll,
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melyeknek egész 40 foknyi hajlásúk van, és lang, és a hideg télies északi szelek bevonulhat
némely helyen papirvékonyságu mészporladék- tak és bevonulhatnak bele.
A behatoló viz, mely azelőtt a sziklában ezen
rétegecskék által vonatnak át. Világos, hogy
ezen jégtömb vége ezelőtt a sziklafalig ért, és üreget vájta, most jégalakban merevedett meg,
olvadás, vagy a mit én valóbbszinünek túrtok, a réteg réteg fölé rakódott, mig végre ezen hatalmas
lejebb húzódó üregekben és nyílásokban való | 40 láb vastag jégtömb jött létre.
Ezen jégtömb felső felülete képezi a barlang
elpárolgása által, a mostani helyre vonult vissza.
Ezen ősrégi jégfalon látunk ujabb jégképleteket felső emeletének tükörsikját, oldalai képezik az
is, melyek gyönyörű szépek. Különösen bámulásra alsóknak jégfalait.
A sziklaboltozat érinti homlokát, mi által
ragadt egy háromtagú gazdagon díszített függöny,
tiszta megmerevedett vizből fonva, mely felülről a ezen két emelet — felső és alsó — jött létre.
A téli hidegben képződött jeget a nyár nem
jégfalon lecsüng, maga és a fal között szabad tért
hagyván hátra.
bírja elolvasztani. E barlang nem más, mint termé
Ezen folyosó keleti része hegyes szögben, szetesjégverem, melynek tartalma folytonosan nö
gazdagon ékített kápolnával végződik, a hol jég vekedni látszik.
E jégbarlang létezhetésének föltételeit — a
fal és szikla egymással találkoznak.
Lefelé nézve nagy, szétdarabolt sziklatömbö mindenesetre több mint 3000 láb magas fekvésen
ket láthatunk, szabálytalan üregeket és nyílásokat kivül — főleg a következőkben találom: 1.) A
hagyván maguk közt, melyek még nagyobb mély falaknak, valamint nyilasának északi fekvésében.
ségbe vezetnek, azonban csak helyenként jéggel, 2.) Az aránylag kis nyilast felülről védik az elő
itt-ott cseppkövekkel vannak kitöltve. Az esetle renyúló sziklarészek, elölről pedig a fennsíkot
alkotó mésztöredékek; a nap a barlang nyílását
gesen leolvadó viz ezen üregen át folyik le.
Hogy a balfelőli, úgynevezett Ruf'finy-folyo soha sem éri, mivel a mohvánkoson alól nem jut
sóba *) juthassunk, vissza kell térnünk a nagy te hat. 3) Hogy alacsony hőmérséke melegebb idő
rembe, honnan a jobboldalihoz hasonló lépcsőn ben is megmaradhat, arra lényeges föltételnek
ereszkedhetünk le. A viszonyok itt tökéletesen találom azt is, hogy a barlang befelé lejt. A kifelé
ugyanazok, mint a minők az előbbiben. Ugyanazon lejtés a hideg, nehezebb levegőt ki engedné folyni,
jégcsapok, ugyanazon jégfal, csakhogy itt kristá midőn melegebb levegő nyomulna be helyébe. 4)
lyokkal is be van hintve. Mágikus hatást gyako- Fontos föltétel végre, lehető gyors lefolyása a

I az egyiptomi alkirály és a persa Eah ugyan egy
évben t. i. a Hedsira 1245-ik évében (időszámí
tásunk szerint 1830-ban) született, és így jelenleomindhárman 43 évesek.
./• (Persa rendjelek olcsósága.) Egy ügyes
szemfényvesztő, ki a sah előtt Konstantínápolyba
mikor a szultán vendége volt, néhány meglepő
mutatványt produkált, annyira megtetszett a ki
rályok királyának, főleg azért, hogy egy puskát
saját mellére szegezvén elsütött s a megjelölt
golyót szájából vette ki, hogy ő királyi felsége a
nap és oroszlán rendjelét méltóztatott számára
legkegyelmesebben adományozói.
./• (Nevezetes fölfedezés.) Egy heidelbergí
tudós közelebbről egy egyiptomi sírban egy
papyrus-kéziratot talált és fordított le, mely III.
Ramses pharaónak egy köriratát tartalmazza a
föld kerekségének valamennyi nemzetéhez intézve,
s abban részletesen elősorolja azon okokat, me
lyek a zsidóknak a pharaók birodalmából történt
kiköltözését előidézték.
** (Christina spanyol királynő férje.) SaintAdresseben Harre mellett meghalt f. hó 12-kén
reggel Fernando Munoz y Rianzares herczeg,
Christina spanyol özvegy királyné (Izabella any
jának) férje. Fernando Munoz alacsony szárma
zású volt és 1810-ben született Terraconban,
Cuenca tartományban. Mint a királyi testőrség
tagja, heves szenvedélyt keltett a királyné szivé-

Huszadik évfolyam.
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Egy északsarkvidéki utazó.

Dobsinai jégbarlang. (A barlang átmetszete.)
É = észak, D = dél.
A. bejírat; — B. felső barlangrész a jégszalonnal, a három jégoszloppal, a
jégsátorral és a jégdombbal; — C. alsó barlangrész, a jégfolyosó a nagy jég
fallal, mely fiatalabb jégképződményekkel van díszítve; lefelé kőtömbökkel
kirakott nyilas, a viz esetleges lefolyása; — M. mészszikla; — J. a nagy
jégtömb.

rol egy, a falhoz támaszkodó (belül megvilágított)
finom jégszálakból szőtt áttetsző lúgos, melynek
bejáratához jéglópcsők vezetnek; belsejét nagy
csillogó kristályok díszítik.
A mi e barlang hőfokát illeti-: különféle he
lyen tett méréseink azt mutatták, hogy átalában
0° körül ingadozik, legtöbbnyire azonban fe
lette áll.
A levegő nedvessége, ugy látszik, hogy tete
mesebb a felső emeletben, mint az alsóban, hol
péld. a jégfal egészen száraz volt s csak itt-ott
mutatkozott vizcsepegés.
Az egész barlang, látogatásra nézve czélszerü berendezés mellett, mely Dobsina polgárai
nak diszére válik, igen kényelmesen megtekint
hető, és a hideg (mivel belül léghuzam nincsen)
akkor sem okoz kellemetlen érzést, ha valaki,
mint mi, naponként 8 óra hosszat időz benne.
Azonban bucsut veszünk a barlangtól, jólle
het a megválás kissé nehezen esik.
A napfényre kiérve látjuk északi irányban —
honnan akkor (április derekán) hideg szél zúgott
— a hóval fedett Tátrát, valamint balra a KralovaHolát, Királyhegyet, szintén fehér lepelben.
Egészben és nagyban véve, a dobsinai jég
barlang : kimosási barlang, rá következett beomlással. Ezen beomlás következtében kinyilt a bar*) Fölfedezője nevét viseli.

