
A „Vasárnapi Újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú íven jele
sik meg. — 

Előfizetési dij július — decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten bázhoz 

küldve vagy postai uton a „Politikai újdonságokkal" együtt rsopán csak 3 
11 pp. — Az előfizetési dij a „Vasárnapi Üjság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 
4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Lendvay Marton. 
Legnagyobb színművészeink egyikének ivrczképét adjuk át 

ezennel olvasó közönségünknek. Lendvay egyike azoknak, a kik 
a színművész nemesebb nevét kivívták a nemzet közvéleménye 
előtt. Játéka nem 
játék, hanem a va
lódi érzések, szen
vedélyek hü kép
mása. És ez a szín
művészet titka. A 
művésznek érezni 
kell azt, a mit előad ; 
ha azt nem tudja, 
akkor csak szakmá
ban dolgozik és so
káig élhet vele. — 
Nagy csoda-e, ha 
azok, kik igy örök 
izgatott érzelem és 
művészi szenvedély 
között töltik életü
ket , sokkal hama
rább hervadnak , 
mint más boldog 
ember? — Lendvay 
több év óta beteg, s 
azóta a színpadnak 
el kell nála nélkül 
lenni. — Távolléte 
azonban olly üres
ség e színháznál, 
mellyet nem lehet 
kipótolni, vajha vÍ9Z-
szadná neki az ég jő 
egészségét újra , 
hogy helyét ismét 
elfoglalhatná azon 
szép országban, a hol 
annyiszor meghalt, 
annyiszor halhatat
lanná lett, mellynek 
egyik alapitója volt 
és dicsősége marad 
mindenkoron! 

Legközelebb ki
tűnőbb színművé

szeink és művésznőink jelmezes arczképeit fogjuk átadni tisztelt 
olvasóinknak, azoknak rövid életirásaikkal, jellemzésükkel és 
színpadi életük rajzával; akkorra tartjuk fel az alkalmat, Lend
vay érdemeit is elősorolhatni. 

Lendvay Márton. 

pásztorlegény. 
(Beszély.) 

A fővárostői né
hány mérföldnyire, 
a kezdődő alföld szi
vet lelket emelő sík
ságán, kisded erdőt 
képezve feküdt Za
varfalva. A sűrűn 
ültetett különbféle 
gyümölcsfák termé
keny lombjai alól, fe
hérbe öltözött pász
torként kandikáltak 
ki a tisztára meszelt 
nádas kis házikók. 
A falu alsó részén 
buján nőtt jázmin-
fallal kerítve fehér
lett Bokros Mihály 
uram takaros hajlé
ka, melly kiterjedé
sére nézve, ha nem 
tartozott is a na
gyobbak közé, rend 
és tisztaság tekinte
tében az első helyet 
vívta ki magának. 

Pünkösd előtt a 
hét utolsó napja 
volt Sára asszony, 
Bokros Mihály uram 
házi bordája — mint 
ö szokta nevezni — 
azigénytelen házikó 
e g y i k ablakához vé-
gellö tulipános láda 
szélén ülve, férje bi
zonytalan szinti kö
penyegét javitgatá. 

I 



mert — mint látni fogjuk: Bokros Mihály uramat köpenyeg 
illette, — meUy mesterségébe nem vágó foglalkozás annyira le-
köté egész figyelmét, hogy csakollykor váltott szót a közelében 
álló galamb szelid fiatal leánynyal, ki, vászonnal keményen meg-
béllelt nyelű ollóval kis kezében, egy durva posztófolt csinos ke
rekítésén törte eszét, kezét. 

— Ugyan, anyám — szólalt a türelmet vesztett leány az 
ollót letéve — mit bajlódunk mi ezzel a rosz köpenyeggel, mely-
lyet a viszontagság már annyira megviselt, hogy több rajta a 
czérna, mint a posztó? 

— Juliska — feddé öt az anya szeretettel — te még gyer
mek vagy, nem tudod, mit beszélsz. 

Juliska kérdőleg függeszté szemeit anyjára. 
— Lásd, leányom — tevé utána a nö érzékenyen — ezen 

köpenyeg volt apádon, mikor kezemet megkérte. 
E szavak édesen fájó érzelmeket költenek föl a hajadonná 

serdült leány ártatlan szivében. Juliska gondolkozó lön, s mind
ketten hallgattak. 

Alkonyodni kezdett. A leáldozó nap bucsusugárai a házikó 
egyszerű bútorait megaranyozólag törtek át tisztára mosott 
üvegtábláin az ószerü ablaknak. A hosszas csendet egy, a ház 
előtt hirtelen megálló kocsi hatalmas zörgése szakasztá meg. Ju
liska az ablakhoz sietett; e pillanatban fölpattant az utczaajtő 
könnyű vaskilincse, a házi eb csaholva rohant a nyiló ajtó felé, 
majd hizelgöleg nyöszörögve csúszott vissza, bozontos farkával 
a földet taktusra csapkodva. 

— Édes apám jön — fordult hirtelen anyjához Juliska, s 
pár könnyű szökéssel a konyhában termett, mellynek küszöbét 
Bokros Mihály uram , két kezében két megrakott kosárral ép 
akkor lépte át. — Apám — kérdé Juliska gyermekileg örvend
vén , a mint apja kezéből az egyik pirosló cseresznyével rakott 
kosarat átvette — kocsi állt meg házunk előtt? 

— Ugy gondolom — válaszolá az apa nagy büszkén. 
— Csak nem te jöttél rajta? — kérdé tovább Juliska bizo

nyos nemével a csodálkozásnak. .. _ 
— De nagyon is én jöttem —• simított egyet kajla baju

szán Bokros Mihály uram fúle felé, a meddig csak elért. 
— Ki kocsiján jöttél ? — sürgeté a leány nemének egész 

kiváncsiságával. 
— Ohó! várj sorodra, mert lám annak egész históriája van. 
No ha históriája van, gondola Juliska, majd segítek én ma

gamon, s szelíden mosolyogva az utczára sietett. De milly nagy 
volt bámulása, midőn a látni kivánt kocsi helyett, mellynek 
merre tüntet mindössze is az alászálló porfelleg jeleié, a kapu-
féÜahoz nagy busán könyökölve egy szálas termetű nyalka pór 
legényre bukkant. 

— Jancsi, te vagy itt — szólott a kedvesen meglepett 
leányka. 

* — Koszkor jöttem, ugy-e? — válaszolá a legény lágy han
gon — te más valakit véltél itten találhatni 

— Jancsi; 
— Vagy tudtad, hogy én . . . . e j , de minek tudtad volna 

— tevé utána Jancsi neheztelve — hiszen ne tagadd , téged a 
kocsi s lovak láthatása csalt ki. 

— Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem — válaszolá a 
leány szelíden — de hogy téged nem szívesen látlak, azt hiá-
ban mondod. 

— Juliska — kérdé Jancsi némikép engesztelődve — hány
szor állt már meg ez a kocsi házatok előtt? 

— Ma először, ha nem te ültél rajta. 
ttjj&~ Jó, e szerint te nem ismered, majd elmondom : képzelj 

magadnak szép három pej lovat, vastengelyü könnyű festett 
kocsit; ez ellen az irigységnek sem lehet szava, de még kevésbé 
az uri kocsis ellen; elmondjam , minő? — kérdé gúnyosan mo-
solygva.— Termete derék, hasonlít egy görbe kutágashoz. Füle 
helyett az ur isten lapulevelet akart teremteni, midőn a fejére 
illeszte; bajuszára szép csak nézni is, oüyan, mint a szélkihordta 
vetés. Szemei sem ollyan közönségesek, mint más szegény em
beré, mert egyikre kancsal, a másikkal sandít, azért van aztán 
komoly tekintete. Arczán megállhat minden szem, még a borsó 
is megállana rajta, ha rá szórnák. Testre is szépen megtermett, 

mert csuhájába nincs az a három ember a világon, ki egy 
kaszvány köménymagos tótot beleszorítana. 

— Hiszen ez az ispány — kaczagott Juliska akaratlanul. 
— De — tevé utána meggondolva — Jancsi, nem illik ám 
mást ugy megszólani; anyáin azt szokta mondani : ne sértsünk 
mást, ha azt akarjuk, hogy minket mások ne sértsenek, szeres
sük felebarátunkat, s bocsássunk meg ellenségünknek is. 

— A te anyádnak igaza van—válaszolá Jancsi szomorú oda-
gondolással — azért is vagy te olly nyájas, szived azért olly 
lágy, mert egy jó anya visel reád gondot. Az anyát nem pótolja 
ki semmi. Ne rójj meg érte, ha fölindulásomban szavaim sértők 
voltak. Sokszor nem olly rosz az ember, mint minőnek látszik. 
Lásd, én ugy nőttem föl, mint mezőn a fűszál, anya nélkül, a jó 
Istenre bízva. 

— Régen meghalt már anyád? — kérdé Juliska őszinte 
részvéttel. 

— Régen, olly régen, hogy nem is ismertem, csak arra em
lékszem, midőn koporsóját a sirba tették. 

— Szegény Jancsi! én ollyan igazán sajnállak, hogy a lel
kem is fáj bele. 

— Tudom én azt, hogy jó szívvel vagy hozzám, de épen 
ez ád sok bajt, azért szeretnélek én téged megőrizni a fújó szél
től is, azért akar eszem elhagyni, ha az ispánra gondolok. 

— Ugyan hova beszélsz — válaszolá Juliska szemeit le
sütve — hiszen az ispánnal életemben sem beszéltem soha; az
tán az az ember — én nem akarom megszólni — olly csúf, mint 
te mondod. 

— Azt is tudom én, hogy nem szereted, ha mondanád, hogy 
szereted, se hinném; de lásd, ezen ember gazdag, gazdagnak 
pedig lehetséges a lehetlenség is. Juliska — folytatá bánatosan 
— ha az ispán szemeit rád v e t n é , . . . . ha ez az ember szemeit 
rád vetné? — ismétlé rövid szünet után hirtelen átváltozott 
arczának szilaj kifejezésével. 

— Elfordulnék tőle. — Feleié a leány határozottan. 
— Ha utánad adná magát? ha űzőbe venne, mint ölyv a 

galambot ? 
— Menedéket keresnék szülőimnél. 
— És ha szülőid nem lennének képesek megoltalmazni ? 
— Akkor — 
— Akkor — ismétlé Jancsi a szót, Juliska kezét reszkető 

két kezébe fogva. 
— Másnál keresnék menedéket, ki megvédelmezne. — Szó

lott a leány magasztos érzéssel, s angyali tekintetét Jancsira 
szegezé. 

