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ogdsz seregben, teljes díszben s bemutatásokat az 
:mgol herczegek a kaszinó ablakából fogadták. A 
tűzoltók menete, a mint lámpákkal, szövétnekekkel 
vonultak, igazán nagyszerű látvány volt. — 
Körülbelül 11 órakor aztán az „Európa" szállo
dába mentek, melynek termében tánczmulatság 
volt egyike a logvidorabbaknak. A két herczeg 
reggeli 5 óráig tánczolt a szép hölgyekkel. Szerdán 
reggel 10 órakor utaztak el a magas angol ven
dégek, s még a búcsú is Berkes bandája szép ze
néje mellett történt. Szép emléket vittek magukkal 
a herczogek, a mint mondták, de szép emieket is 
hagytak maguk után; egyszerű, természetes fesz
telen modorukkal egészen meghódították a fő
város közönségét. Az angol trónörökös megígérte, 
hogy jövő őszszel Pestre jő 8 részt fog venni a 
rókavadászatokban. A mostani látogatás után 
reméljük, hogy ismét jól fog mulatni hazánkban, s 
azért bátran mondhatjuk neki: „Hozza isteni" 

— {Miü Stuart János) a világhírű angol 
bölcsész, nemzetgazda és államférfi a múlt héten 
meghalt Francziaországban Avignonban. Ritkán 
volt még nagy iró, a ki iránt a tisztelet oly teljes 
mérvben egyesült volna a szeretettel, mint ezt 
iránta nemzete egyesitette. Az ugy nevezett positiv 
philosophia minden esetre a mostani legnagyobb 
alakját vesztette benne. Arczképét és életrajzát a 
múlt augusztus hó végén közölte lapunk oly ki
merítően ismertetve és jellemezve a nagy férfiút, 
hogy ily rövid idő óta alig adhatnánk hozzá valami 
ujat, de ismételjük, hogy Mill elvesztésében az 
angol nemzet, irodalom és tudomány akkora ala
kot vesztett, a kinek halála az egész emberi nem
nek vesztesége. 

— {Sztankovánszky Imre arczképét) Szegzír-
don Tolnamegye gyüléstermében a napokban lep
lezte le a megyei bizottság. Az elhunyt főispán 
emlékére Bartal György tartott nagyhatású dics
beszédet. 

** {A pesti népszínház) hermina-téri telkét a 
kormány 500 ezer forintért az operaház számára 
akarja átvenni, a népszínház számára pedig a 
József-városban jelölt ki oly telket, mely 154,000 
frtért megvehető. A népszínházi bizottság a józsef
városi messze eső telek helyett a király-utczai 
Valero-ház telkének megvételét ajánlja, s ha a kor
mány is elfogadja e véleményt: akkor a dalszínház 
a Hermina- téren, a népszínház pedig a király-ut-
czában fog épülni. 

** (A krisstina-városi színkörben) máj. I l 
dikén kezdé meg Fehérváry jól szervezett társulata 
az előadásokat. Van több jó tagja, nagy mellék 
személyzet s erős karszemélyzet. E mellett még 
csinos kiállítással, gondos rendezéssel, szép jel
mezekkel s összevágó előadással találkozunk. Fe
hérváry négy jótékonyczélu előadással köszöntött 
be, de az esős, hideg idő miatt még eddig a budai 
szinkört kevesen látogatják.' Az eddig lefolyt négy 
jótékonyczélu előadás következő volt: május 11-én 
„Mátyás diák," az izraelita nőegylet, 12-én „A 
boissyi boszorkány," a honvédmenház, 13-án „IV. 
László," az írói segélyegylet s 14-én „A Gerolsteini 
nagyherczegnő" a népszínház javára., — Miklósi, 
istvántéri színházán kívül, nemsokára a városliget
ben épitett színkörben is megkezdi előadásait. 
Kőbányán szintén működik színtársulat, s igy 
maholnap a nemzeti színház mellett még négy he
lyen lesznek magyar szinelőadások a főváros te
rületén. 

** {Királyi ajándékot) adott egy egyszerű 
amerikai polgár a tudománynak. John Andersen, 
gazdag newyorki dohánykereskedő, t. i. Agassiz 
tervének kivitelére Penikesa szigetet ajándékozta 
egy természetrajzi tanári szeminárium számára. 
Eddig a sziget nyári tartózkodási helye volt, de a 
tudomány érdekében föláldozta azt. Azonban An
dersen ezzel nem elégedett meg, hanem 50,000 
font sterlinget tett le alapítványul az iskola ré
szérc. Penikesa Massachusetts államtól délre fek
szik ta igen alkalmas a nevezett czélra. A sziget 

körülbelül 100 ezer fontot ér és igy Andersen 
ajándéka 150,000 font sterlinggel vagyis 1.500,000 
forinttal fölér. 

f {Halálozások.) Gr. Pálffy József, a 40-es 
években a felső-tábla ellenzékének egyik vezér
tagja, aki később bátyja gr.PálfFy Mór budai ka
tonai helytartó ellen képezett szóval ellenzéket — 
e hó 7-én Pesten 63 éves korában meghalt. — A 
bécsi tébolydában néhány nap előtt hunyt el Ho-
lovics Boldizsár, ki egykor Pestváros egyik legje-
lesb tanácsnoka, bírája s oly elismert jogtudós 
volt, hogy az országbírói értekezletnek is legtevé
kenyebb tagjai közé tartozott. — Várady Gusztáv 
ügyvéd e hó 2-án hunyt el Beregszászon. Évek 
előtt a pesti lapok, s köztük lapunk is, több sike
rült költeményt közöltek tőle, s verses művei egy 
önálló kötetben is megjelentek. A jogi pályára lép
vén azonban, az irodalom terén működni megszűnt. 
37 éves korában hunyt el, s özvegyet s egy kis 
árvát hagyott maga után. — Gyulán május 9-én 
hunyt el a 62 éves Erkel N. János ügyvéd s ura
dalmi igazgató, a zeneköltő Erkel Ferencz test
vére. — Gr. Széchenyi Imre anyj i : gr. Szé
chenyi Lajosné, szül. Wurmbrand Francziska 
grófnő 77-ik évében meghalt s múlt héten 
temették el a nagy-czenki sírboltba. — Gr. 
Majláth Antal, ki még a napokban a delegáczióban 
elnökölt, máj. 14-én Bécsben 72 éves korában meg
halt. A boldogult 30 éves korában már alkanczel-
lár volt, 1839-től 1844-ig kanczellár. 48—49-ben 
azon országos küldöttség tagja volt, mely Win-
dischgratzczel a b'kefoltételek fölötti alku
dozásokra küldetett ki. — Kolozsvárt Pap Joa-
chim, a „Magyar Polgár" szerkesztőjének édes 
atyja, szorgalmas, munkás polgár, meghalt. — 
Kovács Áron, maros-vásárhelyi református lelkész, 
agyszélhűdés folytán 50 éves korában elhunyt. — 
Dobó László temesmegyei aljegyző édes anyja el
hunyt. 

—x— Az„Anker" élet-és járadék-biztosító
társaság. 

Ezen hó 5-én tar tatot t meg e társasig 11. közgyűlése 
gróf Zichy Ödön elnöklete alat t ; az 1872-ki üzleti év zár
latától Bodars igazgató által előterjesztett jelentésből azt 
látjuk, hogy az üzletek tetemes lendüleet nverteS. 

A különféle biztosítási osztályokban 12'/i milliót meg
haladó biztosított vagy aláirt tökével 7343 kötvény lett 
kiállítva, ugy hogy S-H millió forint összegre és 1155 frt 
járadékra menő leszámolt vagy lejárt 2831 kötvény levo
nása után 9.38 millió forinttal és 17,217 frt járadékkal 4509 
kötvény-össz-növedék marad. 

Az összes uzletállomány 187?. deczember 3l-én 94,328 
kötvényt mutatott fel 103 665,562 frt 55 kr. tökével és 
73,557 frt évjáradékkal; ebből kiemelendő 18,092 kötvény 
haláleseti biztosításokra 25.56 millió forint tőkével, 27,177 
társulási kötvény 25.19 millió tőkével és 839 viszontbizto
sítási kötvény 974,919 frt tőkével. Hasonló arányban jelen
tékeny növekvésbe.\ részesültek a díjbevételek és betétek; 
ezek 2.900,037 frt 59 k'rra mentek és a múlt évieket több 
mint 400,01)0 frttal meghaladták. 

A halálesetre nyereményrészlettel biztosítottak részére 
az öt évi időszabra 1867-tól 1871 -ig 20% nyeremény-juta
lék esik. 

Az idén is a fulyó év összes költségei és tózsdedijai 
törlesztve lettek, és miután az összes alapítási költségek 
és az előre fizetett tözsdedijakésmás ajövö üzletév terhére 
eső előrefizetések már a múlt évben törlesztettek, a mérleg 
cselekvő tételei közt semmi tőzsdedijak nem foglaltatnak. 

Az üzletforgalum 84.s millió forintra megy, a Lombard
üzlet 37.17 millió forgalmat eredményezett A jelzálogi köl
csön 1 01 millió forintra ment, a váltóleszámítolás 2.i6 mil
liót hozott forgalomba; a pénztár-forgalom 54.86 millió 
forintot tett. 

Az összes\biztositási alapok javadalmazása után, me
lyek ö.»4 millióra rúgnak, halálesetek biztosításainál a múlt 
évihez képest 581,125 frt levén a gyarapodás, a nyeremény 
tesz, az összes kiadások törlesztése s ezenkivül ingatlanok 
birtoklásában 41,313 frt 82 krnyi összeg tisztázása után 
305,887 frt 5 krt, mely a kamatok levonása utána cselekvő 
tökéért, a külön tartalékért , és a tartalékalapra és részlet
illetékekre eső jutalékok leszámolása után, mint a rault 
évben, 85,000 frttal — azaz: részvényenkint 170 frttal — 
mint folUlosztalék fog elosztásra kerülni; 86,000 frt a 
külön tartalékalapba tétetett és 1587 frt 5 kr. az uj szám
lára íratott át. A különféle nyeremény-tartalékok tesznek 
780,640 frt 81 krt, és a múlt évihez képest, — akkor 
617,201 frt 73 kr t tevén, — most 163,439 frt 8 krral 
szaporodtak. 