Dobsinai jégbarlang. (Az egyik jégoszlop alsó része.)

leolvadt vagy behatoló viznek, melegebb idősza
kokban.
Ugy hiszem, hogy ezen nevezetes tünemény
a fennebiekben elég természetes magyarázatot
talál, s csak egyet akarok még érinteni.
Emiitettem, hogy a jégtömb váltakozva fe
hér légbuborékos és zöldes légmentes rétegekből
áll. Tyndall kimutatta, hogy: ha légtartalmu viz
gyorsan fagy meg, a jég a légbuborékokat magába
zárja, miáltal fehér jég képződik ; ha ellenben a
fagyás lassan megy végbe, akkor a buborékok a
fagyás közben lefelé*) szoríttatnak és a tiszta
zöld jégtábla alatt vékony réteget képeznek. A
fehér jég tehát alkalmasint a hideg, a zöld a me
legebb időszakokban képződött.
Ezen tény, összekötve néhány mással s össze
vetve azon kísérletekkel, melyek e nyár folytán a
barlangban a nagy buzgóságot kifejtő dr. Fehér
és Ruffiny urak által eszközöltetnek, minden
esetre támpontokat fognak nyújtani e jégbarlang
történetéhez."

ben, ki egy alkalommal, midőn Buen Retiro- ból
Madridba kisértette magát, leejté zsebkendőjét, és
Munoznak, ki fölvette, meghagyá, hogy maradjon
kocsija mellett. Három hóval VII. Ferdinánd ha
lála után özvegye 1833. deczember 28-án titokban
egybekelt a testőrrel, kit nemsokára rianzaresi
herczeggé tett. Munoz első osztályú spanyol grand
és aranygyapjas vitéz volt; Lajos Fülöp a becsü
letrend nagykeresztjét és a montmorti franczia
herczegi ezimet adományozta neki. Politikai sze
repet nem játszott.
** (Országgyűlési jelenet a régi időkből)
A pozsonyi országgyűlések tanácskozási helyi
sége nem valami diszes volt. Egyik lap ugyanis
ismertetvén a régi országgyűlés termét, többi közt
következőleg ír: A hosszú karzatot a falból kiálló
huszonnégy vastag támfa tartotta. Midőn 1839.
aug. 3-án a szólásszabadság tárgyában pár perczczel előbb Palóczy László borsodi követ Horatius
ama szavait idézte, hogy „az igaz és szilárd férfi
nem ingadoz, ha a világ kifordul is sarkából!"
egy kis szellő egy karzati ablakszárnyat becsapott.
Valaki elkiáltja magát: „szakad a karzat!" A vak
Egyveleg.
lármára a zsúfolt terem egy perez alatt kiürült. A
./• (Három keleti fejedelem életkora.) A Kon fölforgatott székek, asztalok, tintát kapott fehér
stantinápolyban megjelenő „Dsuváib" czimü lap nadrágok furcsán néztek ki.
különös véletlennek tartja, hogy a török szultán,
*) Ha a fagyás felülről történik.

A titokszerü homály, mely a föld kerek
ségének némely vidékét jelenleg is boritja,
u j a b b m e g ujabb vállalkozó szellemű férfia
k a t késztet arra, hogy e sötét leplet fölleb
benteni törekedjenek. K é t n a g y terület van
m é g földgömbünkön, m e l y e k n e k fölkeresé
sére és á t k u t a t á s á r a i d ő n k é n t s a legújabb
időben is a n n y i b á t o r lelkű utazó vállalko
zott, hogy az óhajtott végleges siker sokáig
m á r nem késhetik. E két ismeretlen vidék ;
K ö z é p - A f r i k a belseje, a Nilus forrásaival
e g y ü t t és az északi sark k ö r ü l fekvő titok
szerü földterület. A s ü r ü fátyol, mely azokat
fedi, d a r a b o n k é n t foszladozik
szét m á r i s és k o r u n k soha
sem n y u g v ó törekvésének bi
zonyára sikerülend a m a k é t
i s m e r e t l e n vidéket az emberi
ségnek és a t u d o m á n y n a k
meghóditani. P e d i g borzasztó
r é m h í r e k érkeznek hozzánk
m i n d k é t vidékről: a forró Af
r i k á b a n az utazót v a g y az ot
t a n i egészségtelen égalj-szülte
lázak, vagy pedig a ravasz
benszülöttek pusztítják el, mig
a sarkvidéken örökös jéggel s
majdnem örökös éjjel kell küz
denie, hajója tönkre j u t , ö maga
törékeny jégtutajon
úszkál
czéltalanul a tenger fagyos
hullámain, bőrig ázva, csontig
fázva, dermesztő hidegben —
s mindez még sem tartja vissza
hős lelkű földrajzi kutatóin
kat. Jelenleg is az expedieziók
egész hosszú sorozata működik
az északi sarkvidéken m i n d
a n y u g a t i , m i n d a keleti olda
lon, de azok közül egyik sem
veszi a n n y i r a igénybe érde
keltségünket, m i n t az osztrák
m a g y a r északsarki expediczió,
m e l y Payer és W e y p r e c h t ve
zetése alatt — m i k é n t t u d j u k
— a Szibériától északra fekvő
j é g t e n g e r fölkeresésének és át
vizsgálásának óriási föladatát
tűzte maga elé.
Az osztrák-magyar expediczióról eddigelé a n n y i t tu
d u n k bizonyosan, hogy á m u l t
év a u g u s z t u s á b a n „Tegethoff"