Mennyi nyíltság, mennyi biztató volt ezen egyetlen tekin
tetben , minő határozott vallomás feküdt ezen pár szavakban! 
Jancsi egész mértékben fel tudta fogni a pillanat nagyságát. 
Előtte egy boldog jövő tárult föl, mellynek csak rózsái vannak, 
tövisei nincsenek. Sokáig némán álltak egymás mellett, nem 
kérdezték egymást, s nem feleltek; nem tettek fogadásokat, nem 
kívántak ígéreteket, de azért mindketten szerettek. 

— Juliska — kezdé Jancsi, mintegy kellemes álomból éb
redve — te egészen más embert csináltár.belölem. Különös, egy
szerre ugy szeretem a világot, nem Haragszom még az ispánra 
sem, talán még azt is meg merném fogadui : hogy ezután a 
kocsmába sem megyek. 

— Hát a kocsmába is szoktál járni? — Kérdé Juliska fél
tékenyen. 

— Ritkán, . . . akkor sem jó kedvből. Nem tudom én, hogy 
van sokszor velem. Olly különös érzések szállnak meg; a munka 
csak ugy rí a kezemben. Elgondolkozom, Isten tudja hova, s 
olly szomorú vagyok, hogy a lelkem majd megszakad. Juliska, 
nem voltál te még igy soha ? 

• — Oh igen. — Válaszolá a leány ártatlan elandalodással-
— Aztán mit tettél illyenkor ? 
— Imádkoztam. 
— Én pedig a kocsmába mentem. — Vádolá magát Jancsi 

bünbánólag. — Akkor főltetettem pár üveggel abból a legjobbu 
vörösből, ráhuzattam a nótának a legszomorúbbját. Nem segí
tett rajtam, sem bor, sem a nóta; pedig néha olly szomorún, olly 
különösen szólt a muzsika, és én olly különösen éreztem, hogy : 



— csak nevess ki, megtörtént rajtam, mit mondani is restelek, 
a boros üvegek mellett, arczomat a tenyerembe rejtve sirtam, 
mint a gyermek. 

Jancsi szavai annyira Őszinték voltak, s olly ismert állapo
tot mondottéi, hogy Juliska korán sem nevetett azok ballattára, 
hanem örömtől sugárzó arczczal, s könybe lábbadt szemekkel 
kérdé : — Ugye Jancsi, ha ezentúl olly furcsán érzed magad, 
nem mégy a kocsmába? 

— Nem. — Válaszolá Jancsi édes hangon. — Hanem eljö
vök hozzád, . . . . hiszen ugy is az annak az oka, mert nagyon 
szeretlek. 

Az elpirult leány váltig szeretett volna valamit felelni; de 
szemérmes ajkai szót hasztalan kerestek. 

Juliska, Juliska! — Hangzott ekkor Sára asszony szava a 
konyha ajtóból. 

— Mikor látlak ismét? — foga meg a leány kezét Jancsi. 
— Az nem tőlem függ. — Válaszolá a leány mosolyogva. 

— Jó éjszakát Jancsi. 
— Jó éjszakát Juliska. — Búcsúzott el Jancsi. 

(Folytatjuk.) 

II;u i i i i in é l e tébő l . 
Közli: Dr. HEGEDŰS. 

(Folytatás.) 

Uj-Yorkbani létem, rosz kereset és költséges életmód mel
lett, forrásaimat csakhamar kimeriíé, ugy hogy rövid idő alatt 
ismét olly szegény valék, mint valaha. Eddigi vállalatai innál 
csak a jelenről gondoskodván, a jövőről pedig megfeledkezvén, 
súlyosan kezdem érezni ebbeli könnyelműségem következmé
nyeit. Ez időben értesültem, miszerint a Skudder-féle múzeum 
eladandó. E ritkasággyüjteményt többször meglátogatám, mi 
alatt azon gondolatra jöttem , hogy ezzel ügyes kezelés mellett, 
biztos üzletet lehetne megalapítani. — Meg kell tehát, szerezni, 
gondolám magamban, de mivel? ez volt a kérdések kérdése. 

Tervem éjjel nappal foglalkoztatott, mig utánjárásom foly
tán sikerült kitudnom, hogy az épület ura Olmsted a bomlás
nak induló múzeum fentartását ohajtá, hogy termei legalább 
egy időre meg ne ürüljenek. Őt kellett tehát közbenjáróul meg
nyernem. Öt személyesen megkeresni nem lévén tanácsos, le
vélben értesítem szándékomról,kiemeltem saját érdekét, s egy 
találkozásra felkértem. Néhány nappal utána meghívását kap
ván , nem mulasztám az általa kijelelt órában pontosan meg
jelenni. 

Pontosságomért megdicsérve, nyájassággal fogadott s mi-
dón tervemet, melly szerint számomra a muzeumot rnegvásár-
laná, én pedig a vételárt részletekben, a lakbérrel együtt letör-
leszteném, előterjesztem, azt azon feltét alatt, ha kezest vagy 
biztosítékot állítani, illetőleg kimutatni képes volnék, elfogadni 
ajánlkozott. — Barátim voltak ugyan, de ollyan, ki 12,000 dol
lárig értem kezeskedhetett volna, nem, — emlitém tehát fekvő 
birtokaimat, — de fájdalom, ezek betáblázásokkal terhelve va
lának. ^ M B M 

„Csak egy, tisl^Bdósságtól ment birtokot birna felmu
tatni, kedves Barnum ur, s a szerződés meg volna kötve, külön
ben sajnálom, alig lesz belőle valami." 

Sorsom vádpontjához ért! Most vagy soha,gondolám,sgon
dolatomban végigjártam apró birtokaimon, mindnyájan el vol
tak tetemesen adósitva.Egyszerre eszembe jutott a repkéngsziget 
s most, midőn töle függött jó vagy bal sorsom, ismét olly szép, 
olly bájos volt, mint millyennek gyermekálmaimban láttam. 
Határzatom gyors volt. Rövid szünet múlva kijelentem , misze
rint Connecticut államban öt holdnyi földem van, mellyet sem
minemű adósság nem terhel. 

„Jól van, hogy vette, kedves Barnum?" kérdé Olmsted 
mindinkább derülő arczkifejezéssel. 

„öreg atyám ajándoka volt ez", felelém. 
„Gazdag volt ön nagyatyja?" 
„Nem épen, de környékünkben vagyonos gazdának tarta

tott s mint keresztfiának, ki nevét viselem, ajándékozá e kis bir
tokot." 

„Ez szép volt tőle, — de ön e földtől mint emlénytöl aligha 
fogna szívesen megválni, nemde?" kérdé Olmsted kémlelő, ve
séig ható tekintettel. 

„Nincs is szándokom s nem is kellend tőle megválnom, 
mert részletfizetéseimet pontosan teljesitendem." 

A határzott s bizalmas hang, mellyen e szavakat mondám, 
tetszését annyira megnyerte , hogy az üzletet megköté s néhány 
apró akadály szerencsés legyőzése után 1841 december 7-én a 
jelenlegi hires „amerikai múzeum" birtokosa valék. 

Tervem első fele a muzeumot pénz nélkül megszerezni si
került, de most a másikról kellé gondoskodni, nehogyegész ed
digi munkám semmivé legyen. 

Széna vagy szalma? volt a kérdés s kézzel lábbal kezdek 
tervem második felének kivitelén, a vételár kifizetésén dolgozni. 

Költségeinket négyszáz dollárra mérséklém, meleg ételt 
csak vasárnapont a ettünk, s lakásunkat is a múzeum egyik zu
gába tettük át — Olmsted egyszer ebédnél talált, s midőn látná, 
hogy csak kenyér s egy darab hideg sültből állna, vállamra ve
regetve monda : „Nem adok egy évet s ön a múzeum tulajdo
nosa", valóban igy is lön. — Hogy ez azonban sikerüljön, tevé
kenységem, leleményességem szünetlen működött, s csak is igy 
lehetett az elhanyagolt múzeumból valami. — Heted hét ország 
ritkaságait gyüjtéra , s azon kivül naponta néhányszor különb
féle mutatványokkal mulattatám a közönséget. Volt is ám mit 
hallani, látni; tanult ebek, munkás balhák , zenésző czigányok, 
tánezoló vademberek, fehér szerecsenek, vastag gyerekek, óriá
sok, törpék, ködfátyolképek, panorámák stb. stb. szüntelen vál
tozatossággal folytonos izgatásban tárták a közönséget. 

Volt gondom, hogy intézetem ne csak mulattató de tanúsá
gos is legyen; a könyvtárt bövitém, az olvasó termet nagyobbi-
tám, szép állatseregletet gyüjték, mellyben a föld minden ritka 
állata látható volt. — Rendkívüli mutatványok sem hiányoztak, 
miket óriási falragaszok, tarka lobogók, diszmenetek s a velem 
szövetséges hírlapok hasábjai hoztak a közönség tudomására.— 
Illy rendkívüli mutatvány volt a „Niagara zuhataga természetet 
cizzeü"' s a „Japáni tengeri tzüz." 

Az elsőt didin nevü gépész készité, a hires zuhatag mintá
jára. — A mü magába véve csinos, de a viz esése csak 18 hü
velyk lévén, mint az óriási tünemény kisszerű majmolása nevet
séges volt. — Próbára mégis megszereztem, s csakhamar óriás 
falragaszok hirdetek, miszerint Barnum ur utánjárása folytán, a 
Niagara esését látni lehet, a nélkül, hogy száz mértföldnyire 
kelljen utazni, s százakat költeni az útra, minthogy egyne
gyed dollárért az múzeumában látható. 

Ki ne óhajtaná egynegyed dollárért a Niagara esését, ha 
bár csak kicsinyben is látni ? Nem csoda tehát, ha tolongott a 
közönség. Legnagyobb része ugyan várakozásában csalódott, de 
kárpótlásul az egész muzeumot megnézhette, s ugy senkinek 
sem volt oka panaszra. — Egy napon Klark, a „Knicker boker" 
czimü gunylap szerkesztője látogatott meg s a Niagarát kívánta 
megnézni .Volt okom hinni, hogy lapjában a zuhatagért kigúnyo-
land, de mit volt tennem, az eséshez vezetem. — Egy ideig ko
molyan nézte a nevetséges látványt, s végre kijelenté, hogy a 
gondolat valóban eredeti, hogy illyesmit még eddig soha nem 
látott, s mint reményli, nem is látand soha. 