Lapunk mai hirdetményi rovatában van lenyomva az 
„Anker" mérleg-számlája, és a fentebbi számok az intézet 
mindinkább gyarapodó virágzó állapotáról tanúskodnak. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 9. „A tündérujjak." Szinmü 5 felv. í r ták 

Seribe és Legouvé; ford. Feleci M. 
Szombat, máj. 10. Először: „A bolygó hollandi." Rg. 

gényus opera 3 felv. Szövegét 8 zenéjét irta Wagner Uikhárd 
Vasárnap, máj. 11. „Két pisztoly."' Népszínmű 2 feiv. 

I r ta Szigligeti. 
Hétfő, 12. „Hunyadi László.11 Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Erkel Ferencz. (fiarina k. a. és Ellinger Jozefa 
k. a. föllépteül.) 

Kedd, 13. „A krakói barátok." Szinmü 4 felv. Irta 
Rákosi Jenő. 

Szerda, máj. 14. Először: „A fertály mágnások." Víg
játék 4 felv. Irta Bérezik Árpád. 

Csütörtök, máj. 15. Másodszor: „A bolygó hollandi." 
Opera 3 felv. Ir ta Wagner Rikhárd. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— B.-Csaba. P. S. Ugy lón. „Béke poraira a ko

sárban." 
— Pozsony. Válás után, némi reményeket kezdett éb

reszteni, bár formátlan még. De bezzeg lerontotta azokat a 
„Kaland." Hallatlan primitiv fölfogás kell hozzá: ilyen 
valamit le tudni írni! aztán mily erkölcsi tanúság! „Boldog 
szerelemben él az ifjú kedves (!?) pár." Hagyjon békét! 

— Csurgó. „Eleonór"-hoz. Kívánsága szerint szelid 
lesz a bírálat; de a legszelidebb is csak annyit mondhat 
hogy ez a vers gyakorlatnak raegj.trja, de közölni még 
nem való. 

— Pola . F . N. D. Tévedés van a dologban, mert az 
illetőről Szegeden létele alatt sem hallhatott temmit, mint
hogy soha sem is volt Szegeden. Más lesz az a nagybátya. 

— Pes t . Sz. L. Az „Ellenségeimhez" czimu vers 
mint a „Hajnali álom" is tehetségre mutatnak, de az egyik 
nagyon is világfájdalmas, a másikban meg ízléstelen a hu
mor. Hanem az orthographiája nagyon gyarló. Azon is 
segitni kell 

— Hajnik, (1. I . A népéleti rajz csakugyan szép; 
olyasmit ezután is kérünk. Mai számunkból látja, hogy 
egyébként is sorba jőnek a dolgok. 

Berezel . P. T. Méltányos fólszólalásoknak mindig 
készséggel nyitunk tért, s a küldött levél közlését is csu
pán terjedelme s napi érdekű közlendóink halmaza késlel
teti. Talán czélszerü lesz addig is közölni az illetőkkel, 
hátha amúgy is orvoslást nyer a sérelem. 
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Vi lágos 

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond. 

A 698-ik számú feladvány megfejtése. 
(Jensen Th.-töl Ranumban.) 

Vi l . S6t. 
1. H d 7 - e 5 : . . . . Fd6 - eö:(a) 
2. Bel—e4 tetszés szerint 
3. V mattot ad. 

(a) 
1 K d ö - e S 
2. V a S - c 4 t s t b . 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolcion: Czenthe József. — Gélsén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Aradon: Ko
vács Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkiséren: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly- — 

1 Újfalun: Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör 

T A R T A L O M . 
Dr. Schlauch Lőrincz (arczkép). — A vén lak. — •*• 

; divatos nótákról. — Nagy vasúti szerencsétlenség Budapest 
! mellett (képpel.) — Az olvasásról. — Az üstökösök pbysi-
; kaja. — Tanuljunk az erdélyi szászoktól. Ázsia Török-
1 
országból. I., I I . — A fold alatt (képpel). — Egyveleg. — 
T á r h á z : Irodalom és művészet. — Köz-intézetek, egy

letek. — Mi újság? Nemzeti színház. - Szerkesztői 

mondanivaló. - Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi üjság és Pol i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. 

g ^ * Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsag ás Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hsasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Olvasóink kétségkívül érdekkel olvasták 
lapunk márcziusi számaiban *) Brace Károly 
kalandjait; a magyar forradalom után be
következett ostromállapoti időszakban, a 
váradi börtönbe jutását, bosszantó kihallga
tásait, szabadulását stb. Emlékeznek arra is, 
hogy a derék fiatal amerikai tourista, ma
gyarországi élményeit „Magyarország 1851-
ben" czimü könyvben irta le s hozzájárult 
e müvével ahhoz, hogy hazánk akkori leve
retett és jogfosztott állapota iránt a mivelt 
külföld s különösen a hatalmas angol nem
zet rokonszenve felköltessék. Hazánk és 
nemzetünk barátai, — s 
átalában a szabadsági és 
alkotmányos törekvések 
minden őszinte barátja 
ezek közé tartozik, — több 
izben adták már jelét an
nak, hogy bár névszerint 
idegenek vagyunk nekik, 
méltányolják törekvésein
ket s részvéttel kisérik 
küzdelmeinket. A mivelt 
nemzetek közötti solida-
ritás követeli is ezt tölök; 
s a hazafiság, jól fölfogva, 
soha sem lehet oly szűk
keblű, hogy más haza 
gyermekeit egészen ide
geneknek vagy épen el
lenségeknek nevezze csak 
azért, mert más nyelven 
beszélnek s más államban 
és más törvények alatt 
élnek. A régi görög és 
római, magán kivül min
den nemzetet az idegen és 
barbár név alatt foglalt 
be. De a keresztyén pol-
gárisulás végczélja s leg-
magasb szempontja: az 
emberiség érdekközös

sége. És mégis, csak a 
magunk s a mostani nem
zedék által megért idők
ről szólván is, évtizedeken 
át voltunk oly állapotban, 
hogy különös hálával kel
lett vennünk, ha egy ide-

B r a c e L. K á r o l y . 
gen ránk forditot ta figyelmét, — jellemün
ket, szokásainkat, intézményeinket, közjogi 
helyzetünket, vagy i rodalmunkat behatóbb 
t anu lmány t á rgyává te t te s azok megismer
tetésével a külföld előtt nekünk jó szolgála
tokat tenni nem röstell te a fáradságot. Egy 
Paget , De Gerando,Bowring János, Pat terson 
Ar thu r , Sayous Ede nevei, örök hálára kö-
telezőleg vannak emlékezetünk táblájára 
följegyezve. 

E barátaihoz nemzetünknek, sorakozik 
az amerikai Brace Károly, kinek arczképét s 
azzal együt t eddigi életének — épen az Ő 

•) F . é. 11., 12., 13. sz. „Egy 
amerikai polgár Mag\aroi;zágon 
1851-ben." 

BRACE L. KÁROLY. 

szívességéből nyert — főbb adatait is ez al
kalommal bemutatjuk. 

Brace Loring Károly 1826-ban született 
az északamerikai Unió Connecticut államá
ban, Litchfield-en. Azon puritánok utóda, 
apai mint anyai ágon, a kik Uj-Anglia első 
telepitöi valának. Tanulmányait a yale-i 
egyetemen végezte 1846-ban, s theologiára 
lépett azzal a szándékkal, hogy lelkész le
gyen. De nem akart csak a könyvekből meg-
tanulhatókra szorítkozni s elhatározta magát 
egy európai utazásra. 1850-ben Hamburgba 
hajózott át s ott és Angliában különösen az 

árvaházak, koldus gyer
mekek iskolái s más jóté
konysági és társadalmi in
tézetek tanulmányozására 
forditá figyelmét. Egy 
évet töltött a berlini egye
temen, Európa s különö
sen Németország társa
dalmi, politikai és köz
gazdasági viszonyait ta
nulmányozva. 1851-ben 
Bécsbe ment, hogy enge
délyt eszközöljön Magyar
ország beutazására. Ez 
akkor, egy amerikaira 
nézve nem kis nehézsé
gekkel járt, mert az osz
trák kormány nem szíve
sen engedte az idegeneket 
bepillantani itteni gazdál
kodásába. Végre is meg
nyerte az engedélyt s 
hazánkba jött. Nagy-Vá
radig utazva, mint e lap 
olvasói a fentebb emiitett 
közleményekből már tud
ják, ott elfogatott, s kisza
badulása után őrizet alatt 
Pestre, majd Bécsbe, s on
nan — szemmel tartva — 
a birodalom határaiból ki-
kisértetett. Megemlítjük 
még, hogy valószínűleg 
huzamos jegyzékváltások 
folytak az ártatlan be-
börtönöztetése miatt az 
amerikai kormány részé
ről követelt kárpótlás 
ügyében, melyek azon
ban végre is eredményte-
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lenül a ludtak el, annál inkább, mer t maga 
Brace, pénzkérdéssé az ügyet tenni nem 
akarván, maga részéről minden követeléstől 
elállott . 

1852-ben hazájába visszatérve, európai 
utjának tapasztalatai t kezdé fölhasználni. 
Rokonszenve hazánknak adta az elsőséget, 
s még azon évben közreboesátá emlí tet t 
munká já t : . .Magyarország 1851-ben", mely 
a legalaposabb —• s egyszersmind legrokon
szenvesebb — a mit rólunk az amerikai 
sajtó ado t t ; és azonkívül meetingekben, hír
lapokban, szóval és tollal, védője lön a ma
gyar ügynek s hazánk érdekeinek.— 1853-
ban adta ki második s szintén nagy figyelmet 
ébresz te t t müvé t : „Home-life in Germany" 
(„Házias élet Németországban") czim alatt. 

A jótékony egyletek s kivált a szegény-
gyermek-ügy birván legélénkebb rokon
szenvét, e valóban keresztyéni munka té ren 
egész sorát hozá létre a nemes és emberies 
vállalkozásoknak s működése e téren a mily 
áldásos volt, ugy felül áll minden dicséreten. 
Már 1853-ban „Gyermek-segélyző egyletet" 
alapított , mely azóta, húsz év alatt , nemcsak 
Amerika, hanem az egész keresztyén polgá
r i suk világ egyik legnagyobbszerü jó tékony 
egyletévé nőtte ki magát. Húsz évi fönállása 
a la t t 28,617 gyermek nyert , közvetlen az j 
egylet segélve á Ital otthont, családi tűzhelyt, 
kenyéradó foglalkozást, leginkább a nyugat i 
államok farmerjeinél helyezve el az árva 
gyermekeket . Az egylet húsz ipar-iskolájá
ban folyvást naponkent több mint 3000 kis 
utczagyerek,a nélkülhogycsavargóvá válan-
dótt , fiu és leány nyer oktatást, ruházatot , 
élelmezést. A város különböző részeiben öt 
lodging-house (szállás) minden este 400 oly 
gyermeket lát cl vacsorával és éji szállással, 
kinek különben az utczán kellene éhen lefe
küdni. S mind ezekre a „Gyermek-segélyző 
egylet," fönállása óta nem kevesebb, mint 
1 és > 4 millió dollár t (harmadfél millió fo
r intot) fordított. íme, a magán jó tékonyság 
mérvei Amerikában, az ál lamsegély igény
bevétele nélkül! 