nevű gőzösével Novaja-Zemlja északnyu- | tokracziából, ki az élet minden kényelmét,
gáti partján a Nassau foknál horgonyo- I minden élvezetét m á r gyermekkorában meg
z o t t , és hogy az úszó jéghegyekkel ke- I szokhatta, n y u g a l m a s életét s családját oda
m e n y harczot kellett kiállnia. Hogy azóta i hagyja, hogy t u d o m á n y o s czélokból egy kis
mi történt vele, a r r ó l nincs tudomásunk. Ez gyarló vitorlás hajón a Jeges-tengerre utaz
idő óta semmi tudósítás nem érkezett, ama zék, m á r e ritka k ö r ü l m é n y maga is külö
rideg, ismeretlen tájakról. Az utolsó h i r t az nösebb figyelmet érdemel. Mert — a m i t
expediczióról Wiltschek J á n o s grófnak kö hozzá hasonló magas állású egyéneknél
szönhetjük, ki annak létrehozása körül any- hiába keresnénk, kiknek Wiltschek gróf e
nyit fáradozott és oly nagy érdemeket szer tekintetben példányképül szolgálhat, — ő
z e t t m a g á n a k , s ki maga is a legkitűnőbb és erre az expediczióra pusztán csak a t u d o 
legmerészebb északsarki utazók közé tar mány iránti szeretetből vállalkozott s n e m
tozik. Mikor egy férfi a legmagasabb arisz- kiméit sem fáradságot, sem költséget, n o h a
m á r az osztrák-magyar expe
diczió szervezéséhez is 32,000
forinttal j á r u l t .
Wiltschek János gr., szám
talan grófi, bárói és nemesi
u r a d a l m a k tulajdonosa, c s . k i r .
k a m a r á s és a reichsrath u r a k
házának tagja, 1837. decz. 7-én
született. Kitűnő nevelésben
részesülvén, m á r gyermekko
rában rendkivüli tulajdonokat
s főleg b á m u l a t o s lélekjelen
létet á r u l t el. Korán begyako
rolta m a g á t mindenféle t e s t i
ügyességekbe s a lövésben első
volt ifjú társai közt. Ügyes
sége, n e m közönséges testi
ereje, higgadt, de gyors meg
fontolása, nyugodt, de á t h a t ó
tekintete g y a k r a n segítségére
jöttek személyes b á t o r s á g á n a k
afrikai veszélyes vadászatain.
1866-ban az o s z t r á k - p o r o s z
háború a l a t t m i n t közvadász
harczolt az osztrák hadse
regben.
De a gróf nevét főleg a
m ú l t év folytán véghez v i t t
északsarki utazása tette széle
sebb körben ismeretessé. Uta
zásának czélja az vala, h o g y
Novaja - Zemlján élelmi szer
es köszénraktárt helyezzen el,
a mely a P a y e r és Weyprecht
o s z t r á k - m a g y a r expediczióján a k szükség esetéu tartalékul
szolgálhasson. Az ily letétemények az északsarki vidékeken
t e t t vizsgálódások alkalmával
Gr. Wiltschek János északsarkvidéki utazó.
igenhasznosoknak bizonyultak
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debb ismertetések az „Értesítő czimü rovatban.
Mi újság?
— Egy-egy kötet ára 2 frt. Az egész évi folyam
— {Darwin korszakot alkotó művé) megjelent előfizetési ár 12 frt.
© ( Éljen Viktor Emánuel!) Ez a kiáltás hang
magyar nyelven. A természettudományi társulat
zik
most
át Bécsből mihozzánk, s mi hálátlanok
— (A „ Természettudományi Közlönyí;) szep
könyvkiadó-vállalatának nem utolsó érdeme, hogy temberi füzete a következő tartalommal jelent lennénk, ha azt szívből nem viszonoznók. Viktor
ezen müvet, melyről még számos ellenei is kény m eg: „A z Etna utolsó kitörése alkalmával szer Emánuel e hó 17-én d. u. 53/4 órakor robogott be
telenek bevallani, hogy tudományosság tekinte zett tapasztalataim,4í Szabó Józseftől. „ A dobsinai a vasúttal az ünnepélyesen földiszitett indóházba,
tében ritkítja párját, Darwin sokkal számosabb jégbarlangé Krenner Józseftől. „ A sziv koszorús melyben a császár, a főherczegek fényes kísérettel
tisztelői pedig határozottan a legelső irodalmi ütereinek megtelodéséről“ Thanhoffer Lajostól. már fél óra óta várták a vonat megérkezését. A ven
termékek közé sorolnak, magyarul kiadta. A ma Ez értekezéseket az „Apróbb közleméuyek“ válto dég tiszteletére egy diszcsapat volt fölállítva, s mi
gyar fordítás czimej: „ A fajok eredete a természeti zatos, gazdag rovata követi, aztán „Társulati dőn a várt vonat megérkezett, rá zendité az olasz
kiválás utján, vagyis az előnyös válfajok fennmara ügyek“ , „Meterologiai följegyzések aug. hóról." hymnust. Viktor Emánuel be sem várta, mig a
dása a létérti küzdelemben. Irta Charles Darwin.
** ( „Beth-Lehem.“ ) Reich Ignácz ily czimen vonat egészen megáll, — hirtelen kiugrott a ko
Az eredeti hatodik bővített s javított kiadása
a magyarországi izraeliták számára évkönyvet ad csiból s az elébe siető osztrák császár és magyar
után fordította Dapsy László.44 I. kötet (a 7 első
ki német nyelven, de hazafias szellemben. Most királynak megrázván kezét, szívélyesen megölelé.
fejezet) X V I és 303 lap. E műnek, miután a
a 2-ik évfolyam jelent meg; változatos tartalma |Aztán a bemutatott főherczegekkel fogott könnye
könyvkiadó társulat 1872-diki könyvilletményé
az iparosokat és földmivelőket különösen érdeklő den kezet, csak Albrecht főherczeggel — acustozzai
nek 2-ik kötetét képezi, határozott bolti ára nincs,
közleményeken kivül a zsidó nép történelméből győzővel — beszélvén több perczig, igen nyájasan.
és egyelőre csak a vállalat aláírói kaphatják meg
közöl leírásokat; továbbá egy zsidó pásztordalt Az üdvözlés után a két fejedelem hat lovas dísz
Cotta geológiájával. Magát a művet, melyben
magyar nyelven Rosenzweig Samutól, érdemes kocsin a palota felé indult, rendkívüli, Becsben
az az eszme van keresztülvive, hogy az u. n.
zsidó iparosok és gazdák életrajzát, történeti czik- még alig tapasztalt lelkesedéssel üdvözöltetve a
állat- és növényfajok a környező viszonyok hatásai
keket,
(ezek egyike az erdélyi szombatosokról a roppant néptömegtől. Az olasz király széles vállu,
alatt jönnek létre, s a természetrajzi fajok a ter
lapunkban megjelent közlemények nyomán,) vé zömök ember; feje hatalmasan nagy s arcza kedé
mészetben nincsenek oly mereven elkülönítve,
lyesen derült. A hosszú, jellemző bajusz és állmint a logikai fogalomban, minden müveit ember gül a magyar zsidóságra vonatkozó statisztikai szakál most erősen megderesedett s már koránt
adatokat stb. A mű ára 1 frt. Kapható Lampel
ismeri, habár igen sokan ezen nagyhorderejű esz
sem oly vastag, mint annak előtte. A király képe
mének csak egyik parányi s jelentéktelen követ Róbertnél.
— (A „ Kolozsvári Közlöny“ ,) mely 18 évig és alakja nem igen olaszos s maguk a legfinomabb
kezményét, az úgynevezett majom-elméletet tekin
udvaranczok sem állították még, hogy Apolló
futotta pályáját, e hó végével megszűnik.
tik hibásan Darwin nagy müve tartalmának. E
hoz hasonlítana. De ha a szépség nem erénye, van
— (,,Kántor lap^-ra) hirdetett volt előfizetést
kötetben távolról sincs említve ezen utóbbi elmé
oly tulajdona, melyért becsülnünk kell: a szemé
let, melyet először Darwin tanítványai fejtettek Csongrádról Sohlya Antal. Ily lap szükségét a lyes bátorság. Ennek számtalan példáját adta már,
ki. A ki a természettudományok ezen nagy meste kecskeméti kántorgyülés is hangsúlyozta. Mivel akár a vadonban, a san-rossorei vadkan-vadászarének gondolkozását alaposan akarja megismerni, azonban csak 36 előfizető jelenkezett, Sohlya most tokon, akár a csatamezőn. Palestrónál a legvesze
annak e müvet kell nem átolvasni, de tanulmá tudatja, hogy hetilap helyett havonként kétszer delmesebb helyekről erőszakkal kellett elvonni őt
nyoznia.— A műnek Dapsy által eszközölt magyar megjelenő lapot fog kiadni hangjegy-mellékletek- s Solferinonál is belerohant a küzdők közé. Csak
forditása világos, szabatos s mindenki által élvez kel. Előfizetési ára egész évre 3 frt, félévre 1 frt egytől fél nagyon : a cerimoniáktól, az államünne
hető. A fordító előszavából érdekesnek tartjuk meg 50 kr, s ez összeg szeptember végéig küldendő be pélyektől, mikor a súlyos koronát fejére kell tennie.
említeni azt az adatot, hogy Darwin e müvének hozzá Csongrádra.
Ilyenkor, mint környezői állítják, valóságos lámpa
— (A nemzeti színházban) az operának fő lázban szenved. Ha csak teheti, kivonja magát az
1860-ban történt első megjelenése óta máris kö
rülbelül 160 írótól 388 nagyobb önálló munkálat, vonzerejét Hauk Minnie k. a. képezi, s kivált a utolsó pillanatban s lerázza vállairól a fejedelmi
s csupán az angol és német tudományos iroda víg dalművekben találkozik nagy tetszéssel. E állás kényszerét. — Életszokásaiban Viktor Emalomban 420 kisebb értekezés jelent meg e tárgy hó 20-ikára Thomasnak„Mignon“ czimü dalműve nuel a legegyszerűbb, legigénytelenebb polgár.
fölött, a mihez hozzá véve a többi miveit nemze volt kitűzve előszöri előadásra, melyben a czim- Ebédje rendesen egy tál hús,azután gyümölcs s egy
tek irodalmában szintén kifejlett, de összejegyezve szerepet szintén ő játsza. A drámának is élénk, palaczk közönséges bor. Inyencznek igazán nem
nem levő munkálatokat, bátran állíthatni, hogy változatos játékrendje van s kiváló figyelmet for született; a szakácsművészet iránt megvetést érez,
ma mindössze körülbelől 1000— 1200-ra tehetni dítanak az eredeti művekre. Legközelebbi újdon kétségbeejtvén az udvari szakácsokat. Florenczben
azon kisebb-nagyobb dolgozatok számát, melyek ságul ki van tűzve: szept. 24-re „ A betyár kendője44 a palazzo Pitti pompás első emelete üresen áll, s ő a
e rövid 10— 12 év alatt a darwinismus fölött meg népszínmű Abonyi Lajostól. A nagyobb klasszikái földszinten lakik, két-három szobában. Ép igy lakik
művekből nehány nap múlva Shakespeare „Lear a Quirinálban is, mely mindig nyitva áll az idegen
jelentek.
király44 és „III. Rikárd44 tragoediáit adják elő. látogatók számára, miután a király csak három
— (.A tud. akadémia kiadásában) két érdekes
Különben a színfalak közt is történik sok. Ugyanis
egyszerűen bútorozott kis udvari szobát foglal el
mű jelent meg. Egyik a „A magyar történelmi em
nem régiben leltározták miniszteri biztos jelenlé
a földszinten. — Viktor Emánuel rendesen inkoglékek* 19-ik kötete, mely Pázmány Péter levele
tében a színház fundus instructusát, s oly adatok
nitó utazik, egyszerű polgári öltözetben. Kalandos
zéseiből az első kötetet tartalmazza 461 lapon.
nak és visszaéléseknek jöttek nyomába az Orczy bolyongásairól azelőtt sokat beszéltek Turinban ;
Egybegyüjté Franki Vilmos. Pázmány előkelő
állásánál nagy befolyást gyakorolt mind a politi igazgatása alatti időből, melyek a szinház kezelő a legszegényebb, legelhagyottabb utczákon is
személyzetét a legnagyobb mértékben kompro megfordult s ilyenkor a modern Harun-al-Rasikai, mind a vallásügyi mozgalmakra, s korának
mittálják, s alkalmasint vizsgálat fog ellenük dót játsizotta. Saját füleivel szerzett magának
legkiválóbb férfiaival folytatott levelezést. Ekkép
történelmi szempontból is érdekesek e levelek; de elrendeltetni. A teljes buzgalmu jelenlegi igazga tudomást a nép hangulatáról.
tóságot meg is kellene szabadítani az ily környe
szintúgy érdekesek irodalmi szempontból is, mert
Pázmány mint magyar stylista, korának valódi zettől. — A budai színkörben Fehérváry színtár
** ( A királyi udvar) Gödöllőre költözése a
kitűnősége volt. E kötetben sok ily ékes magyar- sulata e hó 15-én végezte be előadásait, melyek
ságu levele van. Ezeken kivül olvashatunk ott utóbbi hetekben már rendetlenül folytak. A társu jövő hó elején fog megtörténni, midőn a bécsi ki
még másoktól is (Bethlen Gábortól, Thurzó György lat nem részesült semmi pártfogásban, jobb tagjai állítással összekötött ünnepélyek véget értek. A z
nádortól, stb.) számos magyar levelet, melyek nem rég elmentek, s a két utolsó hóban tengődés volt idén a gödöllői tartózkodás igen élénk lesz, nagy
kis érdeküek. Míg a történetiró a gazdag esemé- élete. — Miklósi színtársulata a városligeti szín vadászatokkal, melyekben az angol trónörökös és
nyü történeti korszak nem egy mozzanatát találja körben minden este az „Ördög pilulái44 czimü számos előkelőség veend részt.
** ( Sayous Ede,) ki irodalmunkat oly szaka
bővebben magyarázva, addig az irodalom barátai látványosságot adja elő, s van elég nézője, noha
vatottan és buzgalommal ismerteti a nagy franelőtt nyelvbeli hagyományok tárulnak föl. A má az előadás gyönge s a kiállítás szegényes.
— (Lapunk mai számával) veszik olva czia közönség előtt, a múlt héten fővárosunkba
sik könyv az „ Archivum Rákóczianum" , második
kötete, mely II. Rákóczi Ferencz levéltárát sóink a „Képes Kiállítási Lapok“ uj folya érkezett. A derék franczia iró oroszországi utjából
érkezett hozzánk, s ezúttal csak nehány napot
tartalmazza az 1707— 1709 közti időkből. Össze mának 8-ik számát.
tölthetett itt. Tiszteletére csütörtökön nehány iró
állította Thaly Kálmán. Az egész könyv 656 lapra
a „Hungaria44 szállodában lakomát rögtönzött, a
terjed, s nehány latin levelen kivül egészen ma
Egyház és iskola.
melyen jelen volt Toldy Ferencz, gr. Lónyay
gyar. Hadviselésre, belügyre vonatkozók mind e
levelek s nem egy nevezetes történelmi esemény
** (Az egri uj érseki) Samassa József, kit a Menyhért, Pulszky Ferencz, Szigligeti, Gyulai,
hez szolgálnak kulcsul.
prímás múlt vasárnap szentelt föl s látott el Salamon Ferencz, Szilágyi Sándor, Franki Vil
— (A „Budapesti Szemle“ ) 5-ik, szept.-októ- érseki palásttal, a jövő hó elején foglalja el érseki mos, Toldy István, Kaas Ivor, Bérezik Árpád, stb.
beri kötete megjelent. Érdekestartalmát a követ szókét, de az instellaczió azon része, mely lakomá A kedélyes lakomán Sayous magyar nyelven mon
kező czikkek képezik: „ A Ganzul románczkör“ , ból szokott állani, tekintettel az országos csapá dott felköszöntőben éltette a magyar irodalmat.
**(.á Liszt zenészeti jubileumán) átnyújtandó
Győry Vilmostól. — „Marko Polo könyve‘%Sámi sokra, mellőztetni fog.
Lajostól. — „ A kholeráról,“ Imre Józseftől. —
— (A pápai Inelv. hitv. főtanodában) a jövő arany babérkoszorúra a rendező bizottság aláírá
„ A kisebbségek képviselete.“ Schiller Zsigmond- 1873/4. tanévi előadások a Pápán nehány hét óta sokat nyitott. Az adakozások okt. 5-ig Ordy Lehel
tól. — „Bret Hartebeszélyei,“ (három elbeszélés), uralkodó kholerajárvány miatt, nem fognak okt. nemzeti szinházitagnevére czimez ve küldendők be.
Belényesi Gábortól. — Költemények: „Akkor és 6-án kezdődni, hanem ugyanezen hó azon— jókor
* * (Az erdélyi volt kormányszék) nagybecsű
most,“ Gyulai Páltól, „Milton elvesztett paradi hírül adandó — napján, mikor már a járvány levéltárának Kolozsvárról Budapestre szállítása
csomából,u Jánosi Gusztávtól. — „A z 1626-ki szüntével a tanulók minden veszély nélkül jöhet már megkezdődött. Az első szállítmány mintegy
pozsonyi béke után,“ Garáditól. — „Sardou és nek. — Kelt Pápán, szept. 12. 1873. — Váli Fe 2000 mázsát tesz, s kísérője maga a levéltár igaz
Feuillet,“ Etienne után y. — t. — V é g ü l: rövi- rencz, ref. főtanodai igazgató.
gatója, Jakab Elek, ki itt Budapesten is szemé*