Akár a villám simított volna, akár ezt halljam , majd bál-
ványnyá váltam, midőn elhagyott. — Nem tartá azonban érde
mesnek e tréfát lapjában érinteni, s keresztyén szeretettel hall
gatott a hires zuhatagrói. 

Alig mult néhány hét s Klark ismét nálam terem : 
„Kedves Barnum, hallom ön birja azon buzogányt, mellyel 

Kook kapitány megöletett.—Nem lenne olly szíves megmutatni, 
rég óhajtám már e nevezetes ereklyét látni." 

„Ó igen! megvan, mondám, tessék csak egy kis türelemmel 
lenni! ezzel felsietek fegyvertáromba egy csomó indián buzo
gány közül kiválaszték egyet, mellyre egy darabka papirt erő
sítek e felirattal „Kook buzogány." Leirva Klark kezébe adám a 
súlyos fegyvert; ki gondos figyelemmel végig nézvén kérdé, 
valljon bizonyos lehet ő, hogy ez ama buzogány, mellynek csa
pásai alatt mult ki Kook?" 



„Vannak okirataim , mellyek a buzogány ugyanazonságát 
kétaégkivülivé teszik." 

„Köszönöm készségét kedves Barnum I vagy tiz apró mu-
muzeumban láttam már e buzogányt, s igy volt okom hinni, 
hogy illy szép gyűjteménybe mint az öné, sem fogna hiányozni." 

Láttam, hogy gúnyolt az öreg, de gondolám szeget szeggel 
még öt is megfogom. 

„Elégvoltatréfálásból ennyi, mondám tettetett komolyság
gal , most egyszer ismét jóakaró tanácsát óhajtnám igénybe 
venni." 

„Szerencsémnek tartanám, válaszolt Klark, ha önnek bár
mivel is szolgálhatnék." 

Erre elmondám, hogy egy tudós, ki ép most tért meg Egyip
tomból, egy igen ritka s felette érdekes halat hozott magával, 
mellyet kés2 volna muzeumom számára néhány napra átenged
ni. — E hal a Nylus forrásaiból származik s azon sajátlagos tu
lajdonsággal bir, miszerint hat hét múlva farkát elveti s he
lyette négy lába nő. — Kész továbbá 5000 dollárt olly feltétel 
mellett bármellyik bankár kezeihez letenni, hogy pénze, ha az 
átváltozás a kikötött módon s időben meg nem történik, a sze
gényeké legyen. 

„Lehetetlen! monda Klark szörnyen elbámulva, alig hihető, 
hogy halnak lába nőjön." 

„Kétségtelenül alig hihető, mégis igaz, nagy zajt lehetne 
vele csinálni, csakhogy tulajdonosa felette magas bért 100 dol
lárt követel érte hetenkint, alig merek belekapni." 

„Illy ritkaságnál nem felette sok a mit kivan. Gondolja meg 
csak, hisz ez minden természetbúvárt érdekel, az egész tudo
mányos világot felfogja villanyozni, s meglássa csak ugy tódulni 
fognak múzeumába. — Fogadni mernék, hogy húszezer dol
lárt nyerhet rajta." 

„Mindjárt gondoltam, hogy nem lenne ez rosz vállalat, csak 
ne lenne olly furcsa neve e halnak. — Pedig a név mint tudja 
sokat tesz! 

Ne higyje azt! de mi hát a hal neve V 
Ebihal, mondám rendithetlen nyugalommal hisz tudja, hogy 

abból hat hét múlva béka lesz ? 
„Ezer villám! monda Klark, most az egyszer ugyan magam 

is megjártam" s ezzel félig szitkozódva félig kaczagva döbörgött 
le a lépcsőkön. 

A Niagara zuhatagnál még nevezetesb a már emiitett ten
geri száz mellyet 1842-ik évben Kimball Mózestől vásároltam, 
ki azt egy Japánból visszatért matróztól szerezte. — Balzsamo
zott tengeri szűz, nem mindennapi dolog, hogy tehát a közönsé
get érdeklendi kétségen felül volt. Csak az érdeket kellene ügye
sen felébreszteni. — E végett leveleket irtam távol barátaimnak, 
mellyekbe más, a nevezett helyekről kelt leveleket zártam, olly 
kéréssel, szíveskednének azokat a postára feladni. E levelek az 
uj-yorki lapokhoz voltak intézve s e levelekben egyébb újdon
ságok között egy bizonyos Dr. Griffin említtetett, ki Pernambuk-
kóról megtérve magával egy igen ritka s nevezetes teremtményt 
hozott, meüy félig leány félig hal s a meUyet ő Japánban Fed-
schiben vásárolt. — A hírlapok nem késtek ez érdekes újdonsá
got olvasóik tudomására juttatni, kik e hirt eleinte kaczagták s 
„kacsának" jelenték ugyan, de kíváncsiságuk mind a mellett 
nöttön nőtt. — Néhány hét múlva egyik ügynököm Uj-York 
egyik szállodájába szállt, s magát mint Japánból jövő Dr. Grif
fin, az idegenek könyvébe iktatta, sokat költött s állítólagos el-
utazási napjának reggelén szobájába hívta a vendéglőst s neki 
csupa barátságból a szives fogadásért, megmutatá a bebalzsamo
zott tengeri szüzet. — A szoba homályos volt, — s egy csinos 
üvegszekrényben a bámuló vendéglős meglátta a körül belül há
rom lábnyi hosszú tengeri szüzet. — Sietve adá tudtára barát
jának mit látott 8 csahamar elterjedt a hir, hogy a tengeri szűz 
megérkezett. 

Néhány nap múlva a tengeri szűz muzeumomban látható 
volt s ifja vénje e ritka esodaállat megtekintésére sietett; — 
melly ugyan soha sem volt tengeri szűz, de a japáni ipar világos 
jelensége, egy majom felső és egy tengeri hal hátulsó részének 
összevart s olly ügyesen kitömött példánya, hogy látni nem 
lehetett, hol érintik egymást a két állat bőre? — e szörny milly 

vonzerővel bírt, mutatja azon körülmény, hogy mutásának ideje 
alatt muzeumom hetenkénti bevétele 1200 dollárról 3300 dol
lárra emelkedett. (Folytatjuk.) 

Verchovlna. 
Táj- és népismertetési rajz. 

(Vége.) 

Foglalatosságuk vagy életmódjuk a verchovinaiaknak a me
zei munkálkodás a hol a vidék földe némileg megengedi. Az 
ollyanok, kik földet vagy igen keveset, vagy semmit sem bírnak 
favágással és faeszközök készítésével foglalkoznak; mig a szegé* 
nyebb és restebb tarisznyát akaszt nyakába, és koldulni indul 
gyermekestől. — Ki illy koldulókat nem látott, nincs igazi fo
galma a nyomorról — ínségről. Van rá eset, hogy egy anya há
rom—négy gyermekével kéri ugyanazon időben és helyen a 
segedelmet. — Nem régen láttam rá esetet, hogy egy illy nö 
gyermekének kezéből ragadta el a kenyeret, s ellenére annak, 
hogy gyermeke sírt, megette előle az alamizsnát. Melly tettéért 
midőn megtámadtam, azt felelte : hogy három nap alatt szájá
ban nem volt egyéb, s kért, hogy gyermekének adjak valamit. 

Szellemi mivelődésük — talán — azon hegyhez hasonlítható, 
mellyet a kincskereső idők óta csendesen váj ogat; de a remény-
kép, mellyért munkálkodik , több tehetséget s erősebb munkát 
igényelne; — tehát a nevelés nagy mezeje itt sincs beültetve 
diszlö virágokkal; —s bárcsak ne lehetne azon virághoz hason
lítani, melly — ha ma elvirágzott —száz év előtt nem fogja uj 
bimbóit kihajtani. 

Érdeme azonban e népnek az, miszerint neveletlensége 
mellett is nem vadult erkölcsű és érzelmű. —De az nem érdeme, 
hogy babonás, dologtalan, s hogy munkálkodás helyett lenyug
szik, s az álmok túlvilági képeivel olly gyakran bíbelődik, — 
dolog helyett ásit, sóhajt, aggódik; s mind ezek mellett sem vál
toznak a mező pillangói fürjekké, — se sovány hegyeiről nem 
foly le erdei méz, se kopasz havasaira manna nem csorog. — 
Mai világban a csoda ott történik meg, hol a szorgalom sokszo
rozott. — A tiroli és svajczi hegyeken, a lombárdiai és hollan
diai mezőkön mai nap is láthatni csodát. 

A gallicziai határszéleken lakokról megjegyzendő, misze
rint ezek mind ruházatjukra, mind szokásaikra nézve sokat elsa
játítottak az ott lakóktól. — Ezek olly inget viselnek, melly tér
dig ér, azt a lábravalón kivül hagyják, és derekokhoz fényes 
gombbal kirakott szíjjal szorítják, — lábravaló gyanánt szűk 
nadrágforma öltönyt viselnek durva posztóból vagy vászonból, 
s alját bocskor-kötöiken kivül hagyják lógni, — a nagy haj ná-
lok is meglévén. — Ezek már inkább lengyelesen beszélnek, 
minek oka az lehet, hogy ide lengyelek is származhattak be; — 
de meg velők minduntalan érintkeznek. 

A verchovinai nép nyelve kizárólag orosz, más nyelvet nem 
értenek s nem beszélnek. — A mai kor nekiek is megadta azon 
szerencsét, hogy köztök tisztviselők nagy számmal laknak, mi 
az értelmesség és mivélödésre nézve nem marad hatástalan. 

Izrael népéből ide is jutott — ta] g^tsokacska is, — hol 
zsidó van, ott pálinka is van, — ZSTHHB pálinka ollyan egy 
időben 8 helyen jelenkezö lények, mint a melegség és 
világosság. L népfaj itt is ártalmára van — mim másutt — a 
szegény népnek veszedelmes pálinkájával, s haszonlesésével, — 
pedig a nagy földön e kivül volna számára hely; — de itt is 
jó . . . . hisz élni halni kell. 

Jegyzet. Ha valaki e tájék körül szeretne magának földraj
zilag bővebb tudomást szerezni, talál róla Fényes Elek Magyar-
ország leírásában, — én rövidség okáért az itt kövekező verssel 
zárom be közlésemet; melly a verchovinai falukat előmutatja : 

ökörmező, Imsád, Szinycvár, Kelecsén, 
Széjjelszórt telepek Kalocsa környékén, 
Hidegpatak, Szolyma savanyu vízével, 
Szinyevár-Polyána mély tengerszemével, 
Végződik a határ kivül Toronyánál 
Jaszenovácz helyén most csak egy kereszt áll. *) 

Közlí : Z. Y-
\ jelöli 

*) Jaszenovicz hajdan nagy falu volt; de elsülyedt, most helyét egy kérésit 



T Á R H Á Z . 
Ipar és gazdászat. 