1855-ben a koldus gyermekek iskoláinak 
ujabb tanulmányozása vége t t Brace ismét 
át jött Európába, jelesen Angl iába, a társa
dalmi jótékonyság s magán nevelőintézetek 
ösföldére; és meglá togat ta Nagybr i t t an ia 
csaknem minden i lynemű intézetét. S csak 

'miu tán még kont inensünk északán, Norvég-
és Svédországban is nagyobb u t a t t e t t (mely
ről tapasztalatait „The north-folk" czimü 
müvében adta közre), t é r t vissza 1856-ban 
Amerikába. 

A következő években egy másik emberi
ségi ü g y : a rabszolgák fölszabadításának 
ügye fogla lkozta t ta ; s h í r lapi czikkekben 
rendszeres és nagyha tású izgatást folytatot t 
a fölszabadítás é rdekében; mig az Észak és 
Dél közt épen e miat t k i tö r t háborúban 
azok közé tar tozot t , kik minden erejök-, ide-
jök- s tehetségüket a sebesültek ápolására 
és a po lgá rháború irtózatos nyomorainak 
enyhí tésére fordították. 

1865-ben mint a „Reformatori Conven-
tion," 1867-ben ismét min t a „Fegyintézeti 
nemzetközi g y ű l é s " tagja utazot t Londonba 
New-Yorkból k ü l d e t v e ; mer t jó tékony és 
haladási egylet, vál la la t , intézet nem le
hetet t el az ö közreműködése nélkül. S mi
kor küldetését befejezte, az a lkalmat még 
egy-egy körútra is fölhasználta, tapasztalat
gyűj tés czéljából. í g y 65-ben Tirol t u tazta 
meg. gyalog; 67-ben odahaza Kaliforniát és 
a Csendes-tenger partjait j á r t a b e ; s u t i ta
pasztalatai t mindig i rodalmi lag is közzé 
tet te . I t a l á b a n irodalmi munkássága ép oly 
nagy mérvű, mint a jó tékonvsági ' és társa
dalmi. A már emiitetteken kivül még ide 
soroljuk kitűnő tanulmányát „A darwinis-

musról Németországon" az „Északamerikai 
szemlé"-ben — és legnagyobb müvét „Az 
ó-világ népfajai," mely hosszas tanulmányok 
és kuta tások gyümölcse, s amerikai kiadá
sával csaknem egyidejűleg, de más czim 
ala t t („Etimológiai kézikönyv") Londonban 
is megjelent és nagy el ismerést nyert . 

Két utolsó müve ismét emberiességi tar
ta lmú s nagy tá rsadalmi érdekű. Egyik az 
1867-diki londoni fegyintézeti gyűlésen tar
to t t s ott köztetszésben részesült fölolvasása: 
„Módszerek a bűn terjedésének az ifjak közt 
meggá t lásá ra ; " s a legújabb, mely csak a 
múl t évben je len t meg: „New-York veszé
lyes osztályai," mely átalánosan legsikerül
tebb müvének ta r ta t ik ; saját tapasztalatais 
észlelései nyomán írja le az amerikai fővá
ros alsóbb s nyomorul t osztályainak életét, 
sorsát erkölcsi és anyagi sülyedéstől való 
megmentésök módjait ; a tá rsadalom leg-
égöbb sebei egyikére tevén ép oly bátor , 
mint gyöngéd és szeretetteljes kezét. 

Húsz évi távollét u tán a m ú l t é v nyarán 
ismét fölkereste hazánkat Brace, s ezút ta l 
Erdé ly t is beutazta, mindenüt t a legszivesb 
vendégszeretet te l találkozván. Levelei, me
lyeket egy angol lapban közöl s melyekben 
élénken festi benyomásait és élményeit , 
részletes és hü leírásokat t a r t a lmaznak ha
zai állapotainkról, különösen érdekesek egy 
erdélyi főúri háznál való fogadtatásáról , a 
családdal folytatott eszmecseréiről, a falusi 
— magyar és oláh paraszt-házakban te t t lá
togatásai ról i r t szellemdús és élénk tudósí
tásai. Hazánkról s a magyarokró l minde
nü t t nagy szeretet tel és rokonszenvvel be
szél; a haladás, melyet húsz év óta minden 
téren tapasztal ná lunk , egészen meglepte, 
bá r a visszanyert önkormányzat természetes 
következményének tar t ja azt. Szándéka, 
hogy ez ujabb tapasztalatai t egy „Magyar
ország 1872-ben" czimü munkában bocsássa 
közre. 

Brace Károlyban hazánk igaz, őszinte 
ba rá to t bir , k i nemzetségünk- és intézmé
nye inkér t lelkesül, s föladatává teve hazán
kat távol , az Oczeánon tu l igaz vi lágí tásban 
m u t a t n i be azon népnek, mely szeret és be
csül ugyan bennünket , de ró lunk mindeddig 
vajmi keveset tud. L. P. 

A divatos nótákról. 
(Vége.) 

Az ötvenes évek folyamában egyszer 
csak azt ve t te észre az ember, hogy a be-
tváré le tből minden hazafias é rdem kimaradt 
s Bogár Imre és a hozzá hasonlók egysze
rűen csak olyan szegény legények vol tak, 
min t a régebbi v i lágban Becskereki, Angya l 
Bandi, Zöld Marczi, P i ros P i s ta , Lil iom 
Pet i s még egész sora e modern magyar 
Robin Hoodoknak. 

Fábián P is ta nótája a Tiszántú l ró l ke
r ü l t s ugy ter jedt el az országban szerteszét 
és sok vá l toza tban énekelték a különböző 
tájakon. A r a n y J ános m á r 1851-ben közölt 
két dal t (a Vahot Imre á l ta l szerkesztett 
„Remény" czimü folyóiratban), melyeket 
maga Fábián P is ta készítet t . A D u n á n t ú l 
öt-hat évvel későbben ismét fölfrissült e dal 
de ugy emlékszem rá, hogy sokban e l té r t a 
más tájakon divatos Fábián Pista nótáktól . 
Többek közt e nagyon sajátságos verse is 
kedvelt vol t a mi t á junkon : 

Nagy-Váradon van egy akasztófa, 
De sok legény fityegett már róla; 
Szél lengeti gyolcs ingét, gatyáját, 
Összeveri sarkantyús csizmáját. 

Különben a ki a népdalok tanulmányo
zásával foglalkozik, vehette észre, hogy a 

nép költészetében vannak olyan, úgyneve
zett közhelyek, melyek minden elbeszélő 
versbe bele il lenek s aztán a nép csakugyan 
használja is m i n d e n ü t t , a hova csak oda il
lenek. A be tyá r -nó tákban , a temetésnél 
csaknem minden lépten-nyomon megtalál
ható kifejezés ez: „Húzd meg rája azt a hár
mas harangot ," vagy ez a két sor, mely a 
székely ba l ladákban is gyakor i , s Fábián 
Pista nótájában is m e g v a n : 

Eltemetnek a mezei vadak, 
El is énekelnek a madarak. 

I lyen „közhely" g y a n á n t használják ezt 
a versszakot is, mely, jó l emlékszem, három
négy olyan dalnak is szolgált ny i t ányu l , a 
melyben a fölakasztott, vagy börtönben 
meghal t , vagy meggyi lko l t legény tör ténete 
volt előadva. 

Sándor Juli ablakába, 
Kinyílt a rózsa magába; 
Kétfelé hajlott az ága, 
Báli Gyuri sírhalmára. 

E versszak u t á n kezdődöt t meg maga a 
tulaj donképeni cselekmény, vagy a tör ténet 
elbeszélése, melyhez az első szak csak mint
egy az a laphangot adta meg. Van ennek még 
egy vál tozata ; mikor a szegény, szerető nélkül 
m a r a d t leány á rvaságáva l akarja a nóta ro
konszenvünket alegény sorsa i rán t fölkelteni, 
s akkor így hangz ik : 

Sándor Juli ablakába, 
Kinyílt a rózsa magába, 
A böjti szél hajtogatja, 
De nincs a ki leszakajtsa. 

A mi t Széchenyi I s tván oly megdöbben
tően m o n d o t t : „oly kevesen vagyunk ma
gyarok, hogy még az apagyi lkosnak is meg 
kellene kegyelmezni": azt a népdalok széle
sebb alapon, egész kozmopolitái egyetemes
séggelfejezik ki. Minden be tyár halála kár, 
mer t ember vész el benne s egyik vagy 
másik ember tá r sunknak vesztesége van ha
lá lában: ezt fejezi ki a be tyá rnó ták alap
hangja. „Beh k á r volt é r te — mondja a dal 
egy-egy meglőt t , vagy fölakasztott ember
ről — beh ká r volt érte, hogyan marad már 
most özvegyen a felesége, hogyan maradnak 
á rván a gyermekei!" „Meg kel let t neki halni 
— zengi egy másik — pedig hogy szerette 
a szeretője! Ki vigasztalja m á r most meg azt 
a szegényt!" Némelyik be tyárnak özvegy 
édesanyja v a n ; „hogyan marad az s z e g é n y 
magára, á rvább lesz az, mint a koldus á rva!" 
S ha m á r egyéb rokonszenvgerjesztő nincs 
a sorsában, megsirat ja a nó ta azért , hogy 
„olyan szép volt, olyan nyalka volt , mek
kora földön nem volt párja, hogy sze
ret ték a menyecskék, a leányok és mégis 
meg kel le t t neki halni fiatalon, siratatlan, 
temetet len!" 