lyesen vezetendi a rendezést. A fölszállitási költ
ségekre a kormány 20,000 frtot utalványozott, de
aligha lesz elég.
** (Mazuránics) mint horvátbán szept. 18-án
tette le az esküt. A horvát miniszteri tárczára
vonatkozólag még nincs végleges megállapodás.
A jelenlegi miniszter állását a miniszterelnök
rendelkezésére bocsátá.
** (Somssich Pál) a kaposvári gymnázium
két tanárát saját költségén küldte föl Bécsbe, a
közkiállitás tanügyi gyűjteményeinek tanulmá
nyozására.
* * (A Batizfalvy tr. magán gyógyintézetéről)
megjelent évi kimutatás szerint az intézet 14-dik
évében — 1872. május 15-től 1873. május 15-ig
— összesen 565 beteg vette igénybe az intézet
gyógysegélyét. Ezek közül 470 járorvoslatilag,
95 pedig az intézet helyiségében gyógykezeltetett.
Az intézetben gyógykezeltek közül, a testegyenészeti osztályon ápoltatott 27, az elkülönített orvos
sebészeti osztályon pedig gyógyápolást nyert 68.
Az intézet betegeit legjobb sikerrel gyógyították:
Fleischer József, Gebhardt L., Hirschler J., Hor
váth Gy., Kovács József, Kovács S. Endro, Löblin
M., Löwy J., Lumniczer S., Navratil Imre, Reinitz J., Korányi F. és Wagner János főorvosok,
tanárok, s az intézet igazgató főorvosa. A betegek
közül voltak Morva-, Szerb-, Franczia-, Poroszországból és Schleswig-Holsteinból is. — Az in
tézet uj épülete — mint már más alkalommal is
említettük — czélszerü helyen (a városligeti fasor
30 számú sarok telkén) fekszik, távol a főváros
minden gőzfellegétől és bűzétől, s a tudomány
legújabb vivmányai alapján van czélszerűen és
kényelmesen berendezve. Van a gyógyintézetben
nagy társalgó terem, tágas testgyakorda, és fürdő
szoba. Az intézet 1000 négyszög ölnyi tágas sza
bad és magas téren fekszik a télen-nyáron foly
tonosan közlekedő közúti vaspályával és társas
kocsikkal szemben.
** (Test egészségi viszonyainak) augusztus
hóról szóló adataiból megemlítjük, hogy meghalt
2157 egyén, vagyis 624-gyel több, mint juliusbán.
Ezek közül a kholerának 955 esett áldozatul.
Született 842 gyermek, 423 fiú és 419 leány. Há
zasságra lépett 244 pár.
** (A váltóláz) Somogymegyében a zákányi
vasúti állomáson oly erővel lépett föl, hogy a 102
egyénből álló személyzet közül 89 fekszik e be
tegségben. Ez állomás igen egészségtelen helyen
van; elzárva a szeljárástól, s tespedő mocsáros vi
zekkel véve körül.
** (Egy püspök vagyona.) & közelebb elhunyt
n.-váradi g. kath. püspök: Pap-Szilágyi József,
noha csak 9 évig volt püspök, mégis jelentékeny
vagyont hagyott hátra. A takarékpénztárban el
volt helyezve 100,000 frt, azonkívül a püspök
W - rtheim-pénztárában 21,000 frtot találtak pa
pírban és 300,000 frtot úrbéri kötvényekben, ezek
azonban a püspöki domínium tulajdonát képezik.
Ingókban és ingatlanokban 85,000 frtot hagyott
hátra, úgy hogy az összes vagyon mintegy
200,000 frtot képvisel; említésre méltó, hogy a
nagyváradi püspöki lak és egy belényesi lakház
pinezéiben található borok 35,000 frt értékre van
nak téve. Föltűnt a leltározás alkalmával, hogy
arany az egész hagyatékban nem találtatott, holott
tudni vélik, hogy a püspöknek igen sok aranya
volt; e körülmény több gyanúsításra adott alkal
mat, némelyek azonban az aranypénz eltűnését
úgy akarják megmagyarázni, hogy a püspök 1870ben a székestemplqm tornyát megaranyoztatta,
és e czélra 2364 darab aranyat olvasztatott el.
Végül megemlítjük, hogy az elhunyt püspök kineveztetése 1863 óta haláláig mintegy 300,000
frtot áldozott közczélokra.
** (Érdekes gyűjtemény.) Az osztrák nemzeti
banknak 359 darab 10 frtos hamis bankjegy van
birtokába#, melyeknek készitőit nyomozza.
** (Halálozások.) A magyar katonavilág
egyik kiváló tagja: Blaskovits Pál, honvéd alez~
redes, hunyt el e hó 5-én, ki a szabadságharezban
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Csőt.
Pént.
Szom