— Dumas franczia vegyész veres czéklából készit jó és olcsó bort. 
Csak lőre marad biz az, akármiilyen j ó ; czékla kedveért ne vágjuk ki 
szőlőtőkéinket. 

Milly nagy előmenetelt tesz hazai iparunk , annak legújabb tanú
bizonysága azon részvét, mellyet a külföld tanúsít iránta. Nemrég Vidacs 
hazánkfiánál rendeltek meg Berlinből 100-nál több gazdasági gépet; 
ujabban pedig Beregszászi zongorakészítő gyára kapott hasonló megbí
zásokat külföldről. Munkára magyar! A munkáé most a dicsőség. 

Tolnai vörös boraink nagy mennyiségben vitetnek ki a krimiai csa
tatérre. Orosz vér! Hadd folyjon. 

A Kalocsa melletti érseki uradalmi szigetben legújabban nagy
mennyiségű guanót fedeztek fel. Tavalyi lapjainkból tudják t. olvasóink, 
hogy a guanó ollyan trágya neme, melly halevő madarak után támad.— 
Eddig csak Amerikában találták ezt néhány puszta szigeten s hajókon 
hozták Európába, a hol fontszámra árulták drága pénzért, mert egy font
nak hatalmasabb tenyésztő ereje van, mint tiz font marhatrágyának. Ka
locsai fóldész hazánkfiai most nagysikerrel használják ezt a guanót szán
tóföldeiken. Vajha a tiszamelletti lakók is tennének kutatásokat guanó 
után. Ha nekik nem kell, szállitanák Pestre, itt elkelne az. Tudós hazánk
fia, doktor Frivaldszky elbeszélése után mondhatjuk , hogy ő természet-
vizsgálói utazásaiban nem egy illy erdős szigetet talált a Tiszán, hol a 
sirályok, halászmadarak hulladékai vastagon lepték el a földet. Kincs az, 
és többet ér aranynál, ezüstnél! 

Ujabb időkben a vegyészet felfedezte, hogy az emberi testben mi
lyen fontos szerepet játszik a phosphor (vüló) savany, melly kivált a 
csontok képződésénél szükséges. Ezen okból szokták az orvosok a beteg
ségből lábbadozóknak leginkább a malagai bort ajánlani, mint a melly 
igen sok villósavat tartalmaz. (ViUósav minden jó borban van.) Nemrég 
Bécsben Kletzinszky vegyész kísérleteket tett külföldi és magyarországi 
borokkal, s ezekből az tünt ki, hogy a magyar nemes borok e tulajdon
ságra nézve még a maiagait is felülmúlják, mert mig a maiagaiban van 
1000 Vész között 4 egész és 12 századrész villósav, addig a ménesi 4 egész 
52 századrészt tartalmaz, a tokaji pedig 4 egész és 98 századrészt, s e 
szerint betegségből lábbadozóknak még a maiagainál is inkább ajánlható. 

Iskolai ügyek. 
A pápai ref. főiskolai tanács sept. 13-án tartott ülésében elhatá-

rozá, miszerint az ottani ref. főtanodában a tanitások, — a sept. elején 
Pápán is kiütött kholera miatt, — csak jövő october 21-én fognak meg
kezdetni, — mellyre ezennel figyelmeztetjük az illetőket. 

Háromszék, september 4-én 1855. Háromszéken haladás! — Do-
bay Mária Vida Dánielnő asszonyság, felfogva a háromszéki főhiányt, 
miszerint a nőnem nevelésére eddig csaknem semmi gond sem vala for
dítva, a magas kormányzóságtól magának szabadalmat cszközle, egy ezen 
bajon alaposan segítő lcánynövelde megnyitására Sepsiszentgyörgyön. 
Áll tehát az intézet 1854. évi jan. 1-től folyvást máig, s ezutáni fenállha-
tása foganatba vétetett. — Ottani tanulmányok: maga az asszonyság ta
nít mindenféle női munkát; ide járul a szabályos zongoratanitás is. Férje 
a tanításra nagyon gyors és képes derék egyén, ki a bokros feladatban 
mintegy segédje, tanit szabályos magyar, német és némileg franczia nyel
veket, írást, olvasást, számítást, kinek kinek saját vallástanát az illető 
lelkészi hatóságok jóváhagyásával és befolyásával. Feltünőleg érdekes, 
hogy a tanítónőnek arra van fő kedve, miszerint a növendékeknek min
dig szeme előtt kell lenníök, házánál lakniok, ha csak eszközölhető, mert 
csalhatlan számítása szerint azok csak igy haladhatnak jól minden felada
taikban. E mellett a tanulhatási feltétek olly kedvezők, hogy a szegényebb 
osztálybeüek is azok elérhetésétől nem retteghetnek. 

F. évi jul. 29-án vaff a tanulási próba, 35 leány gyermekkel, kik 
a fenemlitcttekből most már másodszori alkalommal a közmegelégedésig 
bizonyiták be szép képeztet esőket. Franczia nyelv kezdeteiből próbát ál
lott egy egyén; a zongorából hét egyén, kik közül egyik alig egy év le
folyta alatt annyira halada, hogy a tanítónőnek a kezdők tanításában 
már kész segédje. 

A most kezdődő tanulási éven czélja a tanítónőnek földleírást, honi 
történeteket és disztant tanítani az eddigi tanulmányok mellett. 

Nem feledi azt is, miszerint a női képeztetés a házi gondokban is 
szükséges; azért házi teendőit naponként a növendékekkel meg szokta 
osztani. — A tiszta erkölcsi jellem a növendékeknek legnagyobb sze
rencséje. 

Az anyanyelvre, a magyarnyelv szabályszerű beszélésére és Írására, 
mint főkellékre, különös gond van fordítva. Á német nyelvben többek egy 
év alatt bámulandó előhaladást tettek, még pedig a Brassai Sámuel ta
nár ur „Okszerű vezérkönyve" szerint. Közli : Kiss Mihály, esperes. 

0 Egy tanyai iskola Kecskemét határában. Folyó hó 9-én egy Kecs
keméttől mintegy másfél órányira eső pusztára, az úgynevezett Nyírbe 
mentem ki a helybeli ref. lelkész társaságában különösen a végett, hogy 
az ott néhány év óta fenáUó tanyai iskola működéséről némi fogalmat 

szerezzek magamnak, s hogy az épen tartandó vizsgálaton jelen lehessek. 
— Megvallom, ez első iskola e nemben, mit életemben láttam. — örült 
szivem és lelkem, midőn egy közönséges tanyai luk előtt megállapodtunk 
s ott mintegy 30 fiu- és leánygyermeket szép rendben, meglehetős csinos, 
tiszta öltözetben, egymás mellett ülve láthattam, kiken a tanítás szeliditŐ 
befolyása első pillanatra is kitűnt. — A tanitó és pap együtt állanak ott 
a kisded sereg előtt; s mig amaz félévi fáradozásának eredményét készül 
bemutatni, addig ez áldást kér a mindenhatótól a gyülekezetre, a vallás 
biztató szavával és ájtatos hallgatóit keresztyéni és szülei kötelességeikre 
figyelmezteti, hogy szorgoskodjanak ezután is gyermekeik neveltetése 
körül, mert Isten és ember előtt igy tehetnek szert kedvességre. E beve
zető ünnepély után, melly a természet nagy templomában egy rögtönzött 
sátor alatt ment végbe, a vizsgálathoz fogtunk, mellyről jó lelkiismerettel 
elmondhatom, hogy teljes megelégedésünkre jól ütött ki. A növendékek 
érthetően s meglehetős sikerrel feleltek a vallás- és erkölcstanból, a téj-
beli számvetésből, a zsoltárokat könyv nélkül elmondták, és hely csen, 
folyvást olvasták. Végezetül a derék lelkipásztor lelkesítő könyörgésben 
fejezte ki háláját ez áldásdus eredményért, és a növendékek egy szép 
zsoltár éneklésével berekesztették az ünnepélyt, melly a jelenlevő szü
lék emlékezetében soká fog fenmaradni. 

Az intézet vezetője Beregszászi ur és neje. Figyelemre méltó, hogy 
a nevezett ur önerejéből, senkitől nem gyámobttatva néhány évvel ez
előtt, midőn a tanyai iskolákról hazánkban szó sem volt, fogott a mun
kához, melly most már a legszebb gyümölcsöket termi. Egy második 
Pcstalozziként tanyáról tanyára járt, hogy a kisdedeket összegyűjtse 
maga körül, kiket mindenféle nélkülözések közt, minden segédeszköz 
hiányában oktatott és nevelt, a mint tudta. Még csak helye sem volt, 
hová a mindig nagyobb nagyobb számmal összegyülekező gyermekeket 
befogadta volna, mig nem végre akadt egy Miicenás, ki egy kis tanyát, 
sőt egy darab földet is átengedett a buzgó tanítónak, hogy ott letele
pedve, apostoli munkáját végezze. E derék férfiú neve Bán István, ki 
maga is a nép közül való s mint illyen, mint szántóvető , jól ismerte a 
tanyán nevekedő ifjúság veszteségét, midőn az minden oktatás nélkül nő 
fel. A két derék férfiú immár örülhet, mert fáradságuk nem volt haszon
talan. Most a Nyírben lakó népesség nagyobb része tud irni és olvasni, 
ismeri a vallás főbb pontjait, s mi legfőbb, fogékonynyá tétetett arra 
nézve, hogy belássa, mikép az anyagi szükségeken kivül mások is létez
nek , úgymint lelkiek , mellyeknek kielégítése a lcgiiemesb gyönyörök 
egyikét szerzi meg. Kitűnő jcllemvonáskint jegyzem fel, miszerint a ne
vezett helyen többekkel beszéltem, kik maguk is használni akarván a jó 
alkalmat, élemedettségük daczára is a mult évben tanultak vagy még 
jelenleg is tanulnak irni — olvasni. A mi pedig a nép erkölcsi viseletét 
illeti, ollyan az, hogy bármelly jól rendezett egyháznak sem válnék szé
gyenére őket hivei közé számithatni. Ime ennyi jót, illy fényes sikert arat 
a szorgalom, az akarat !S ha egy ember képes illy eredményt felmutatni, 
mennyivel többet remélhetni, ha a most már komolyan czélba vett min
dennemű nép- és tanyai iskolák felállítása többé nem lesz puszta remény. 