A be tyár anyja és kedvese csaknem min
dig nagy szerepet já tsz ik élete folyásában. 
Néha védő angya lkén t á l lnak — hite szerint 
— fejők fölött, néha az intő, feddő szerepét 
játszszák, de akad egy-egy édes anya, a- ki 
háza gyalázatát , rablóvá le t t fiát meg is ta
gadja; sőt egy nóta igy szól: 

Megátkozott engem az édes anyám, 
Hogy ne legyen se országom se hazám; 
Tüskebokor legyen az én szállásom, 
Ott se legyen sokáig maradásom! 

Az átok nagyon sokszor hathatós , meg
fogja az á tkozot ta t , de azért ta lá l költőileg 
vigasztalót helyzetében, m e r t ha nyomorul t 
is az élete, de szép, — min t e másik versszak 
is mondja : 

Szegény legény bujdosik az erdőbe, 
Azt se tudja mikor jut ki belőle; 
Nyárfa-levél derekalja, párnája, 
Gyöngyharmat a takaródzó dunnája. 
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A szeretök közt egyarán t van hü és hü-
telen; van a ki elárulja, de van a ki meg
menti kedvesét; némelyik egyenesen halálra 
adja, másik pedig a tömlöcz fenekéről is 
haza várja nyalka kedves babáját s egész 
világ ellenére hozzá megy. Ezt énekli a kö
vetkező nóta i s : 

Árok, árok, do mély árokba estem, 
A szekszárdi mély tömlöczbe beestem. 
Meg sem haltam már el vagyok temetve, 
A rózsámnál is el vagyok feledve. 

Árok, árok, de mély árokba estem, 
Kedves rózsám jutok-e még eszedben? 
— Annyiszor jutsz kedves rózsáin eszembe, 
Valahány óra van egy esztendőbe. 

Haza mék én édos rózsám, haza még, 
Félsz-e tőlem ha hozzátok oda mék? 
— Gyere haza édes rózsám, nem félek, 
Világ előtt véled gyűrűt cserélek. 

Az ötvenes évek végén egyidőre elné
mul tak a betyárnóták. Hazafias, néha kato
nás hangok csendültek meg a dalokban, 
melyekben a remény megújulása érzett, sőt 
egy-egy forradalmias szellemű dal is előke
rü l t a sok fölujitott hazafias dal között. A 
legénységnek valami csodára, min tha csak 
megjött volna a katonasághoz régi kedve, 
mer t az ujoncz egészen más szemeket vetet t 
Olaszország felé, hol az uj szabadság elemei 
forrongtak s a magyar katonaság, mint egy 
és ugyanazon közös ellenség rabj ola
szok ál tal mindkét nem részéről szives fo
gadta tásban részesült. A katona mikor el
indult , eldalolta a nótáját : 

Isten hozzád lyányka, édes mátka, 
Tűzz koszorút csákóm oldalára; 
Csak segítsen isten győzelemre, 
Nászvirágul teszem a fejedre! 

Csakhogy a győzelmet nem azalat t a 
zászló a la t t óhajtotta és remélte kivívni, a 
mely alá kényszerí tve esküdött , hanem épen 
az ellen. 

Az Olaszországba induló legény vala
mennyi mind Garibaldihoz kívánkozott és 
nehezen volt még valaha idegen nemzet fia 
olyan népszerű Magyarországon, min t e 
derék lánglelkü szabadsághős, e tiszta ha
zafias érzelmű és vakmerő kalandor : Gari
baldi . Két-három esztendőn á t többet fog
lalkozott vele a magyar nép képzelete, min t 
bármely ik magyar menekül t te l , kik mel
lette, még magá t Kossuthot is oda számítva, 
mind másodrangon állnak az akkori népda
lokban. A Garibaldi-nóták egész özöne 
árasz to t t el minden tájékot, minden vidé
ke t s ha többet nem tud t ak is róla a kuny
hók lakosa i : anny i t mindenki tudot t , hogy 
a szabadságot ö tőle kell várni . 

Nehéz a madárnak a telet kiállni, 
Nehéz a magyarnak, a szegény magyarnak 
Garibaldit várni! 

igy énekelte a nép a korábbi Kossuth-nótát, 
néha meg egy nótába foglalta a ket tőt s 
még egy-két nevet azok közül, melyekhez 
az olasz szabadságnak emléke és a magyar 
szabadulásnak reménye volt csatolva. Igy 
ebben a mindenki á l ta l jól i smert versben: 

Szennyes az én ingem, 
Szennyes a gatyám is; 
Majd hoz Kossuth tisztát, 
Türr Pista meg puskát. 
Éljen Garibaldi! 

A menekül teket még a tengeren is ki
séri a nép képzelete az olasz háború ideje 
táján s az előbbi nóta igy halad tovább : 

Csendes ma a tenger, 
Még csak habot sem ver; 
A menekülteknek 
Boldog utjok lészen. 
Kossuth Lajos éljen! 

A régi , jól ismert s készen álló dallamok 
mintegy maguk ajánlkoztak, hogy mind
egyikre készüljön egy-egy Garibaldi-nóta 8 
a régi nóták szövege is akárhányszor át ido
mul t az olasz hős dicsöitésére, kit egészen 
alföldies magyar eszményképpé alakított át 
a népi múzsa: 

Garibaldi csárdás kis kalapja, 
Nemzeti pántlika lobog rajta, 
Nemzeti pántlika lobog rajta, 
Garibaldi ugy megy a táborba. 

Letörött a bécsi torony gombja, 
Ihatnék a Garibaldi lova; 
(ivére rózsám meríts neki vizet, 
Garibaldi a csatába siet. 

Garibaldi lova kipuczolvn, 
Garibaldi ugy megy a táborba, 
A csatába vigan paripázik, 
A halállal csak ugy figurázik! 

De mikor 1859 és 1860. forduló telén. 
a villafrancai béke megkötése u tán az olasz 
ügyek egy időre megállottak és megcsende
sedtek, a magyar népdal is alább hagyott a 
mohó vágyakkal, s a menekültek és Gari
baldi érkezésének határidejét há t r ább tolva, 
a következő tavaszra tűzte ki, min t ez a du
nán tú l i nóta is kifejezi. 

Garibaldi csak azt irta levélbe, 
Hogy menjek el a grániezra elébe; 
Nem mehetek, mert még hidog az idő, 
Majd tavaszra ha kizöldül a mező. 

Nem sokára ezután a hazai alkotmányos 
mozgalmak és a„k i smagyar világ"az 1861-di-
ki országgyűlésre való választások s a megyei 
és községi t isztuji tások vették igénybe a nép 
figyelmét s még egy-egy vál tozatban került 
elő valamelyik Garibaldi - nóta a magyar 
szabadságról, magyar ruháró l szóló, s a né
met-, fináncz-, trafik-szidó dalok mellett . A 
mint „kiütöt t a szabadság" — a hogy a 
nép humora a rövid alkotmányos élettel 
j á r ó zavarokat jellemezte : — Garibaldi meg
szűnt magyar hős lenni, de a „kis magyar 
v i l ág" sem a nép névtelen dalnokaitól, sem 
az irodalom honzengö frázisgyáraiból nem 
adot t egy olyan dalt sem, a mely a nép föl
fogása szerint oly ta lpraese t ten fejezte 
volna ki ez egy év életét, hogy a dal hang 
ja i szivünket mélyebben ér inte t ték volna s 
akkordjai máig is fülünkben csengenének. 

Ez egy évi alkotmányos ál lapotnak s a 
megyei törvényhatóságok helyreál l í tásának 
némi nyomára csak egy korábbi nó taá tvá l 
toztatásában emlékszem. Az ötvenes évek 
alat t az „icza-cza"-féle nóták dal lamára ezt 
a versszakot is dalolni szoktuk: 

Én vagyok a kunsági fi, 
Nem parancsol nekem senki, — icza-cza. 
Sem a biró, sem nótárus, 
Sem a zsandár komiszárus, — icza-cza. 

S a min t „a szabadság kiütöt t ," egy egé
szen más da l lamra rögtön előkerült ez az 
e lhagyot t nóta a következő vál tozatban: 

Én vagyok a kunsági fi, 
Nem parancsol nekem senki, 
Sem a Jászság, sem a Kunság. 
Sem az alföldi biróság. 

E nagyon kedvelt betyáros hangon az
tán csakhamar lett alkalma a népdal mú
zsájának egy lépéssel tovább is menni, 
m e r t D u n á n innen, Dunán tul egymásután 
ál lot tak elő a délczegnél délezegebb be
tyár legények, a kik vagy hőstetteikkel, vagy 

inásután Bogár Imre és Patkó nevét, kik
hez a tiszai tájakon mások, a Dunántúl pe
dig még Juhász Andris csatlakoztak dalra 
méltó tárgyak gyanánt . A régebbi szép da
lokhoz íoghatók azonban nem igen állottak 
elő s Patkóról csak az az egy szójátékos 
nóta lett közkeletű, a melyben a korcsmá
rosnénak egy talányban a következő kér
dést veti föl maga a rabló: „Látott-e már 
egy lovon hét pa tkót?" s ezt a csodálkozó 
menyecskének ugy lejti meg, hogy négy a 
lova lábára, ket tő meg a csizmájára vau 
verve, a hetedik pedig maga a legény. 

Bogár Imre nótája a legszebb nóta eb
ből az időből s a Kisfaludy-társaság múlt, 
évi „Népköltési g y ű j t e m é n y i é n e k ez az 
egyik Legszebb darabja. Zavaros a Tisza — 
mondja a dal —- nem akar higgadni, pedig 
az a hires Bogár Imre á t akar ra j tamenm, 
lovat lopni , pénzt csinálni, hogy bölcsöt 
vegyen, mert a hires Dűli Mansá t el akarja 
venni. Hanem a mint r;^\ korcsmában mu
lat, elfogják s felakasztják. Ez a rendes, 
százszor elkoptatott tárgy újra szép alakot 
öltött s a végső versszakban előforduló 
hasonlat egyszersmind az erkölcsi igazság
nak is eleget tesz, midőn kimondja, hogy 
minő aljas hire maradt a szegény Bogár 
Imrének. 

Kiapadt a Tiszn, 
Csak a sara maradt. 
Meghalt szegény Bogár Imre, 
Csak a hire maradt. 

Szintén szép nóta kelt szárnyra a Patkó 
nyomaiba lépet t Juhász Andr i s ró l , mely 
azonban alig terjedt el Somogy vármegyé
ben, már is meghozták a lapok a hírt , hogy 
Juhász Andr is t agyonlő t ték az üldöző pan
dúrok. A dal megmaradt búcsúztató és sir-
irat gyanánt . 