is igen vitézül viselte magát. Végrendeletében
5000 frtot hagyott a népnevelés ügyének előmoz
dítására. Még egy régi katona haláláról értesü
lünk Zalából, hol Sólom Pál, sz.-antalfai lakos, az
1809-iki insurgensekből a legutolsó, hunyt el 85
éves korában. Ugyanez nap, pár órával előbb 76
éves neje halt meg. — Báró Adreánszky Sándor,
belső titkos tanácsos, a Lipót-rend középkeresztese,
hajdan a pozsonyi főtörvényszék elnöke, e hó 12-én
hunyt el Felső-Bodonyban 72 éves korában. —
Dedinszky Dénes, köz- és váltóügyvéd, közelébb
hunyt el Szabadkán, 43 éves korában. — A karlsbadi fürdőből Stann Ferencz, Tolnamegye buzgó
tiszti ügyészének 52 éves korában történt halálát
jelentik. — M&ga Demeter, a m.-vásárhelyi kir.
tábla alelnöke, e hó 7-kén elhunyt. — A naszódi
gr. kath. főgymnázium igazgatója, dr. Lazaru Já
nos pedig a járvány áldozata lett. — Zlamál Vil
mos, orvos- sebész tudor, a pozsonyi m. kir. orsz.
kóroda első orvosa s nyugalmazott tengerészeti
orvos, meghalt Pesten e hó 15-kén, agyszélhüdésben, tevékeny élete 42-dik évében. — KoválcsiJc
József, egri papnöveldéi lyceumi igazgató meghalt
Egerben 62 éves korában. — Markovics János,
veszprémi kanonok és prépost, elhunyt e hó 15-én
87 éves korában Veszprémben. — A vidéki szí
nészet köréből következő két halálesetet jelen
tenek: Dezső Ödönné, szül. Albisy Anna, a naiv
szerepkörök tehetséges személyesitője, meghalt
Komáromban 22 éves korában. — M.-Vásárhelyit
pedig a magyar színészet egyik veterán nője, özv.
Körösi Ferenczné, szül- Stonap Mária asszony, halt
meg, kinek hült tetemeit Kolozsvárra szállították,
s íia mellett temették el. A boldogult 82 éves volt,
s legelőször ezelőtt 52 évvel lépett a színpadra, s
magyar Thália úttörői között drámai szerepköré
ben sokáig kedvencze volt a közönségnek. —
Komjakai Szemző János országgyűlési képviselő
neje, szül. Hauke Karolina, elhunyt 79 éves korá
ban P.-Sz.-Ivánon; Foldváry Sámuel, e hó 9-kén
M.-Nemegyén; b. Miske Ferencz e hó 10-kén 70
éves korában Sz.-Mihályfalván; Tahy Lajos, e hó
7-kén 56 éves korában P.-Monostoron.