— Még egy figyelemre méltó dolgot kell megemlítenem, hogy az emii
tett puszta lakosai, noha kevesen vannak, most már maguk közt egymást 
serkentik, nehogy a becsületes tanítóról valaki megfeledkezzék, hanem 
hogy legyen neki saját és családja fentartására elegendő élelme, mi végre 
kiki önkényt és szívesen adakozik abhól, mit Isten áldása után bir. Ime 
egyszerűen írtam le tett tapasztalatomat, s szívből óhajtom, bár minél 
több követőkre találjon a szép példa. Ballagi Károly. 

Művészeti ngyek. 
= Tatán Lángh Bódi jól rendezett társulata mulattatja a közönsé

get ; e társulatról mindenünnen jó véleménynyel irnak. 
= Gyöngyösön Hetényi társasága tartott tetszésben részesülő elő

adásokat. 
= Ujfalusy társaságát sem Kaposvárról, sem Szegszárdról nem 

igen ajánlják, az igazgatón kivül a többi tagok igen gyengék. 
= Fáncsy Etelka hangversenyei nagy részvéttel találkoztak a 

minden hazai ügyet melegen pártoló szabadkai közönségnél. 
= Körmendre Szuper és Szőllősy színtársulata váratik. 
® Félegyháza közönségét Pecsenyánszky hires jász zenekara hozta 

nemrég elragadtatásba, melly alkalommal különösen az említett szerző 
eredeti csárdásai s Simonffy Kálmán ujabb népdalai vivtak ki köz-
tetszést. 

Magyar költök arczkép-albuma. 
A „Hölgyfutár" előfizetői c napokban becses meglepetésben része

sültek, 24 magyar költő, férfi és delnő arczkép-albumát véve, életirásaik 
s müveik mutatványaival. Az arczképek mind Barabás mester-ónja alul 
kerültek s azért azt kell mondanunk, hogy azok mind élethíven vannak 
rajzolva. Az más kérdés marad, hogy e képek ugyanazon arezokat képvi-
Belik-e, miket tulajdonosaik a hétköznapi életben hordanak? vagy valami 
keresett rendkivüliségben állíttattak a művész rajztáblája elé. A legtöbb
nél ez az eset. 



Első táblán négy hölgy író arczképét látjuk. Világért sem követjük 
el azt a bohóságot, hogy választást tegyünk közülök, mellyik a legszebb ? 
Paris csak három közül választott s trójai háború lett belőle; de épen 
négy közül! 

Legeszményibb, e négy arczkép közül tagadhatlanul az, a mellyik 
már halott. Három társnője bizonyosan nem fog ránk haragudni azért, ha 
e fénytelen méla szemeket, mik a túlvilágról néznek már ide vissza, ta
láljuk legmegrngadóbbaknak, s azon magas márvány homlok, finom mo-
eolytalan ajkak előtt leteszszük a tiszteletnek azt a hódolatát, mellyel 
olly gyászos végzetü életnek tartozunk, minő Ferenczy Tereié volt, ki 
élte tavaszán életfájdalomból megölte magát. — Flóra, az irodalom e kis 
földi tündérkéje, ki aranyat, ezüstöt, drága gyöngyöket hordogat elő kék 
tengerszem fenekéről, egyesiti arczában a földet és eget. Szemeiben az 
erő, ajkaibim a gyöngédség. Ez a kép teszi mesterré Barabást, mert töké
letesen kifejezi a belül lakó lelket. — Kevésbé sikerült Bulyovszky Lila 
képe, melly minden vonásaiban olly valami szokatlant visel, hogy nem 
találunk ismerősre benne.—Kempelen Uhu csinos, derült arcz, nz ifjúság 
sokat igérő kifejezésével. 

A második táblán legfeljül áll Tompa Mihály. Valóban illyen ő. Ez 
a tisztes komoly arcz, mellyen egy oda nem illő redő sem hazudtolja meg 
azt a kedélyt, melly müvein elömlik. — Mellette áll Dobsa Lajos. Jaj 
neki, hogy illyen jól van eltalálva. Minden vonása szúr , még a bajusza 
is, de kivált szemei. Ajkai körül ez a sardonikus mosolygás. — Alul 
Beöthy László jelen meg; nem tudni róla, jó kedve van-e vagy haragszik? 
mintha azt mondaná „hagyjatok már egyszer békét!" — Mellette lebeg 
Tóth Endre, az egész irói társaságban a legszebb fiu. Ügyetlenség volt a 
rendezőtől ezt a képet Dobsáéval egy lapra festetni s ez által egymást 
concurrentiába hozni. 

A harmadik lapon áll legelöl Kemény Zsigmond. Olly élethű arcz, 
hogy mikor e sorokat irom, szinte hajlandó vagyok hozzá beszélni s várni, 
hogy szemeivel inteni fog. Tekintete épen illyen nyugodt, szilárd, hideg, 
mint e képen. — Melléje jutott Jókai. — E sorok írója soh'sem beszélt 
vele, azért nem tudja, hogy találva van-e? hanem azért kénytelen meg
róni, hogy haját felbodrozta, mikor lefestették. Illik is cz feleséges em
berhez I — Alább következik Gyulai Pál. leszámítva azt a kis kancsali-
tást, a mit cz arczkép ráfog, megközelíti arczu azt a kifejezést, a mi az 
életben övé , a bátortalan szemek mögött a legbátrabb sziv, a sötét arcz 
rejtekében a legvilágosabb lélek. — Szemben áll vele Köcér Lajos, a ki 
ez alkalommal az orrán kivül minden egyéb tulajdonaiból ki van vetkőz
tetve. Igen eredeti látvány az, hogy e lapon Gyulai épen olly termetes és 
épen olly fekete, mint Kövér; a ki tudja, hogy Kövér hat láb és tizenegy 
hüvelyk a valóságban, Gyulai meg négy láb és öt hüvelyk; Gyulai fekete, 
Kövér pedig lenhaju. 

Negyedik lapon jön Arany János; ez a derék, becsületes, igaz ke
resztyénekre s igaz magyar emberekre emlékeztető arcz, patriarchális 
hosszú bajuszával, ércztekintetével. 0 is kivül hordja a lelkét. — Mel
lette van Eótcös József arczképe. Hasonlit egy kicsit Turczy Lajoshoz is, 
azután meg Ballagi Mórhoz is, meg még más valakihez, n ki nem jut 
eszembe. Azután még egy kicsinyt Eötvöshez is. Eötvösnek még soha 
sem láttam jó arczképét: pedig láttam vagy hatot; azt a nemességet, azt 
a finom, derült nyájas és mégis komoly szellemet, melly pedig olly élén
ken vnn kifejezve szép arczában, nem tudja visszaadni a rajzón. — Alul 
következik Berecz Károly. Jól vnn találva. Ugy néz ki, mintha nem is 
tudna semmit arról, a mi itt körülötte történik? — Ezt a tettetést még 
nagyobb fokra vitte Lauka GusUác, a ki melléje van festve. A kik ez 
előtt nyolez évvel ismerek s most az arczképét meglátják, azoknak rette
netes sejtelmeik támadhatnak a lélekvándorlásról; még csak rá sem néz 
az emberre s nyakig begombolta a kabátját. 

Az ötödik lapon mosolyog legelői Tóth Kálmán. Minden arczképe 
közt ez a legvalódibb; ámbár ő azt hiszi, hogy van ennél már szebb is; 
— mellette mérgeskedik P. Szathmáry Károly; a ki nem fél a haragjától 
igen jónak tolálandja arczképét. — Alattuk izzad Szász Károly. Menykő 
hideg lehetett ott, a hol őt festették , mert prémes bekecs tetejébe még 
köpönyeget is öltött; különben arcza igen jól jellemzi szelid, ábrándos 
költői belsőjét. Csak az a bekecs ne volna rajta. Lám Szelestey már nem 
fázik, pedig mellette áll. Ez a hamis fiu, valahányszor uj arczképe jöu ki, 
mindig fiatalabb; vájjon mivel mosdik? 

A liatodik lapon áll legelöl Lisznyay Kálmán. Látszik rajta . hogy 
minden kitelhető mesterséget elkövetett, hogy valakihez máshoz hason
lítson , ne saját magához. Szájának szem-nem-látta előre tolt állása van 
itt, melly egy egészen idegen képet állit elénk s szemközti állásban véve, 
gyilkosul áll képéhez az az a la Lucifer frizura, a mi más arczképeit igen 
jól disziti. — Balázs Sándor fordít neki hátat, kire nagy hatással látszik 
lenni egyoldalidug felálló inggalléra. Arczképe jól van találva, csak azt 
szeretnők tudni, hogy min csodálkozik ollyan nagyon ? — Alól látható 
Székely Józsefnek a megszólalásig és meg nem fésülésig hü arczképe, mel
lette Vajda János, mint egy kis bajusztalan Ámor, égnek omelt szemek
kel; kinek aroaát ép olly költőivé tette Barabás keze, mint a milly iga
zán költői lélek lakik azon belül. 

Eddig tart az album. A kiállítás becsületére válik Barabáson kivül 
mind a szerkesztőnek, mind a kiadónak s a „Hölgyfutár" közönsége két
ségkívül igeu érdekes gyűjteményt vesz át abban , melly ámbár korán 

sem foglalja magában hazai irodalmunk minden nevezetes egyéniségeit, 
de mindenesetre ollyanokat, kiknek emlékét megtartani jő. ffir 

Vidéki hirek. 
— Bald^omiaék. A Balaton lecsapolús kérdése mindinkább égetővé 

válik. A bajt csak emlegetni tudjuk, de nem teszünk ellene semmit. Ki
nek feje fáj, ne jajgasson, hanem a helyett menjen keressen rá kakukfü-
vct. Ideje már, hogy a sok jajgatás után végre a baj orvoslásához fog
junk. E végre legczélszerübb volna, ha valamellyik érdekelt lelkes bir-
tokos felszóUtná liasonlag érdekelt ügyfeleit, s közösen vagy egyenkint 
folyamodnának illető megyefőnökségük utján a kormányhoz a már létező 
balatoni országos törvény foganatbavételére, cs. biztos kinevezéséért, ki 
által egybehiva társulatot alakithatnának, a költségek közös fedezésére. 
Ezek a legelső teendők. Hogy mint kelljen a Siót megásatni, miféle terv 
és módosítás szerint, az csak a helyszínén ahhoz értők megvizsgáltatása 
után lehet meghatározni s előadandó véleményemet akkorra halasztan-
dom. Ne tcrvelgessünk, hanem tegyünk, ugy is haszontalan portéka a 
terv mindaddig, mig foganatba nem veszik. Ny. 