Erdő, erdő ne hullasd el leveled, 
Juhász Andris tanyája van tebenned. 
Patak tükre légy a szolgalatjára, 
Hadd mossa ki gyolcs gatyáját tisztára. 

A nyiresi esárdaajtó nyitva áll, 
Felette egy fehér galamb szálldogál; 
Repülj galamb, vidd hírül a betyárnak, 
Térjen erre, rózsaágyon meghálhat. 

Dráva malma ki van kötve a partra, 
A jágerok puskája nem fog rajta, 
A hány golyót lő a pandúr feléje, 
Elteszi azt mind szépen a zsebébe. 

Csillagos ég ne felhőzz éjszakára, 
Kagyogj inkább mindenütt az útjára; 
Hadd jöjjön, egy csókra hívja babája, 
Megóvja tán s mehet aztán 
Hét vármegye utána. 

A legújabb események, melyek a kor 
mánvt a r ra kényszeritették, hogy Rádayt 
kormánybiztosként kiküldje az alföld meg-
tisztogatására, még nincsenek dalba foglalva. 
Talán nem is lesznek. Az az egy-két csinos 
dal, a mihez e veszedelmes társadalmi osztály 
tagjai anyagot szoktak szolgáltatni, bátran 
elmaradhat , csak a közbiztonság ügye álljon 
hazánkban is oly szilárdan, mint a többi 
mivelt ál lamokban. A költői ér buzogó ára
dása sok gyönyörűségére és fényes díszére 
szolgál egy népnek és nemzetnek; de a köl
tői ér kibuzgó árja keressen magának más 
mezőt, a betyár-élet dicsőítése és eszmé-
nyitése helyett. Ha keres, fog is ta lálni . 

. — R.—S. 
fordult elö. Legalább én egynél többet nt;m hallottam e tárgy-

SZOmorU s o r s u k k a l e l é g b ő a n y a g o t n y ú j t ó t - I ról s ez az egy is ilyen formán gúnyolódik: 
tak a nép költői képzeletének. E , m é k r,.zsám M e x i k o b a j 

Az időközben elment mexikói önkénte- j El ám rózsám a pokóba. 
Hozok ám tüt, czernát, enghst: 
— Ad a zsidó Iregen is! 

önkénte
sekre mit sem adva, *) fölkapta a nóta egy-

*) A nevetséges toborzás, mely néhány ringy-rongy 
utczai csavargót szedett össze az ország különféle tájain a 
mexikói vállalat számára, csakis egyetlen egy nótában 
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A méhek megszelídítése. 
Meunier Viktor a „Les Mondes" czimü folyó

iratban két igen különös módot közöl a méhek 
megszelídítésére vonatkozólag, melyek egyikét 
Chairon tudor alkalmazta teljes sikerrel ogy fran-
czia kason, a melyhez már két év óta nem nyúltak, 
és a mely viaszszal és mézzel volt túlterhelve s 
ezenkívül még vagy 25—30 kilogrammnyi sulyu 
rajt is tartalmazott. 

Egy nagy lepedőt teritett le a földre. Köze
pére tányérkát helyezett és ebbe finom batiszt 
keszkenőt, mely
re 10 gramm chlo 
roformot csepeg
tetett, ezután a 
kendő és tányér 
fölé rostát borí
tott. Most két 
ember folemelé a 
köpüt, oda vitte 
és letevé a rostá
ra ; a lepedő szé
leit gyorsan föl
fogták és a kö-
pü köré csavar-

. ták, hogy így a 
chloroform elil-
lanását meggá
tolják. 

Csakhamar 
borzasztó zaj,ki-
mondhatlan lár
ma kapott lábra 
a munkás állam
ban. Öt perez 
múlva a zaj any-
nyira nőtt, hogy 
15 lépésnyire el
hallatszott. Ez 
állapot mintegy 
öt perczig tart, 
mire hirtelen le
csendesül és két 
perezre rá ha
lotti csend áll be. 
A kutatók azon
ban nem tárták 
tanácsosnak a 
kast háborgatni 
és még 4 gramm 
chloroformot tet
tek gyorsan alája. 
Négy perez után 
a lepedőt levet
ték és a köpüt 
fölemelték. 

A köpü teljes 
teli volt méhek- " 
kel, köztük 5 — 6 
centiméter vas
tagságúak is ta-
láltattak.Éltek-e 
vagy nem? Nem 
lehetett tudni. 

Csak néhány 
mozgott alig ész-
revehetőleg. Er
re kiszórták őket 
a verőfényes na
pon a lepedőre és 
megkezdték a vi
asz és méz gyűj
tését. 6»Ür" ~-Í^ 

A köpü egé
szen telve volt 
ilynemű termé
nyekkel. Néhány 
méh a sejt-üre
gekben maradt 
és ott aludt el. 
Egyetlen egy sem 
menekült meg a 
kábító álomtól. 

A napon félóra múlva az egész raj élet jelét 
adá. Három és fél órával később minden méh 
magához tért. Másnap folytatták munkájukat. 

Egy másik eljárásra Antoine ur Reimsból 
hívta föl legújabban a honositó társaság és az 
állat-védintézet figyelmét, kinyilvánítván, hogy 
föltalálá módját, mikép füst vagy bóditó szerek 
használata nélkül a méhekmegfékeztessenek. „Két 
perez alatt, irja, engedékenyekké válnak, szúrás 
nélkül hagynak magukon minden műtéteit véghez 
vinni és nem késnek felbeszakasztott munkájukat 
újra folytatni. Nincs közöttük ogy holt, sebesült 

vagy beteg sem." Erre a két társulat küliötte: a 
kitűnő Blatin a feltalálóhoz utazott. 

Hét anyaköpü volt ott mindegyik harmincz — 
harminczötezer méhet foglalván magában. Kivá
lasztottak közülök egyet. Antoine ur hozzá megy, 
lehajol előtte, alig telt el két perez s a jelenlevők, 
kik némi távolban álltak, látják, hogy a köpüt 
talapzatáról elmozdítja, fölemeli, azután újra visz-
szateszi. Csakhamar ezután ezt a köpüt Blatin elé 
vitte és csúcsával lefelé egy kis üres hordóba 
állitá. Majdnem mindenik méh a lakhely felső 
részeibe menekült, csak néhányan csoportosultak 

ur,, hogy megmutassa vendégeinek az anyaméhet, 
csöndesen eltávolitá a rovarok összehalmozott so
kaságát. 

Mindnyájan teljesen épek voltak és szokásos 
tevékenységük semmit sem csökkent. Az átköltöz
tetés, néhány sejt kivevése, a mesterséges rajzás, 
mindez tiz perez alatt ment végbe. Egyetlen egy 
méh sem szenvedett, egyetlen egy sem repült el. 
S így Antoine urnák nem maradt egyéb hátra 
mint módszerét, mely a lehető legegyszerűbb, 
fölfedezni. Miután csendesen fölemelte a kast, 
zárt ujjakkal kopogtatott annak csúcsán, ezután 

gyöngébb, utóbb 
mind orősebb és 
erŐsebb ütéseket 
m^rt mind gyor
sabban és gyor
sabban reá. Most 
egyik nyitott 

kézzel veregetni 
kezdé a kast és 
két perez múlva 
mind a két kéz
zel ugyanezt te-
v^é,hogya méhek 
időt ne nyerje
nek bódultságuk-
ból magukhoz 

térni. Midőn e 
rendszeres ko
pogtatás vagy 
két perczig tar
tott, fölemeli a 
köpüt lökések 

nélkül és körül
belül húsz gyen
gébb ütést mért 
csúcsára. Erre a 
köpüt fölforditá, 
a többi ismere
tes. Nem elég 
egyszerű-e ez? 
Azonban mint 

minden, ugyez'is 
csodálatra méltó 
eme kis állatok 
történetében. 

K-y. 

Felső-egyiptomi pénzváltó. 

a fonatok aljába. Egyiknek sem volt kedve a me
neküléshez vagy a szúráshoz. Egy ugyanoly nagy
ságú üres köpüt helyezett a telire, karimát kari
mára, 8 egyik oldalán kissé fóltámasztá, hogy a 
végbemenő átköltözködés látható legyen. 

Erre néhány ütést mért az alsó köpi falaira, 
először a csúcsán, utóbb közép táján s a méhek 
azonnal elkezdtek átköltözködni a felső köpübe, 
zárt csoportokban, minden rendetlenség nélkül. 
Hat-hét perez multával égiszen elhagyták sejt
jeiket és a felső köpüben gyülekeztek eiryba. 

Midőn a költözködésnek vége sz.ikadt, Antoine 

Felső-egyiptomi 
pénzváltó. 
A keleti élet 

minden mozzana
tában eltérő sa
játságokat tün
tet föl a mi pol
gáriasuk Euró
pánkkal szem
ben. Míg nálunk 
a tudományok és 
művészetek hala
dása a társasélet
re is kötelező ha
tással van, s azt 
nem ritkán kivet
kőzteti egyszerű 
eredeti jellegé
ből, addig a ke
leti gondtalan-
eág ós kényelem 
folyton - folyvást 
ugyanazon kez
detleges jelleget 
adja a társas élet
nek is, mint év
századok előtt. 
I t t kevés hala
dást látunk, de 
viszont nem is 
jut eszünkbe, 
hogy a hátrama
radása felett saj