M óricz v.
Mór
Tekla, Linus
Tekla, Linus
Gellért pk.
Gellért
Kleofás vért.
! Farkas
Cziprián, Justin Nílus
Kozma, Demjén Eleazar

Sötét.

a

e
f
g
h
V ilá g on .
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Péntek, szept. 12. „ Salome.u Dráma 5 felv. Irta B. J ó 
sika Kálmán.
Szombat, szept. 13. „JRomeo és Julia.iL Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Gounod (Hauk M. k. a. föllépteül.)
Vasárnap, szept. 14. „ V i o l a Népszínmű 5 felv. Irta
Szigeti József.
H étfő, szept. 15. „ A jó fa lu sia k é Szí nmű 5 felv. Irta
Sardou; ford. Paulai és Szerdahelyi.
Kedd, szept. 16. „ A sevillai borbély.44 V ig opera 2 felv.
Zenéjét szerzette RossinL (Hauk M . k. a. föllépteül.)
Szerda, szept. 17. Ármány és szerelem.“ Szomorujáték
5 felv. Irta Schiller; ford. Szenvey J.
Csütörtök, szept. 18. „A z afrikai wó’. “ Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Meyerbeer.

Izraeliták
naptára

Vil.

Sőt.
Fe4— g 2 . ( a )
Ke6 —e7

.............................. B c2— c6
(b )
1.
2. F i U - f 6
. . . .
B c6— d6
3. Hb5 —7 mát.
b)
1.........................................
f7 — fő
2.
g 5 —f 6: . . . .
tetsz. szerint
3. V vagy H mát.
Helyesen fejtették m eg: Veszprémben: Fülöp József
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Debreczenben: Zagyva
Imre. — Aradon: Kovács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer
Károly. — Szepetkén: Spiegl Samu. — A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

VASARNAPl lIJSÁfi
| Politikai Újdonságok
©ktolKT—deczembcri folyamára.
_____

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi
zetések ideje lejárván, tisztelettel fölhívjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék.

Előfizetési föltételek:
Á Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
i

i

‘-.gVOlH.

Évnegyedre (október—deczember) .

3 frt — kr.

Csupán a Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (október —deczember) .

2 frt — kr.

Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (október —deczember) .

1 frt 50 kr.

Egyes előfizetések legczélszerűbben postai utal
vánnyal eszközöl hetók.
Pest, szeptember-hó 18?3.

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

V iktor Emánuel (arczkép) - - Hídon. — A hét akol

Hol d

hossza ; kél j nyug.

hossza

kél

nyug.

(folyt.). — Két karlista vezér két arczkép). — Az alpaca
és csavar-kecske (képpel). — Kazinczy Ferencz fogsági

P.

9 G 15 Joach. 29 B és v. m j178 30
10 Menodora
1 Tisri 5634 '179 28

||2
3
4
14 Sz. Kér. fel. 5
lö Nicetás
6
Hold változasa ^ Első negyed 29-én

)

T A R T A L O M .
N ap

Elül. Ro. |f.

d

1.
g 4 — gö . . . .
2. Hh7— f8 f
. . .
3. F d4— f6 mát

1873-ik

— B -Gyarmat. „A z öreg csősz kunyhója44 egy kis
genre-kép volna; de egyetlen eredeti vonás sincs benne;
naivsága (mit megtagadni nem lehet tőle) nem elég meg
ható. Próbálja meg, ha valamivel többet csinálhatna belőle,
egy kissé job b hangulattal.
— Silmeghen. De biz ez alig sem lehet. Ne sértsük
meg a jó Kisfaludy Sándor szellemét ilyen rósz versekkel.
— Z. K — ly. Közölni fogjuk, — de mily aláírással?
— Felső-Bánya D. I. Itt-ott felcsillan egy kis hal
vány szikrája a költészetnek; de azért nem mernénk csil
lagot jósoln i belőle. A sok közt igazán sikerült egy sem
akad. A „H ej a lány'4 kezdetű még legjobb a többi közt,
de az sem üti meg a mértéket.
— Ó-Apáti. ,,A z áruló44 czimü töredékben még szó
sincs az árulóról. De ez kisebb baj, a min könnyű segitni.
Nagyobb az, hogy a költői beszély, a kezdetéből, nem íg ér
kezik: valami sikerültnek. Epikai vonások helyett közhe
lyek, frázisok; az elbeszélés egy megkapó mozzanatot, egy
kidom borodó rajzot sem bir előtérbe állítani. — „A hét
árva44 most job b s talán használhatjuk, ha nem iti: máshol.
— Borús Yidor verseiben van valami; de a ború és a
humor nem olvad eléggé össze s az él nem csillan ki eléggé.
Próbáljon még.
— U — sz B éla népdalai gyöngék daloknak, nép-dalok
nak pedig épen nem válnak be.
— Hajnik G. I. A küldeményből kiválasztjuk a ne
künk valót. B Péter verseit is rövid időn közölni fogjuk.

e

(Gérecz Károlytól Sárospatakon

Szerkesztői mondanivaló.

Görög-orosz
naptár

b

A 715-ik számú feladvány megfejtése.

Nemzeti színház.

NAPTÁR.

11 Teodóra
12 Autonom
13 Kornél

720-ik sz. f. N e i l l C. M.-től
(Philadelphiában.)

,

Szept. (<5)
E 15 Máté

SAKKJATEK.

f.

o

5
Uj év £ .ü . |180 27
5
Gedelah
18126
5
Abadiás
H182 25
6
B 20 I. h. 183 2±
5 2 |5 49
S. TVsnb. 184 23
5 3 |5 48
4 óra 12. 3 perczkor délután

169

181
193
205
217

2*9

54!10 50
241 50;11 58

p.

6 18
6 27
41
58
18
41

12

naplója (folyt.). — M ég egy kisvárosi karczolat. — Egy
kedélyes király. —

A dobsinai jégbarlang (két képpel).

— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház
és iskola. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: X ag y M iklós (L. magyar-uteza 21. sz.)

460

459

H IR D ETÉSEK .
99

A „Franklin-tarsulat** magyar irodalmi intézet és könyvnyomda (egyetem-uteza 4-dik szám) kiadásában megjelentek és minden
könyvárus által megszerezhetők:
IVöl topán eberlasfcingból . 3 frt — kr.
magas lábikra igen fin. 4 y> — »
bőrtopán kettős talppal 4 » 50 »
Úri to p á n o k borjú- vagy
zerge - b ő r b ő l, igen
f i n o m .....................&
» —
»
G y e r m e k -to p a n k a k
..
1 » 60
»
H ázi c z ip ó k nők és urak
» 20
»
szám ára.................... 1
P a p u c s o k ..........................1
» 20
»
r$$8F~ Egy pár térd i c s iz 
m a csattal . . . . 12 » — »
A le g jo b b m in őségű s leicdu^abb
v ála szték ban k a p h a tó k
109 (4 —6)

(1 0 -2 4 )

Titkos betegségeket
és

tehetetlenséget!
(elgyengttlt férfierót)
úgyszintén

liugycsosziiküléseket, magömléseket
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett

Dr. Handier Mór.
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naponkint délelőtt 1 1 órától 1 -ig és délután
3 órától 5 -ig .

Lakik Pesten, Lipótváros, nárior-ntcza 13. szám.]
1-ső eme!. 14. szám.
W T Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

A növendékeknek az 1873/*-dik tanévre beírását tartandom intézetemben
|f. évi szeptember 80-ik napjától kezdve október 7-ik napjáig.

Előleges jelentkezéseket addig is tisztelettel fogadok.
Felveszek pedig elemi és illetőleg gytnnasinmi oktatás végett oly növeuIdékeket, kik éltöknek 6-ik évét már betöltötték s a gymnasium 6-ik osztályát még
|nem végezték.

kereskedelmi iskolák használatára.

és

kereskedelmi iskolák használatára alkalmazva.
Elméleti és gyakorlati utmutatás

Rozsnyay ül. gyógyszerésztől Zomban Tolnamegyében, melyeket a magyar
orvosok és természet-vizsgálók nagygyűlése

IR T A

A CONLEGNER KÁROLY TANÁR
által átnézett m á so d ik n é m e t kiadás után

Chinin-csokoládé
Fiúméban pályadijjal koszoruzott.

K L Á R IM E H
J Á N O S ,
magyar kir. számtanácsos, volt pesti keresk. akad. tanár, stb.

Kapható vagy megrendelhető a birodalom minden jóhirü gyógyszertárában.

ÉWT A hamisításoktól óvakodni kell!

IRTA

K A R N E R
J Á N O S ,
magyar kir. számtanácsos, volt pesti kereskedelmi akad. tanár, stb.

magyarra fordította és átdolgozta

G Y U L A I

A második kiadás után

Mindenki csak a Rozsnyay M.-féle palyakoszornzott készítményt
kérje és fogadja el.
21 (111— 0) f

1 2 4 (1 — 3)

Az igazgatóság.

m. k.

P á l.

lIdült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és

Gróf Széchenyi István

tehetetlenséget
hasonszenvi gyógym ód szerint gyógyít
dr. Ernst L. Pesten, bálvány-utcza
6. sz., 2. em., 15. ajtó.

munkái
kivonatban.

Második kiadás. Három kötet.
Á r a a h árom k ö t e t n e k fű z v e 5 fo r in t .

Csak alapos, gyors és okszerű gyógyítás biztosit utóbajok ellen.

Titkos betegségeket

(9 -2 4 )

1 .«■mm

(I V , 400 lap, 8-rét) fűzve 2 frt.

Rendelési idő délután Z —6 oraig.
E betegségek gyakran, hogy azonnali
eredmény éressék el — könnyelműen
nagy adag jó d vagy kénesövei kezel
tetnek. Az igy gyógyultak azonban a
legborzasztóbb utóbajoktól támadtatnak m eg; annyira, hogy a könnyelmű
gyógykezelés miatt késő vénségükig
szenvednek. Ily veszélyek ellen mene
déket nyújt a hasonszenvi gyógym ód,
mert nemcsak a legrégibb bajokat meggyógyitja, de hatása oly jótékony hogy
utóbajoktól félni nem lehet. A z életrend
mellette oly egyszerű, hogy mindenki
től megtartható.
Levélileg is eszközöltetik
rendelés.
'
98 (21— 65)

gyakori magömléseket, sőt a végképeni tehetetlenséget is,
katonai és polgári főkórházakban, mint a magángyakorlatban a legújabb
tapasztalatok s buvárlatok nyomán, sok ezer esetben fényesen kipróbált egyszerű
módszerrel a nélkül, hogy a beteg hivatása- vagy életmódjában gátoltatnék higany- és jó d szerek nélkül,
kiválóan tartós siker biztosítása mellett, gyökeresen és
alaposan gyógyít (az újon keletkezetekett 48 óra alatt)

J\.

I gyak. orvos és szülész, az itteni cs. kir. katonai fő- j§
kórhazban volt osztályorvos, bel- és külföldi tudományos és humanitási társaságok rendes és tiszteletbeli tagja,

a II. Lipót belga király arczképevel díszített koronás arany éremnek

rendelő-intézetében.

Pest, ország-ut 15-dik szám a „Zrínyihez46 ezimzett kávéház felett I. emelet,
bemenet a lépcsőn.

Naponkint reggeli 7 órától lO-íg, délután 1— 4-5$.
Várószoba minden egyes beteg részére elkülönítve.

HűST ®ijjal ellátott levelekre azonnal válaszoltatik.
mmuaammmmmmMBaaHBiasasM

KERESKEDELMI I M

műegyetemi hallgatók.
( X V , 408 lap, 8-rét) fűzve 2 forint.

II. kötet.

férfierőt),

bőrbajokat, vizeleti bántalmakat, húgycső'szűküléseket,

M A G Y A R -N É M E T

MENTŐVICH ELEK és SZABÓ INCZE.

D oboz és palaczk számra dbja 2 ft.
io. é., a coca növénynek leghathatósb
Jrészét tartalmazza, személyes tanulmá
n y o k és tapasztalások szerint, mindenj nemű betegségi állapotokra nézve, küi lönbözőleg összeállítva, gyógyít gyorsan
|és biztosan; labdacs I nyak- és mell
ébajok. labdacs I I és bor gyomor-, |
jm á K bélbajok, aranyér stb., labdacs
f l l l és coca -sp irit. idegbetegségek,
|rászíkórsag, fejköszvény stb., vala|mint mindennemű átalános és különle
ges gyöngeségi állapotokat. A coca
I valódi hatását bizonyítja— Humboldt
j S á n d o r, Tschudi, Boerhave stb hatá
r o z o t t bizonyítványa, miszerint coco
Sélvezete Peruban ős idők óta átalános,
I nehézlélekzést és gumót akadályozf tatja, és a testet a legnagyobb megerólí tetősnél, alvás és étel nélkül, teljes erő
iben fenntartja. Dr. Sampson tr. utasító,
i tudományos értekezett, Stranss W .
„szerecsenhezu ezimzett gyógyszertára
j és ennek bizományosai küldik díjta
la n u l.
'
5 5 (1 8 — 30) f
Főraktár Ausztriára nézve Ed. H anbJn er, Bécs. — Jós. F ö r s t gyógyszerész,
Prága. — Főraktár Magyarhonban;
Tőrök József gyógyszertára, Pest. —
|Pecfoer J. gyógyszertára, Temesvár.