Nagyvárad. Nem rég itt egy különös peres eset vonta magára a 
közfigyelmet. Egy nő gyermek-gyilkolás miatt törvényszék elé állítta
tott , ki azonban czáfolhatlan adatok ellenében szűzi ártatlanságát azzal 
védelmezte, hogy egy bozontos ördög nagy szarvakkal és hosszú vas fo
gakkal éjfél idején hozzá jött és a gyermeket mellé fektette. Két óra 
múlva ismét két nőördög jött, kik óriási testalkattal bírtak, kik híze
legve a gyermeket elvitték és hallgatást ígértek. A gyermeket csakugyan 
olly rejtett zugban találták fel, melly ördögök tanyájául nagyon is al
kalmasnak látszik. — Ugyanez alkalommal egy férfi is állt a törvény
szék előtt, ki kedvesét saját kezével vizbe fojtá, azért mert anyja egybe
kelésüket szüret utánig halászta, de mikor aztán még sem fogta volna 
megengedni, mert a leány már igen jó reménységben élt. 

Félegyházán az árvabizottmány mult hóban már megkezdte műkö
dését. 

© Pozsonyban n mészpiaezon egy lámpásfa kiásása alkalmával em
berkoponya és egyéb csontok találtattak. Hogy kerültek oda? az rejtély. 

O Bodonyi levelezőnk irja, hogy a Recsk helység melletti költői
leg is megénekelt Kenyérkövön ns. Kocsobai Tibolt Károly hevesmegyei 
főnök ur Megváltónk emlékére díszes keresztet emeltete, mellyet t. hó 
9-én ő kegyelmessége Bartakovics Béla egri érsek ur 10 szomszéd község 
áhitatos népe összegyűltével 15 áldozó pap és a megyei t. cz. tisztség 
kíséretében ünnepélyesen felszentelt. 

© Tamásfal várói irja egy tisztelt hazánkfia, hogy az ottani vendég
lősnek a helybeli szabó 13 rőf szövetből varrt nadrágot s az még is olly 
szűken ütött ki, hogy a tisztelt megrendelő nem birja felhúzni. Itt már 
most nem tudjuk, hogy mit csodáljunk inkább : azt a becses termetet-e, 
mellyel a vendéglős ur ekként meg van áldva, vagy a szabómester tudo
mányát, a ki 13 rőf szövetből egy ember számára szük nadrágot szabott? 

© A ,B. P. H.' szerint Nagy-Enyedre fog áttétetni a kerületi kor
mányzóság és a feltörvényszék. Szegény elpusztult város igy talán még 
is majd felépül. 

© Risánoban, a dalmát partokon is láttak egy tengeri kigyót. De 
ennek már lába is volt. Tiz Öl hosszú volt. Prédáért jött ki a száraz 
földre. Kár volt meg nem fogni; mert addig nem hisszük el, a mig a bő
rét nem látjuk. 

Nemzeti szinház. 
SEPTEMPER I. Lys Diana, franczia dráma, mult héten adatott 

Latkóczyné jutalomjátékául. A gyér közönség látása ne szomoritsa a de
rék művésznőt; mi a közönség e hidegségét az ujabb franczia drámák 
vesztett hitelének rójuk fel. Az a fiatal Dumas, ki ezt a müvet irta, egy 
elébbi munkájában azt iparkodik bebizonyítani, hogy bizonyos állásu 
hölgyek, kik mindenen keresztül mentek már, a legangyaliabb lények, s a 
velük kötött viszony mindenek felett szép és fcivánatos; ebben a Lys Dia
nában pedig viszont azt mutogatja, hogy a házus élet millyen pokol, és 
millyen rosz abban élni. Ezekre a szép eszmékre még a mi közönségünk 
nincs megérve s hiszszük Istenünket, hogy nem is lesz, és hasonló dara
bok nem fognak neki tetszeni, még ha olly unalmasak nem volnának is. 
mint ez a minapi. Jónak látjuk megjegyezni e helyen , hogy a fordított 
müvek nem kerülnek a drámabiráló választmány elé; hasonló ürességii 
eredeti darabokat az bizonyosan visszautasítana. 

II. Fentebbi állitásunk valóságát igazolja Diocletián első előadása, 
mellyet Jókainé választott jutalomjátékául, melly alkalommal a közönség 
igen szép számmal tölte meg a színházat, s a jeles színmüvet mind végig 
kitartó érdekkel és tetszéssel kisérte. Ez uj müve Szigligetinek irodal
munk legjobb termékei közé tartozik s a színpadon állandóul fen fogja 
tartani magát. 

III. Jövő hétfőn adatik Feloki jutalmául : Divathölgyek, franczia 
dráma, először. Ne nézd uram, hogy ő franczia szinmü. Jutalmazzuk a 
művészt! 

Tárogató. 
# * # Szebasztopoli adoma. Ez ugyan nem Szebasztopolban történt, 

hanem Pesten, hogy két igen tisztelt hazánkfia, kik közül az egyiket ne
vezzük hidegvériinek, a másikat melegrérunek, egy év óta mindennap vi-



tatkozik azon, hogy Szebasztopolt bevcszik-e a szövetségesek, vagy 
nem ? A melegvérű természetesen azt állítja, hogy igen, a hidegvérű azt, 
hogy nem. Végre fogadásban tört ki a hosszas vita; az l.-vén a fogadás 
tárgya : ha beveszik-e 1-ső septemberig a Malako/f-tornyot} vagy nem? 
A ki veszt, pezsgővel örvendezteti meg az aranysas törzsvendégeit. — 
September elseje elmúlt, Malakotf nem vétetett be, a melegvérű hazafi 
megfizeté a pezsgőt. Jönnek azonban e napokban a távirati sürgönyök,, 
hogy kilenczedikén bevétetett a Malakotf: Megálljunk csak ! mondják a 
hidegvérű hazatinak : az oroszok naptára tizenkét nappal hátrább jár, 
mint a mienk, már pedig a Malakotf az oroszoké, és igy 1-ső september 
még ezután lesz. Eltetszett veszteni a fogadást! A hidegvérű hazafi át
látta, hogy igazuk van s ő is meghozatta a pezsgőt. Ez az első eset, hogy 
ugyanazon fogadást mind a két fél elveszítse. 

% * A budai begyek közt V. K. ottani birtokos ur pinczeásatás al
kalmával igen gazdag fehér edény-agyag telepre talált, melly hozzáértők 
becsülése szerint vetekedik azokkal, miket messze tőidről hozatnak itteni 
edénykészitők. Mint halljuk : a vállalkozó birtokos ur a feltalált becses 
földréteget tovább szándékozik miveltetni. 

(Beküldetett.) Bogotcych György ármálisa. Mult év sept. 20-án Jó
zsefváros Salétrom-utczában elhunyt Nagy János halála feljegyzésekor, 
üresládájában egy 1587jan.4-én Rudolf magyar király által kiadott, 1597 
Szlavóniában Zágrábban közhírré tett s Bogowych Györgyöt, nem kü
lönben családját illető ármális levél találtatott, ellátva a nyert díszes 
ezimerrcl 8 annak leírásával , megerősítve Rudolf király nagy függő 
pecsétjével — viaszban zsinórzattal — az érdekletteknek tudomásokra 
adatik, hogy ez Nagy János halálfel vétele mellett s 0 9 , / i s»5 8 Z - a l a t t • R e 8 t 

Ferencz-Józsefvárosilag kiküldött birósátrhoz adatott be. Pest, sept. 
16-én 1855. Ifj- E. S. 

Jiji E napokban egy hatvan éven túllévő házaspár jött Pestre Vad
kertről, mintegy tizenkét fia és unokája kíséretében, kik egy Pesten át
vonuló huszárezredben szolgáló három fiukat jöttek meglátni. E házas
páron különös Isten áldása volt gyermekek dolgában. — Nem kevesebb, 
mint 28 gyermekük volt és köztük 24 fiu. Ha igy szaporodnék mindenütt 
a magyar ember! 

A hölgyfutár mellett megjelent irói arczkép albumban sok ér
dekes adatra találunk. — Sajátságos az öngyilkolási kábulatnak egyik 
áldozatról a másikra átöröklése : midőn a szellemdús költőnő Ferenczy 
Teréz meglőtte magát, asztalán Czakó árczképét találták, ki szinte pisz-
tolylyal nyitotta meg a túlvilág kapuját. — Kemény és Eötvös életirásá-
ból kimaradt azon legérdekesebb adat, hogy mindkettőnek egy-egy nagy 
históriai regényét a befejezés előtt a tüz emészté meg. Kemény „ A ki
rálynő ésa remete" regényének kézirata Erdélyben égett el, Eötvös „Mo
hács" regénye szinte kéziratban Budán. Az akkori tüz kártételei közt 
mindkettő a leghelyrchozhatlanabb. — Az itt bemutatott 24 iró közül 
életkorra legfentebb áll Eötvös, 42 éves. Kemény 39. Arany 38. Tompa 
36. Lanka 35. Szelestey 34. Berecz 33. Lisznyai 32. Tóth Endre, Dobsa 
31. Jókai. Kövér, Szász, Székely 30. Beöthy, Gyulay 29, Vajda 28. Ba
lázs 25. Tóth K., Szathmáry 24. A hölgyek életkoráról természetesen 
hallgat az írás. Volt közölök ügyvéd 8, lelkész és tanár 4, katona 6, szi
nész 4, magasabb politikai pályát viselt 2, földbirtokos 6, nős vagy fér
jes 11. r. katholikus 10, református 14. — 11 barna, 12 szőke, 1 ősz. 