nálkozzunk, ha azon békés megnyugvás és meg
elégedés tűnik szemünkbe, a mi főjellemvonása a 
keleti életnek. „Minden ugy van jól, a mint van", 
tartja a fatalista mohammedan, s megelégszik 
sorsával; igényei kicsinyek, s ép azért kevés 
gondja. Nagyon találóan fejezi ki az ő gondolko
zásmódját e török közaiondás: „Azadsik asim, 
gaugasziz basim." („Keveset eszem, de nem töröm 
fejem") Hasonló gondolatokba lehet elmerülve az 
a mezitlábos arab bankár is, ki egész kényelem
mel szijja csibukját a leterített szőnyegen, míg 
valaki föl nem veri mélázásából. 
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A bazár végtelen utczasoraiban ezerenként 
nyüzsög a nép, föl s alá járnak vevők és árusok, 
óktelen zaj, dulakodás fejlődik ki, de a keleti ké
nyelemhez szokott kereskedő hidegvérrel nézi, 
niig őt nem érdekli. Majd kibékülnek, ha össze
tűztek, s legjobb mindenkit saját maga lábán 
hagyni, körülbelől igy szokott gondolkodni. A 
bazárok és utczák sarkain, nagyobb tereken és 
nvilvános helyeken mindenütt ott látjuk a pénz
váltót (szarraf) kinek keleten sokkal nagyobb je
lentősége van, mint nálunk Európában, hol a 
pénznemekből rendesen csak a megfelelő állam 
pénzei vannak közforgalomban, tulajdonképen 
szükség sincs ily pénzváltóra; de keleten, hol az 
egész világon divó pénzek forgalomban vannak, 
ott a pénzváltó-üzlet egyike a legszükségesebbek
nek. Törökország piaczán legelőször a pénzzavar 
tűnik föl az idegen utazónak. Ha valaki valamit 
vásárol, s átad a kereskedőnek egy darab aranyat, 
el lehet rá készülve, hogy legalább is 15— 20-féle 
pénzt kap vissza belőle, s ez az egyik módja annak, 

lálható ott egyiptomi és török pénzen kivül angol, 
indiai, némot, franczia, magyar, görög, spanyol, 
olasz, északamerikai ós több más arany, ezüst, réz 
és papírpénz; mennyire meg voltam lépetve, mi
dőn régi váltó pénzeinkkel és húszasainkkal talál
koztam a török piaezon, s kíváncsi kérdésemre 
bármely török azt válaszolta: ez körmöczi arany 
(kirmícz altun), vagy Kossuth bankó. Csaknem 
hihetetlen de meggyőződhetik róla bárki is, hogy 
mig nálunk valamely pénz már egészen kiment a 
forgalomból, keleten a legnagyobb keletnek 
örvend. Papirpénzeink közül nem ritkán találkoz
tam régi 10 kros jegyekkel is. A Kossuth-bankók 
értéke pedig még három év előtt is igen jól állott. 

A keleti pénzváltó egész nap ott ül pénzes 
ládája előtt, melyből a pénzt kis rakásokban maga 
elé kirakja mint bármely más áruezikket, s min
den váltásnál ép ugy megkapja belőle a maga 
nyereségét mint más kereskedő. Nagyobb össze
geknél alkudni szoktak a neki járó váltási dij fe
lett, kisebb pénznemeknél a dij már megszabott, s 

szerű, olcsó és mégis megfelelő építkezést. Magyar
ország a stájerországi sommeringi vonalhoz ha
sonló, őrülten költséges vonalak építésével nem 
terhelte magát olyankor, mikor a legolcsóbb épí
tési mód is az orra előtt állott volna, mint a bécsi 
abszolút kormánynak. 

Az erdélyi vasút és a nagyvárad-kolozsvári 
vonal, a magyar államvaspálya losoncz-zólvom-
ruttkai vonala, s nagy részben az északkeleti 
vasút is az ilyen költséges, de szép és regényes 
pályákhoz tartoznak. Ily pályáknál természetesen 
alagutakra, hidakra és utvezetékekre (viaduct) 
van szükség, részint azért, hogy a vaspálya az 
elemek s kivált a vizáradások csapásainak kitéve 
ne legyen, részint azért, hogy a pálya színvonala 
a hegymagaslatok alatt és völgym ílységek felett 
haladva, egyenletesen megtartassák. 

Ily utvezeték építését mutatja mai képünk 
is, mely a szilvási völgyben készül, sőt ezóta már 
valószínűleg készen is van s rövid időn át lesz 
adva a forgalomnak. Ez utvezeték, vagy magyarán 

Vasuti hid-épités a Ronyva patak Tölgyén (Abaajmegyében.) - Sárdy István eredeti rajza. 

hogyan lehet az európait rászedni. Az illető ol
vasatlanul és jóhiszomüleg rakja zsebre a pénzt, 
s ha azt ki kell adnia, kivesz egy maroknyit, oda
nyújtja a kereskedőnek, hogy maga válogassa ki 
belőle a kellő összeget. 

Ilyen és ennyiféle pénznem fekszik a képün
kön látható arab pénzváltó előtt is, ki minden da
rabkának tudja hazáját és értékét a legcsekélyebb 
árkülönbségig. Ismeri azt különben a bennlakó is, 
és e jártasságát a keletieknek nem egyszer kellett 
megcsodálnunk, kik csak igen nehezen szokhat
tunk az ily zavaros számitáshoz. 

A pénváltó üzletet kiki szabadon gyakorol
hatja, mihelyt van miből váltani. Ekkor az arab 
pénzváltó elmegy a pénzügyi hatósághoz és 
zacskó számra (egy zacskó (keszachese) értéke 
500 piaszter 50 frt) vásárolja a pénzt, melyet 
forgalomba ad. A világ minden tájáról oda sza
kadt utasok saját pénzcikkel vásárolhatnak, s még 
alig fordult elő eset, hogy az odavaló kereskedő 
valamely pénznem fölött zavarba jött volna. Ta-

annál többet egy pénzváltó sem vesz. A pénzvál
tók száma mindenütt a forgalomhoz mert s min
denik igen jövedelmező üzletet csinál. Képünk 
egy felső-egyiptomi Esznek városi pénj 
ábrázol. E.B. 

A szilvási vasúti hid a Ronyva patak 
völgyén. 

Magyarország az ujabb időkben, nem hiába 
hogy adósságokba verte magát, de tagadhatlanul 
sok vasutat is épített. E sok között akad egy-ket 
- legalább aránylag véve — fölösleges; van né
hány országos és vidéki szükségeinknek minden 
tekintetben megfelelő és elég olcsó; van végre 
néhány költséges, melynél akarva, nem akarva, 
össze kellett kapcsolni a husznost a ke lemessel, 
mert az országos érdekek kielégítése okvetlenül 
követelte a vasúti vonal kiépitését, a kornyék 
természeti minősége pedig nem engedte az egy-

mondva, hid a Bodrogba ömlő Eonyva patak 
völgyén vezet keresztül Szilvás (Apáti) mellett 
Abaujmegyében, Szaláncz vidékén s a magyar 
északkeleti pálya azon vonalán, mely Kassáról 
haladva Legenye-Mihálynál csatlakozik a sátor-
alja-ujholy — ungvári pályához. 

E hely, daczára hogy a Ronyva rendes idő
ben csak egy kis, jelentéktelen patakocska, nagyobb 
esőzések és olvadások idején épen olyan veszedel
mes, mint sok más hegyi patak Magyarországon, 
melyen az idegen csak mosolyog, mig igazi pusz
tító hatalmát nem volt alkalma tapasztalni. A felső 
hegyekből özönlő tengernyi áradatnak e hid alatt 
kellett szabad lefolyást hagyni, hogy egy szép 
ref<rel arra ne ébredjenek az építés vezetői, hogy 
azegész vasúti munkálat sommivé lett s kezdhe
tik az egészet újonnan. A szilvási hid egyike a 
legnagyobb utvezetékeknok Magyarországon. Az 
egész Ronvva vÖlgyo 600 méternyi széles s e fölött 
a hid 320 "méternyi magasságban áll 4 kolosszális 
kőhidoszlopon, mely 3500 mázsa nehézségű vas-



építményeket t a r t fenn. A négy hidoszlop között 
három nagy nyilas van szabadon és nyil tan hagyva 
a vizar levezetésére s a középső nyilas 36 méter, 
a két szélső pedig 30—30 méter szélességű. Ké
pünkön, melyet fiatal művész rajzolónk azon a 
tájon utazva, a hely szinén vett föl, mindez még 
nem látható, de azt igen világosan föltünteti, 
hogyan megy egy ilyen vasúti híd épitése. A való
ságban nzonban ma már a munka csaknem egészen 
kés?, s mindössze körülbelül 10 hónap óta 200 
munkanapon vet te igénybe, különféle szakokban 
dolgozó 500 munkás napi fáradságát. A munkások 
részint ott lakó tótok, részint lengyelek, olaszok 
és würtembergi svábok voltak, kik ilyen vasúti 
munkák végzésére rendesen seregestől szoktak 
hazánkba utazni, minthogy nálunk még a rendes 
mindennapi munka elvégzésére is kevés a munkás. 
A Ronyva völgyén átvivő utvozetéket, mint az 
egész magyar északkeleti vaspályát is, a pesti Unió
bank építtette. E pálya összesen 64 mérföldet tesz 
8 négy részből áll : a debreczen-máramaros-szigeti, 
király háza-csap-szerencsi, kassa-s.-újhelyi és a 
batyu-munkácsi vonal, melyek már mind át van
nak adva a forgalomnak, kivévén a Kassától L e -
genye-Mihályig terjedő rész-vonalat, melynek 
elkészültével (a tervezet szerint ez évi augusztus 
l-jén) az egész vonal végleg be lesz fejezve s az 
Unió-bank teljesen átadja az északkeleti vasút
társaságnak és a hazai forgalomnak. 

E g y k a p u s . 
— Rajz a felföldről. — 

Fenten négy lovas, fényes hintóban érkeznek 
a kapus váró „páholya" elé: az utas arany-ezüst 
betűkkel irott névjegyet hoz magáva l ; a mi ka
pusunk rá se heder í t : szabad az ő házába minden
kinek betérni, csak ki ne kívánkozzanak belőle ! 
Nem is szoktak onnan soha. Az érkezett vendég 
kisérete, mely oly illedelmesen lépdelt egy-egy 
művészi induló zengzete mellett, — visszatér ide 
még egyszer s a kapus közülök is mindenik után 
csak oly egykedvűen fogja bezárni a „márvány
kapu t . " 

I t t falun sincs a dolog különben. Éjjel, mikor 
az őszszak állu orkán végig repül a Kárpátokon, s 
a reszkető harangláb harangjai közül meg-meg-
rántja a legkisebbet, azt a sikoltozó vészhirnököt, 
a lélekharangot, — a kuvik beszól kapusunk abla
kán : „készülj öreg, lesz ma dolog !'• S a mi közös 
cselédünk : a sirásó ránéz csengő-bongó kul
csaira, az ásó-kapára, s azt feleli; „készen va
gyok!" Készen is van mindig. 