A bécsi kiállítás

B É L A ,

kereskedelmi szaktanár.

FORDÍTOTTÁK

továbbá

tulajdonosa,

a gyakorlati életbe lépők

kereskedelmi fogalmazványok szerkesztésére, az azokra vonatkozó magyar
törvények felsorolásával és egy függelékkel a váltóüzletekról.

megjelent és minden könyvárusnál kapható:

E I S S

Kereskedők, gyárosok és iparüzök számára,

m. kir. minist, osztálytanácsos, a m. tud. akad. r. tagja felügyelete alatt

A ,,Franklin-társolat“ könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem -utcza4-ikszám ) I

W

KÉZIKÖNYVE.

Tartalma:

Iskolai ertesiíés.

(elgyengült

Imrm

Közönséges és tizedes törtek, hármas-, láncz-, részlet-szabály, vasáruszámitások, valamint kamat-, folyó-számla-, százalék-, átlag-, középár-,
határidő-, társasági-, váltó-, árfolyam-, pénz-számitások; a mértékek és
súlyok, váltó-ügyletek-, állam- és értékpapírok ismerete, - - tekintettel az
1868. jun. 20-ki egyenlősitési. rendeletre. — Toldalékul kimerítő utasítás a
közelebbről behozandó meterféle mérték és sulyrendszer alkalmazására.

A pesti társas fő-, elemi- és kereskedelmi
tanodában Erzsébet-tér 13-ik szám, a leg
közelebbi tanév október 1-j én veszi kezdetét.
Beiratások naponta reggeli 9 - 12-ig,
délután 3 —6-ig. A tanoda tanulókat töké
letes ellátás és nevelésre is elfogad.

J t a .®

úgyszintén

váltéláz ellen,

gjárnak be az intézetbe.
3. Félkosztosok. kik délben az intézetben étkeznek, s aztán vagy a délutáni
joktatás végeztével mindjárt hazamennek, vagy esteli 7 —8 óráigaz intézetben marad
inak s nevelői felügyelet, s illetőleg vezérlet mellett töltik szabad óráikat és végzik
|a másnapra kapott feladat kidolgozását és betanulását.
Részletesb felvilágosítást s intézetem programmját kaphatni mindennap Pesjten, ezukor-ntczaban 6-ik szám alatti házamban.
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különösen gyermekeknél, kik a keserű Chinint máskép bevenni nem képesek, a

Iben nyernek.
2. Bejárók, kik szüleiktől vagy szállásadóiktól csupán az oktatás óráira

kor s z er ű

á t i T A 1

GYAKORLATI SZÁMTAN
és

Lehetnek a növendékek:
1. Benlakók, kik a nevelésen és oktatáson kivül teljes ellátást is az intézet-

S Z ö flji

T E LJ E S

A legbiztosabb és legkellemesebb szer

Chinin-czukor

Növeldei értesítés.

III. kötet.

A GYAKORLATI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐK ÖSTA1LÁSÁRA

és a

1 2 3 ( 2 — 3)

I. kötet.

P esten, sn tö -n tcza . K á r o ly -k a s z a rn y a b a n 8 . sz.
38$"* Vidéki megrendelések utánvét mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

orvos- és sebésztudor, szülész és szemész.

Rendel

á

KARNER kereskedelmi tankönyvei.

A

Z EGYSZERŰ ÉS

KETTŐS

a magyar és német keresk. levelezésre.

Kereskedők, iparosok és tanulók használatára

KÖNYVVITEL

KIMERÍTŐ

ilUlllü UŰVÜIUÜIÜI
Elméleti és gyakorlati utmutatás

tankönyve.

irta

STRACKERJAN FRIGYES ANTAL,
magyarra fordította és alkalmazta

Kis-kereskedők, gyárosok és iparosok

G Y U L A I

B É L A ,

i

valamint

keresk. szaktanár.

a gyakorlatot kezdők magánhasználatára

( X I V , 144, 222 lap, 8-rét) fűzve 1 forint 8 0 kr.

és

kereskedelmi iskolák számára.
Tartalmazva
az egyszerű és] a franczia s olasz kettős könyvvitelt minden mellék
könyvekkel, gyakorlatilag kidolgozott, illetőleg elkönyvelt és bezárolt
példákkal stb. stb.

IR Á L Y T A N .
Különös tekintettel

a műegyetemi, kereskedelmi s reáltanodái ifjúság használatára,

IRTA

K A E N E R

a legtekintélyesebb

J Á N O S ,

bel- ée külföldi munkák nyomán szerkesztő

magyar kir. számtanácsos, volt pesti keresk. akad. tanár, stb.
FORDÍTOTTA

MACHIK JÓ ZSE F,
a budai királyi József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.

J k AÁR j 3 . p .
volt pesti kereskedelmi akadémiai tanár.

I. rész. Általános és különös rész. Második kiadás (255 1., 8.) fűzve 8 0 kr.
II. rész. Kereskedelmi irály (X I V , 318 1., 8-rét) fűzve 1 frt.

(388 1., 8-r.) fűzve 2 ft.

Mind a két rész egybe kb’tve 1 frt. 80 kr.

i

legújabb, legteljesebb és legjobban tájékozó helyrajza.]
A hivatalos rajzok és adatok pontos felhasználásával és a legújabb
épületek és változtatások tekintetbe vételével gondosan kidolgozva.
A terv nem szorítkozik csupán a kiállítás terére, hanem a városnak
a Práterhez közel eső részeit is az egész Prátert, minden ott található
épülettel, fasorral, vízzel, ligettel, réttel, utakkal és ösvényekkel együtt
föltünteti.

Kényelmes zsebkiadás. Elegáns kiállítás. Magyar, német, franczia és angol nyelven.
- S C »
JS JT
!
Kiadja a „Franklin-társiilat66 (Pest, egyetem-uteza 4-ík szám .)!
Megrendelhető ugyanott, vagy a „Képes Kiállítási Lapok44kiadó- Jj
[hivatalában (Bécs, II. Nordbahn-Strasse 28) és minden könyvkeres- É
I kedésben.
f U

Legújabb kiadásban.
A „Franklin-társulat“ magyar irodalmi intézet kiadásában, (Budapest egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Szeniczey Gusztáv.

Cziráky gr. A. II.

A magyar váltóeljárás,

A magyar közjog alapvonalai.

a szükséges peres és nemperes birói határozatok és beadványok gyűjteményével, úgy egyéb
hasznos jegyzetekkel ellátva. Segédkönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóügyvédek s
perlekedő felek szám ára.

1872.

Negyedik bővített kiadás.

—

Fűzre

2

ft.

50

kr.

q

,nrn}ín :r t *
zerz * 11L u

HosodLtÍB Lajos.
Harmadik kiadás. 1872. (415 lap, 8-rét.) Ára

2 ft.

K iadja és nyomatja a „Franklin*társulat44 magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapest (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

56 kr.

f