Ajánljuk e fölhívást különösen a t. cz. szülök figyelmébe. Alolirott 
sok évi tapasztalás után azon meggyőződéshez jutottam, hogy a test el-
ferdülésérc hajlandó, vagy már ezen testi hibában szenvedő leányok, czél-
szerüen vezetett test-gyakorlatok által, legbiztosabban meggyógyulnak: 
— ugyanazért kötelességemnek ismerem a tisztelt szülőket és növelde 
tulajdonosnőinek ezen korra, s annak a testgyakorlatok általi biztos gyó
gyítására figyelmeztetni. — Ezen eltorzító kórnak oka közönségesen a 
leányok hibás neveltetése. — Legnagyobb hajlam vagyon ezen el ferdü
lésre azon életszakban , midőn a növés leggyorsabb u. m. 6 évtől 7-ig — 
11 -tói 13-ig— 14-től 16-ig. Ha ezen életszakokban a test kifejlődése 
nem vétetik kellő figyelembe, vagy épen ülő életmód, irás, rajzolás, varrás 
által, a nélkül, hogy a testnek idönkinti szabad mozgás engedtetnék, az 
életmüszerek teljes kifejlődése akadályoztatik — az egyoldalú s csak né
hány izmok folytonos gyakorlata által, kifcjlik az elferdülés, jobbra vagy 
balra. — A szülök, a már meglevő elferdülés és eltorzitás által lesznek 
figyelmctesek, s többnyire erőszakos kötők és gépek által igyekeznek a 
bajt orvosolni , de mint a tapasztalás tanítja, óhajtott reményük ezen 
ozélszeríitlen sőt gyakran káros gépek által meghiúsul. Ezek, minthogy 
erőszakosan működnek, a test növését eszközlő természeti erő visszaha
tását idézik elé, és igy a kórt csak makacsabbá teszik; — ellenkezőleg a 
jól intézett gymnastikai gyakorlatok, a legnagyobb szabadsággal, s egyen
lőséggel minden izmok kifejlődését elősegítvén, a gyógyító természetet 
legczélszerübben ápolják, s igy legbiztosabban az óhajtott ezéllioz vezet
nek. Többrészről nyilvánult kívánatnak megfelelni oliajtván, a téli hol
napok alatt is gymnastikai gyakorlatokra a váczi-utezában „Nádorhoz" 
czimzett vendéglőben egy termet béreltem ki, hol kinőtt, elferdült testű 
leányok, a kór kivonata szerint, külön órákban, n legnagyobb figyelem
mel az illedelem iránt, minden veszély nélküli mód szerint, kötők és gépek 
használata nélkül, személyes vezetésem és felügyeletem alatt a gymnas
tikai gyakorlatokban részt veendenek. Ezen gyakorlatok legczélszerüb-
bek továbbá a sülykór (serofula) kifejlődésének és pusztításainak gótot 

vetni, a kifejtendő sápkórt (clororis) megakadályozni — az eltorzító ma
gas csípők és vállak kifejlődését hátráltatni. Igen jótékonyak az egészsé
ges leányoknak is, kik a kifejlődés korszakában vannak, mert a czélsze-
rüen használt gyakorlatok által az egész test könnyűséget és hajlékony
ságot nyer, és minden működések a természet kelléke szerint történvén 
az egész test erős s ép leend. A felvétel történik az alolirottnál naponta, 
kerepesi-uton 12-ik szám alatt, a nemzeti testgyakorló intézetben. Id. 
Clair Ignácz, a nemzeti testgyakorló intézet tanára. 

Sajtóhiba helj reigazitás. 
Mult számunkban a vidéki hirek elején Tisza-Füred helyett Tátra-

Füredet (Schmökst) kérünk olvastatni. 

Kipróbált reczept a kholerátóli felőlem ellen. 
Nap-alji csöndes életem folytán most már harmadik járványos ural-

gását értem a kholerának. Egyházi hivatalomnál fogva sokszor jöttem 
érintkezésbe szenvedőkkel és kholerás halottakkal. Egykor T. filiámban, 
káplánommal hét kholerás halottat kisértem ki egyszerre a sírkertbe. 
Máskor tő-szomszédságomban 3 koporsót szemléltem ablakaimon át, 
utczára kitétetve. Jelenleg sincs egyházara egészen elkerülve e mirigytől. 
Tehát e tárgyban is (ugy hiszem) lehet egy kis jogom korszerű szót 
emelni ezen újság hasábam. 

Az indulatok, vagyis szenvedélyek, — mellyeket maga a Teremtő 
oltott vérünkbe, — orvosi tapasztalások szerint, mindnyájan olly hatást 
gyakorolnak az embertestre, hogy leginkább a belső részeket támadják 
meg, és gyomorra, belekre esnek ártalmasán. Cselekszi ezt névszerint a 
bú és szerelem , de legkivált a félénkség és ijedezés, rabjaiban gyomor
görcsöket, étvágy-vesztést és hasfolyáet idézvén elő. Következőleg a 
szorongó és folytonos félelem már egymaga képes, hogy kholerát fej-
leszszen ki az ember-testben. 

A legelső orvosi szabály tehát a kholera ellen az, hogy ne féljünk. 
Ugy de ezt könnyű tanácsolni, nem ugy pedig valósit ni. Mert épen a 
félelem az az indulat, mellyen akaratunk szerint uralkodni nem adatott, 
és a melly — mint valami fagylaló kéz, — cllenállhatlanul elfogja egész 
belsőnket és kísér mindenüvé éjjel nappal, feldúlván étvágyunkat, lel
künknek is nyugalmát és békességét. Ezt tőlünk el nem űzheti az orvo
sok beszéde, kik maguk is borzadva járnak a kholerások között, miszerint 
velünk azt akarnák elhitetni, hogy a kholera nem ragadós, hogy van 
már ellene kitalálva csalhatlan gyógyitó szer, stb. etf. Hanem legjobb, 
magunkat készen tartani a legszélsőre is. a halálra, s ezzel parnlyzálni 
(megsemmiteni) a kisebbtől, azaz : a kholera betegségtöli félelmünket, 
mellyben a megmaradás reménye bátorítólag még mindig előttünk áll. 
Jaj! illyenkor az ember az ő teljes gyarlóságában láttatja magát; ki 
mindenhez kapdos, mindent megragad, mi által félelmét elűzhetni véli. 
De mind hiába. 

Ha mégis szabad megirnom, és dicsekvés nélkül köztudomásra hoz
nom , hogy én milly módot követek kholera idején a félénkség legyőzé
sére : tehát azt reczcpt-alakban ekképen terjesztem elő : 

„Keresztyéni rezignálással vess számot önmagáddal, végy bucsut e 
világtól és mind attól, valami abban szivednek kedves tárgy létez. Tarts 
penitencziát és vedd fel a végvacsoráuak sakramentomát a tieíddel, ün
nepélyesen az Ur házában,—igy magadat beszcntelvé.n— halálra. Aztán 
várd cl a dolgok menetét nyugodtan és hideg vérrel. Életrendedben foly
tasd változatlanul szokott előbbi modorodat, kövesd szigorúan a mérték
letességet. Készakarva keveset egyél, kivált estve. Lakr'so lat és házad 
táját tartsd tisztaságbnn. Őrizkedjél a meghűléstől. Ne éjjelez és éjszakát 
ne tölts álmotlanul. Foglald pedig magadat huzamosan valami hasznos 
munkában, melly eszedet egészen magára vonja és képzelegni ne enged
jen. Ijesztgető híreket házadtól zárj el. Gazdaságod és financziád álljon 
jó rendben, mert a kinek pénze van, annak kettős szive van. Szerelme
seid legyenek biztositottan holtod után. Találtassák lclkicsméreted min
den titkos rut bűnöktől tisztán. Végre higyj erősen Istenben, ki meg
őrizhet a halálos vész közepett is, — társalogj vele imákban; és a 91-ik 
zsoltárt hordozd szivedben egészen ,—ha tetszik, nyakadon is amuletul." 

Ezek, uraim, olly drága csöppek, mellyek bátorságot örulesztenek 
a legfélénkebb szivekbe is, a körülünk pusztitó rémség iránt: és szükség
telenné tesznek minden uj divatú óvószert kholera ellen. Csakhogy azok
nak sikeres használásához testben lélekben, erkölcsben és gazdaságban 
mindennek jó egészségben kell állani. Mert vannak emberek, kik e csöp-
peket be sem vehetik; ezek az istentagadók, bitiének, megkeresztelt po
gányok, kicsapongó életűek, pazarlók és a megbélyegzett Ielkíesmére-
tiiek. Mind a kiknek e reczept nem is használna semmit. Nekik én nem 
tudok bátorítást. Isten irgalmazzon nekik a kholerás időben is. 

Tanácsos azonban, házunknál mindig készen tartani fenyőmagvat, 
mellyet néhány perczig vizben megfőzetve, kevés czukorral és egy kávés 
kabinnyi borovícskával is vegyitve, — belek bajaiban magara is már igen 
hatalmas specificumnak (kiválólag gyógyitó szemek) tapasztaltam. 

Edri Illés Pál. 
Tüz- és jéffveszedelmek. 

^ Szegeden 11-én tüz ütött ki, de a városi nép ismert erélyesség* 
által rögtön elnyomatott. 



A Kántor-Jánosiban négy ház leégett. Az eset kiegészítéséül még 
ennyit irhatok : hogy a legnagyobb szerencsétlenség egy, több árváivá 
küzdő nőt ért. Bánata azonban csakhamar enyhült: mert a szerencsétlen 
ség szemtanuja méltóságos gróf Yay Mihály ur könyörülő szive sugalla 
tából önkényt sietett megnyitni erdejét minden fa és fcdölékrc szükségelt 
anyagok kiszolgáltatására. Isten áldja meg érte a nemes szivü grófot, k 
könyöradományával visszaadott a túrsaságnak egy elhagyatott s végin 
ségre jutott árva családot.' 

Kiilhirek. 
• Az amerikai aranyországban. Californiában, olly nagy az éhség, 

mint akár Árvamegyében, ha a burgonya megrothadt. Az emberek CBak 
aranyért turkálták a földet s elfelejtették azt gabonáért túrni. Pedig leg
biztosabb utja az aranykeresésnek a szántás-vetés. 

• A suezi földszoros, melly a Verestengert a földközi tengertől el 
választá, csakugyan keresztül fog vágatni. Á 30 angol (mintegy 8 ma 
gyar) mérföldnyi hosazaságu csatorna 100 sing széles és 8 sing mély leend 
s hat év alatt fog elkészülni; akkor Magyarországból a Dunán ét egye
nesen lehet a Verestengeren keresztül Kelet-Indiának menni, mig eddig 
meg kellett kerülni egész Afrikát s a jóreményfoki viharok alatt vitor
lázni India felé. Kereskedelmünknek ez nagy előnyt fog nyújtani. 