Mintha csak könyvből olvasná! Félóra múlva 
jön egy vén anyóka, megzörgeti az ablakot és azt 
kiáltja b e : „jöjjön kend, oda a gazda!" A kapus 
előveszi az ölet és megy. Neki minden vendége 
számára külön kaput kell kinyitni, hogy ne mérné 
meg a kopogtatót széltében, hosszában? Máskor 
meg arra hívják, hogy bocsássa bo a siralom 
országába azt a kis angyalt, a ki eddig ot thon a 
család öröme és gyönyörűsége volt. Fölczihelődik 
hát és megy a maga utján, olyan pontosan, mint 
— a kinek birodalmában szolgál, gazdája a halál. 

A halottas házban csupa nyomorúság fogadja. 
Ott fekszik a halott. Körüle családja; az anya 
még nem hiszi, hogy az ő kis gyermeke, mindene, 
most már egy rögdarab reá nézve, vagy annyi sem; 
a gyermek még bámul apja, anyja csukott ajakára, 
mintha lesne a parancsszót róla; csak az öregapa 
öreganya tudják mi történik i t t : beköszöntött a ha
lál angyala, az a szeszélyes daemon, kit egy hiába 
vár ötven, sőt száz esztendeig, — más megtalál 
násza, boldogsága, első reményei napján! Ok már 
értik, mit tesz ily szótlan, mereven feküdni! 

Há t a sirásó ? No ő sem ért i , mit tesz meghalni. 
Néki annyi az, mint „kukuriczát kapálni, vagy be
szedni a kommoncziót." Kérdezd tőle: nii tör tént? 
elmondja peregő, hajlékony nyelven azt a rég beta
nult, ize-sava vesztett mondókát : „elnyugodott az 
úrban, s megtért egy lélek a mindenek kutforrá-
sához." Aztán még hozzá tesz i ; „öt sukk és tiz 
hüvelyk volt, Isten nyugosztalja szegényt!" 

É n irtózom a végzet e szolgájától! 
Mint gyermek valódi gyűlölet tel gondoltam 

rá. Lá t tam, hogy ő kaparta azt az odút, melybe leg
drágább örömeimet rejtették; hallottam a rögöt zu
hanni ,^ azt hittem, öklével döngeti azokat a fekete 
deszkákat. Mikor a halálmadár sü völtött, azt hittem 
az ő bűvszavai ezek: „jer, csak jer hamarabb a fe
kete kas té lyba!" O egyszersmind az éji őr i s ; mi
lyen szörnyen hangzik az a tompa, mély zngásu 
„egy" vagy „tizenkettő" az ő ajakáról! I lyenkor 

látom fehér ruhás lakóit , ott repkednek csöndes 
kertjükben, s várják a zsarnokot, szét akarják szak-
gatni. H í j ában . . . az „egy" böffenő szava elenyész
ted hatalmukat. 

Magas, szikár ember. Kóczos haja oda simul 
csatakos haldiájához; a földet, mint valami czé-
get, ott hordja minden testrészén. Rendesen bű
bájos, boszorkánymester, ki szemének egy pillan
tásával nyavalyát felejt a barmon, fekélyt a szűz-
leányon; mikor az orvos felmond, vagy a pap be
adja az utolsó szentséget, még van remény az 
élethez, különösen ha megéri betegünk a legkö
zelebbi holdtöltét. De ha a küszöbön héjjá-képével 
megjelenik kapusunk, senni kér szegény, vagy va
lami alamizsnát: vége mindennek! Azöltöztetőnét 
elhívják, a halotti köntöst varrni kezdik ott a be
teg szeme lát tára. Ez maga ád utasi tásokat: 
szűkre, kur tá ra ne ássa kend! beültesse ákáczczal, 
orgonával! ne ássa vízbe! jegyezze meg a fejem he
lyét, nehogy a lábam felől üssék a koresztet; kü
lönben kendnél is kisértenék! 

Emberünk megígér mindent; nem is történt 
az ilyen emlékezet óta! jól megcsinálja ő a „lelke 
he lyé t ! " 

Mikor aztán kiméri szépen, s annyira ásott, 
hogy bent van a földben csípőig: kilép a sirból, 
keresztet v e t , — mert különben magának ásná ! 
— s újra leszállván oda, a hová csak néki szabad 
azon a másikon kivül lépni, ugy elgondolkodhat
nék ásójára dőlve sok mindenről, ha nem volna 
már ránézve olyan mindennapi ez a szomorú sze
rep! Nem csoda, ha nem használja föl hivatása 
egy nyilván való előnyét : azt a reflex ókra való 
sok alkalmat! 

Mit is fecsegünk róla annyi bolondságot ösz-
sze-vissza ? mit adogatunk néki csúf, meg szép 
neveket ? kapus, börtönőr, bűbájos, kertész! Az 
ám! rongyos, éhes ember, a ki minden szabadság
kor vesz egy fényos pengéjű ásót, otthon nyelet 
üttet belé, aztán lefekszik szépen, a míg hivat
ják. M e g y , megmér tetőtül t a l p i g , megássa 
a sírodat, belefektet, és eltemet, s kap mind
ezért negyven krajezárt pengőpénzben. Húsz esz
tendő múlva pedig megemlékezik rólad, mond 
felotted egy miatyánkot , aztán kihányja csont
ja idat jobbra-balra. A fiad vagy a leányod még 
beléd is botolhatik. Kinek; mi köze hozzá ? Véle 
is igy tesznek I Kötelessége nek i ; valahol az útfé
len éhenhalóba szedték föl, s megfogadták „kom-
mencziós" sírásónak. Ez az egész. 

De ne fecsegjük el az időt. A harangok sírnak, 
— a szél különös hangokat röpít felénk, kihangzik 
a „de profundis," v a g y a „testem - lelkem' sírba 
te t tem", aztán jajgató, síró hangok közelednek. A 
koporsót hosszu-hosszu rendetlen sor követi. J ö n 
nek már! Jönnek . . s egyet i t t felednek maguk 
közül, a ki szaporítja birodalmadat, jó kapus! Ne
ked ugyan mindegy . . mert rubrikádba csak azt 
irod föl, hogy „negyven krajezár" — az se sok! 
Ha,nem nézd csak, nézd! amott az ákáczok meg
rezdülnek, fehér alak ágaskodik mögöttük, ol
vassa a halot t nevét, s mintha tár t karokkal vár ta 
volna uj tes tvéré t , saz t su t togná: „megjöttél, vár
t a l ak !" s éjszaka lá t tad-e? — uj lakód föl
keresi azt a másikat, és azt kérdi tő le : „ soká ig?" 
„Örökre , kedvesem!" 

Ásd el, ásd, ha mered! Gáspár Imre. 

Magyar Amerika. 
i i . 

A St.- Louis-b&n lakó magyarok ismertetését a 
Rombauer családdal kezdem, moly i t t befolyása, s 
az átalános tisztelet folytán, melyben részesül, első 
helyet foglal el St.-Louis polgárai között. Jó l 
esett hallanom a lakosság különböző osztályainál 
azt az elismerést és rokonszenvet, melylyel e csa
lád iránt viseltetnek. Négyen vannak fivérek. A 
Szepességből valók. A magyar, forradalomban 
utolsó perczig hiven szolgálták szülőföldjöket, s a 
világosi fegyverletétel u tán választák Amerikát 
uj hazául, hol először is Jowa államban Davenport 
és New-Buda közt telepedtek le, mig később St.-
Louisba költöztek. 

Rombauer R ó b e r t , a fivérek legidősbike 
lapszerkesztő és a „Neue W e l t " czimü lapot adta 
ki a múlt években. Neje Dembinsky tábornok öz
vegye, kedves asszonyság. E magyar családban a 
hazai tá rgyú képekkel diszitett szobákban kelle
mes órákat töl töt tem. A legőszintébb maoyar 
vendégszeretet fogadott; igen érdekelte ederék° ha
zánkfiát minden, mit hazájáról hallhatott, bár 
mint monda — talán sohasem látja ismét szülő

földjét. Rombauer Roderich, a második testvér, 
egyike St.-Louis első ügyvédeinek, sőt városi 
főbíró is volt már, mi a nem bennszülöttre nézve 
ri tka kkitüntetés. A harmadik: Rudolf bankhiva
talnok, a város egyik legtekintélyesebb pénzinté
zetében. Végre Guidó, a negyedik s legifjabb 
testvér, fürészmalom és gazdaság birtokosa St.-
Louis közelében. 

I t t van még Albert bácsi, ki je lenleg egyik 
st.-louisi német lap szerkesztőségében segéd
szerkesztő. Még mindig jó magyar, s szereti hazá
já t , bár nála sem tapasztaltam nagy kedvet a haza
jövetelre. Benjáminnak és Kaufmannak csinos 
szabó-üzletük van itt. Gaál A.-nak pedig asztalos 
műhelye és „Second hand Furni turestore"- ja 
(„ócska butor-üzlet"-je) van. Oly üzlet ez, mely
ben összehalmozva találjuk a legkülönfélébb hasz
nált bútorokat, sőt ezek kiegészítéséül találunk 
itt kályhacsöveket, vas és pléh kályhákat , üveg 
és cserép edényeket, vasalókat s más ily másod
kézből előkerült tárgyakat . Ezek között mozog 
nagy elégültséggel Gaál barátunk, egy alacsony 
termetű, szőke emberke, ki bár amerikai német 
nőt vett el, s jól megy dolga, igen vágyik vissza 
hazájába. A st.-louisi magyarok nagy része nála 
szokott összejőni s ilyenkor üzletének öreg buto-
rai jó szolgálatot tesznek a magyar társaságnak. 
A nála megfordult magyarok közül föl kell emlí
tenem Lissauer Gábort , ki szintén asztalos; e mes
terségét i t t tanulta Amerikában, de talán azóta 
már, ott létemkori nyilatkozatai szerint divatárus, 
mert hiába, Amerikában senki sem szorul épen 
egy mesterségre, hanem azt űzi, a mi jobban fizet. 
Steín J . is gyakori vendég volt Gaálnál . Vele 
New-Orleansban ismerkedtem meg, hol a német 
színháznál volt alkalmazva a dalmüveknél. Ame
rikában Kövesi, Steiner, sőt Aranykövi néven is 
szerepelt. A pesti nemzeti színháznak is tagja 
volt egy időben, s mint ilyen július 4-kén az ame
rikai függetlenség évnapján nagy „Vokal & 
instrumental Concer te t" hirdetet t St.-Louisban. 
A falragaszon a pesti m. k. udvari opera énekesének 
nevezte magát, s mi több, egy magyar énekesnő, 
Szalay Francziska k. a. fölléptet hirdette, és 
más világhírű zongora- és hegedű-virtuózokat. Ki-
váncsí voltam e hangverseny eredményére, mely 
ily tul-merészséggel hi rdet te te t t . E l i s m e n t e m ; sok 
magyar t talál tam i t t együt t . De Szalay k. a., stb. 
csak a falragaszon létezett, s így a közönség nagy
ban csalódott. Az az egy haszon volt, hogy a ma
gyarok talán régóta nem gyűl tek össze oly számo
san, mint ez alkalommal. 