• Hatalmas fenyegetés. Mikor az angol királyné Boulogneból elu 
tozott, olly nagy volt a tolongás a nép részéről, hogy a felállított franczia 
sorkatonaság alig volt képesnelyén maradni. Különösen egy csoport angol 
és franczia asszonyság fejtett ki nagy törekvést a katonák sorain keresztül 
a királynéig törni. A katonák parancsnoka Momlár tábornok e szoronga
tott helyzetében arra a jó gondolatra jött , hogy elkiáltá magát : „Kato
nák ! a melly hölgy közel megy hozzátok, azt meg kell csókolni!" Ez a 
vezényszó hasznait, mert azután a delnők nem mertek a katonáknak al 
kalmatlankodni. 

• Glasgowban (Anglia) egy gazdag tőzsér roppant vagyonát két 
fiatal umikahligának hagyta, azon föltételekkel, hogy soha kávét, theát 
ne igyanak , ruhát csak ollyat viseljenek, a mit maguk vártak, s az 10 
húszasnál drágább ne legyen. Ha férhez mennek, ollyan férjet válassza
nak a ki sem dohányozni, sem inni nem szokott. Cselédet ne tartsanak, 
hanem maguk végezzenek minden munkát a ház körül. Az örökösök Min
denbe beleegyeztek, — Csak egyszer kezükben legyen az örökség, majd 
tudnak ők segíteni magukon. 

• Bajorországban két testvér egymást kaszákkal megtámadta s e 
gonosz viadalban az egyiknek a feje ketté hasitatott. 

y.— Hnnnorerában egy gyáros, neve Egerstorff, mult hó közepén 
egy étházat nyitott meg, mellynek czélja kivétel nélkül mindenkinek, 
azonnali készpénz fizetés mellett, olcsó ételt szolgáltatni. — Az intézet 3 
ezer személyre főzet, az étkek : hns és főzelék, az adagok nagyok és az 
ár csekély, mert a vállalkozó igen csekély kamatot követel tőkéjeért, 
melly ha már kikerült, a nagy kelendőség által begyült felesleget nem 
zsebje megtömésérc, hanem arra fordítja, hogy ételeit olcsóbban árulja. 0 
mindent nagyban vásárol be, s igy kevés kamat-követelés mellett olcsón 
is árulhat, s ezt annálinkább , minél több a fogyasztó. E szerint intézete 
valódi üdvleldéje a szegényebb osztálynak. Mi a fogyasztást illeti, az in
tézet legelső nap is 2 ezer adagot osztott ki, s elgondolhatjuk, hogy rö
vid idő múlva betelik a 3 ezer, mint mennyire az intézet alapítva volt, 
mikor aztán tágít ni kellend annak alapjain. A tulajdonos, a távolabb dol
gozó munkások számára fedett szekereken küldi az ételt, mellyek ugy 
vannak alkalmazva, hogy fűthetők. Ki ne látná át egy illy intézet jóté
konyságát és szükségességét minden nagy városban, s mekkora jótéte
mény az főkép a szegény munkásra nézve, kinek ha egész nap dolgozik 
is, legalább délben meg van a maga meleg étele, mellyet különben hete
kig is kénytelen nélkülözni. Mikor jön el azon idő, mikor mi is illy fi ;le 
intézet felállításának hirével lephetjük meg vidéki olvasóinkat; avagy ta
lán nálunk ee ollyanok, kik ezt felállíthatnák, se szegények, kiknek arra 
szükségük volna, nincsenek? Van mind a kettőből elég — bár az igyeke
zet és akarat is annyi volna! I 

x.—Adourban egy hajó kapitánya, jó uszó levén, a tengerbe ugrott 
fürdeni, s midőn már jó messze hatolt, egy más hajón egy neufundlandi 
kutya megpillantja őt, s vizbe fulandónak nézve, rögtön megmentésére 
siet. a kapitány hasztalan védé magát, a tulbuzgalmu mentő erővel ki 
akarta őt szabadítani a hullámok közül s e tusa közt annak ezombjait és 
karjait megkapkodta csupa jószándékból, mig végre egy csónak érkezett 
8 a kapitányt magára vette, a kutya pedig nagy önelégülten úszott 
vissza hajójához, mint kinek öntudata monda, hogy nagy jót követett el 
valakivel. 

y.— Csehországban egy állatsereglet tulajdonos Pilsenből Plat-
tauba utazott, s a kocsis ügyetlensége miatt feldőlt, miközben a kalitja 
kinyiiván, a párduez kiugrott, s szabadságát legelőször is arra használta, 
kogy a kocsiba fogott egyik lónak nyakába rugaszkodott, de a ló olly 
hevesen rugdalódzott, hogy támadója nagy vitézül egy közel fára mene
kült. A mint itt körülnézne, hogy élvezze a szép kilátást, a szomszéd fán 
megpillant egy félelemtől fogait vaczogtató valamit, ki is nem volt más, 
mint az uttisztogató, ki ama fára menekült, midőn párduez urat kalitjából 
kiszabadulni látta. Á párduez mozdulatai által elárulta, miszerint szilár-
pnl el van határozva, őt azonnal megenni. Azonban gazdája feltalálta 

Nyomtatja es kiadja 1 

magát: kalitjába egy tengeri nyulat vetett, mire a párduez önfeledten 
visszarohant fogságába , mi által a becsületes uttisztogató is megme
nekült. 

y.— Dumas Sándor „Monté Christo" regényét megvette egy kiadó 
s képekkel diszitve adta ki , ámde a szerződésben nem volt képes kiadás 
emlitve; Dumas tehát pert akaszt a kiadó nyakába és ime a törvényszék 
a kiadót arra itéli, hogy Dumasnak nyereségrészlet fejében 600, mond 
hatszázezer frankot köteles azonnal lefizetni!! 

— Hajraddin basáról beszélik, hogy mikor katonái panaszt tettek 
nála, miszerint a kenyerük sületlen és homokkal kevert, odahivatta 
magához a főélelmezési biztost s megkérte szépen, hogy cz máskép legyen 
ezután. A főbiztos megígérte, s másnap még rosszabb volt a kenyér. — 
Másnap megint megdorgálta szépen, hogy a kenyér jobb legyen. A ke
nyér harmadnap még rosszabb volt. Harmadszor is megintette szépen.— 
Mikor aztán negyednap is rosz volt a kenyér , odahivatta magához a fő
biztost , a ki görög volt s kiásatta három sületlen kenyérnek a belét a 
megetette vele. A biztos százezreket igért, hogy engedje el neki e bünte
tést ; nem használt: meg kellett neki enni mind a három kenyér belét.— 
Bizonyosan jobb kenyeret adott azután a katonáknak. 

Históriai emlékek. 
— A csernájai csatában elesett Read tábornokról beszélik, hogy a 

Kaukázusban egy alkalommal, midőn látta, hogy katonái hátrálnak egy 
leesett bomba előtt, odarugtatott ahoz, s összefont karokkal nézte az égő 
bombát, mig az szétpattant előtte s a tábornok lovát megölte s őt is a 
földre sujtá. 

— Gorcsakoff herczegről jár azon adoma, hogy midőn Dolgorucki 
herczeg miniszternek jelenté, miszerint élelmi szerei már csak hat napig 
tartanak, azt a feleletet nyerte, hogy van Balaklavában elég (az angol 
táborban) vegye el onnan. — Meg is kísérté a tábornagy, de a csernájai 
csatából megtudta, hogy ez ollyan kemény dió, a minek nehéz a beléhez 
jutni. 

Halál kir. 
f Szomorúan kell rágondolnunk, hogy az idei kholera milly különös 

gyászos szorgalommal pusztitott a népnevelők között; mult számunkban 
tnílusitánk négy r. kath. tanár haláláról; a református híveket is hasonló 
érzékeny csapások érték, a múltkor említett Karika János, Obernyik Ká
roly kecskeméti, Tóth István, debreczeni tanárokon kivül ismét egy ér
demteljes debreczeni oktató, Vecsey József, halálát kell fájlalnunk. A de
rék férfiú a magyar tudós társaság tagja volt s benne a debreczeni felta
noda sokat veszitett. özvegyet és 10 árvát hagyott maga után. 

Egyveleg. 
x.— Chinában az a szokás, hogy minden fiatal férfit, ki 21 éves 

korában nem házas, átalános gúnyrivalgások közt a városból dobszóval 
kikésérik. Sokan csak azért is megházasodnak, hogy ezt kikerüljék. 

+- Sardingban egy boldog apának fia 28 hetes korábao már 58 fon
tot nyomott. Az apa hasznára akarván fordítni Isten e nagy ajándokát, 
gyermekét pénzért szándékozott mutogatni, de a rendőrség meggátolta 
szándokában. 

x.— Toulonban a tengerészügynökség kertjében van egy rózsafa, 
melly már 44 éves, törzsének 6 ága van , a legvastagabb 12 ujjnyi körü-
lettel bir, 75 láb széles és 12—18 láb magas tért foglal el s még na
gyobbra nőne, ha hely szűke miatt hajtásait nyesni nem volnának kény
telenek. Virágzása apriltól május közepéig tart, mikor is 50—60 ezer 
rózsa bo.ritja; néha még octoberben, sőt novemberben is hajt egy-két vi
rágot. Evenkint számos utazó látogatja e rózsabokrot, melly méltán ne
veztethetik a világon legnagyobbnak. 

y.— Az egész angol földön törvény által a legszigoruabban tiltatik 
nyilvános helyeken vasárnap zenélni. Egy vendéglős tehát, kinek háza 
aThemse folyó mellett áll,áttöreté kertjének falát, egy gödröt ásata és a 
folyóból tele ereszteté vizzehmost ezen egy csónakba zenészeket ültete és 
igy vasárnaponkint zsúfolva volt vendéglője. Perbe idézték a törvény
sértés miatt, de ő azt feleié, hogy a törvény csak az angol földön tiltja a 
zenélést, ő pedig vizén zenéltetett, — az esküdtszék föl is menté a vád 
alól, mert tudnunk kell, hogy Angliában a törvényeket szóról szóra ve
szik. A vendéglős tehát igy zenéltet, s mig a többi vendéglök némák 
evén, üresek maradnak, az övé mi miig zsúfolva van vendegekkel, mi 

által csak ugy dül neki a sok százezer. 

Szerkesztői könyvtár. 
Beküldettek hozzánk : Kebelversek. Keletkezte Zsarnóczy Antó

nia. Sajnáljuk, hogy nem Írhatunk róluk birálatot, miután nem tudjuk, 
hogy micsoda nyelven vannak írva. 

C T Melléklet: Kiöli/.. (,>sl felhívás a „Magyar Sajtó" czlmn politikai 
közlönyre. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 