E k k o r és i t t találkoztam Hegyi Lipót ta l , ki 
több éve, hogy az Egyesül t-Államok katonai szol
gálatában van, s igen vendégszerető, szigorú rend
szerető, katonás magyar ember. Meglá togat tam 
őt egyúttal a kaszárnyában is, akkor értesültem, 
hogy alatta még egy magyar szolgál ugyanazon 
szakasznál, neve Szerdahelyi, de nem lévén hon. 
csak annyit tudtam meg felőle, hogy fiatal ember, 
ki csak két éve van az amerikai katonaságnál. 

Épen a Gaá l butorkereskedése mellett fekvő 
sörházban voltunk együtt , midőn betoppan egy ala
csony barna emberke gyér körszakállal, élénk sze
mekkel, mondván, hogy meghallotta, hogy itt ma
gyarok vannak, s bátor t iszteletét tenni, bemutatva 
egyúttal magát mint magyart , s még nyomatéko
sabban mint dr. Wechslert . Ezek az amerikai ma
gyar doktorok mindig nagyon érdekeltek engem, s 
azért fölkértem a dr. urat, hogy mellettom foglaljon 
helyet, bemutatám neki a társaság többi tagjait, 
mig reám kerülvén a sor, örült, de egyút ta l meg 
volt lépetve, hogy egy „correspondent" mellé 
talált kerülni . E percztől kezdve nem vet t többé 
részt a társalgásban, hanem füleimet az általa föl
talált patent orvosságokkal dobolta tele. Beszélt 
óriási üzleteiről, népszerűségéről, s más oly dol
gokról, melyek azt gyani t ta ták, hogy élelmes kó
péval van dolgom. Fölkér t látogassam meg, mit 
kíváncsiságom kielégitésére meg is tevék. 

A doktor ur st.-louisi ideiglenes lakása egy 
kis szobából állott, melyben az ágy után a legna
gyobb területet egy óriási koffer foglalta el. Ez 
volt a doktor ur kincses ládája. Tele volt az min
dennemű nyomtatványokkal német és angol nyel
ven, papir dobozokkal ós orvosságos üvegekkel. 
Valóságos patika, dióhéjban. Hogy az olvasónak 
helyes fogalma legyen, hogy ki és mi ezen dr . 
Wechsler, rendbe kell szednem a kezembe adott 
nyomtatványokat, melyeket a doktor u r a nép 
közt szokott kiosztani, hogy üzletét ismeretessé 
tegye. Az első ily ivecskén először is a doktor 
teljos czimével találkozunk, mely nem kevesebb, 
min t : „Dr . John Wechsler , the celebrated and 
worldrenowned Hungár ián surgical chiropodist." 
(„Dr . Wechsler János a világhirü és ünnepelt 

magyar sebészi tyúkszem vágó.") De lássuk a 
doktor patent találmányait. Ezek között első he
lyen áll a „Dr . J . Wechsler 's Wonderful prémium 
electric Hungari m Powder" („Dr. Wechsler J . 
csodáshatásu vili myos magyar pora.") E „villa
nyos magyar por t " a doktor a tizenkilenczedik 
század legnagyobbszerü találmányának nevezi. 
Lehetetlen itt közölni mind azt, mi e porról a 
kezembe adott nyomtatványban el van mondva. 
De annyit meg kell emlitenem, hogy meghűléstől 
kezdve a szemgyuladásig minden gyógyítható 
véle. Ped ig ez az „electric Hungárián Powder" 
nem egyéb mint utánzata, nálunk a vénasszo
nyoknál annyira ismert: Schneeberger-tubáknak. 
Hasonló csodahatásu orvossága a doktor urnák i 
a „Hungárián Electric oil" („Magyar villanyos 
olaj"), melylyel bármely megrögzött köszvényt 
és daganatot egyaránt képes a legrövidebb idő 
alatt meggyógyítani. Még inkább meg valék lé
petve a doktor egy harmadik nyomtatványa által, 
melyen „New Hungárián reformed practice of 
Medecines" ( „Uj , javitott magyar gyógymód") 
czim alatt, hadar össze ismeretes és ismeretlen 
orvostani igaz és nem igaz tételeket. Meglepeté
sem tetőpontját érte el, midőn a „reforencek" kö
zött más nevezetesebb városok orvosai mellett ott 
találtam fölemlítve Forgách H. F . gróf nevét is, 
ki mint a pesti orvosi egyetem tanárja számtala
nokat gyógyítot t meg a „Hungárián Electric 
Powder"- re l . Ez már mégis sok, gondolám ma
gamban ! És kérdőre vontam a doktor ura t e való
ban merész humbug miatt. 

— Hogy teheti azt Wechsler ur, hogy itt 
gróf Forgách nevét is említi mint tanárt és mint 
önnek ajánlóját, holott tudtommal a pesti egyete
men ily nevű tanár nem is létezik. 

— Látszik, hogy nem régen van ön Ameri
kában — monda szemhunyoritva dr. Wechsler. — 
H á t azt gondolja, tisztelt uram, hogy azok a többi 
references doktor urak léteznek, vagy ismernek 
engem? Vagy talán azt gondolja, hogy én végzett 
doktor vagyok? E g y betűt sem tanultam belőle. 
Kereskedősegéd voltam én, s nem nyerhetvén fog
lalkozást, doktorrá tettem magamat. I t t C3ak 
életrevalóság szükséges, egy kis lárma és a business 
(üzlet) m;;gy. Most lassanként Kalifornia fölé 
megyek, ott leend alkalom ez ártatlan szerekkel 
pénzt csinálni. 

Bámultam ez embert, ki a könnyenhivőket 
igy hálójába csalja, 3 ki ezt m ;g becsületes kere
setmódnak is hiszi. Mert ugyancsak kért, hogy 
hírének emeléséért, írjak csodatételeiről a hazai 
lapokba is. Különben születésére nézve Abonyba 
való ez amerikai magyar csoda-doktor és akkor 
nyomatott látogató jegyén a párisi világ- s más 
kiállitások ármeit is alkalmazta, bár azokon a 
doktor urnák egy patent gyógyszere sem volt ki-
állitva. 

Igen szép aranyárus üzlete van St.-Louisban 
Glück A. butyini hazánkfiának, ki igen szívélyes 
vendégszerető magyar ember. Berty J . M. hazánk
fia pedig a negyedik utcza egyik legnépszerűbb 
sörházában „Bar Keeper", azaz: sörmérő pinczér, 
de ezért még mindig büszke nemesi származására, 
és ugyancsak dicsekszik vele, sőt e büszkesége 
nem igen akadályozza, hogy szabad idejében var
rógépekkel és zsibárukkal is ne kereskedjék. 

E g y vasárnap este épen egy hosszabb sétá
ról térve haza, alighogy olvasókönyvöt vettem 
kezembe, midőn kopognak ajtómon. Egy hosszú 
barna fúrtü ifjú nyi tot t be , kinek kifejezésteli 
arcza, szép nagy szemei, bizalmamat és vonzalma
mat egyszerre megnyerték. Magyarul szólított 
meg és ez még inkább meglepett. Neve Aschen-
dorf Henrik , Győrből való, kire Xántus János ha
zánkfia szavai s iratai nagy benyomást tettek s kí
váncsiságát kielógitendő: jött Amerikába. Magyar
sága, e már évek óta távol levő ifjúnak oly szép, 
olyhangzatos,hogy el semakarám hinni.hogy ő szü
letésére nézve nem magyar , hanem hannoverai; 
mint gyermek jővén Magyarországba, nyelvünket 
i t t tanul ta meg, s mint monda, nem is fogja elfelej
teni soha. Ö is, mint majdnem mindenki, ki 
Amerikában uj pályát kezd, nehéz iskolán ment 
keresztül, itthon kékfestő lévén, St.-Louisban ma 
egyike a legügyesebb czimerfostőknek, s különö
sen üvegre irott arany betűi bámulatra méltók. 

E g y szivarboltban vásárlásokat tevék, midőn 
egy élőmbe adott dobozon e szavakat olvasám: 
„ I rón Crown Cigars" („Vas korona-szivarok.") 
A korona rajza, melyet i t t „vas-"nak neveztek 
el, nem volt más, mint magyar szent koronánk, az 
elgörbült kereszttel, országalmájával s a többi 
koronajel vényekkel körülvéve. Valakinek meg
tetszett koronánk rajzi s azt fölhasználva üzleti 
reklámul, vas koronának nevezte el. 

St-Louisi konzulunk, Barth Júuos ur, igen 
udvarias gentleman, csakhogy nem igen látszik 
m gkülönböztetni Ausztriát és Magyarországot 
a szinte általa képviselt némot államoktól, mivel 
az üzlete fölé kiirt „Deutsche Consulate" azt is 
jelenti, hogy osztrák-magyar konzulság. 

Ha még a „Kossuth Ávenuen ' végigvezetem 
az olvasót, mely diszes utczát nagy hazánkfia 
nevéről neveztek el, befejezhetem st.-louisi ma
gyar apróságokról irt közleményemet, megemlítve 
még, hogy e 313,000 lakost számláló városban a 
magyarok s/áma az 1870-ki népszámlálás szerint 
száziietvennyolcz volt. Liptay Pál. 

A magyar tud. akadémia nagygyűlése. 
Az akadémia idei nagygyűlése máj. 17-én szo

kás szerint az osztály-értekezletekkel kezdődött meg. 
Az akadémia szabályai szerint mint tudva van, a 
három különböző osztály külön teszi javaslatait 
saját szakjában ugy a jutalmak kiadására és ki tű
zésére, mint a tagok választására nézve. E javas
latok aztán az összes ülés elé kerülnek, s a jutal
mazások szabályszerű formák tekintetében átvizs
gáltatnak, s helybenhagyatnak, a választások 
pedig az osztályok ajánlottaiból i t t az összes ülés
ben történnek meg Áz osztályok jelentései alább 
az összes ülésekről szóló tudósításunkban ismer
tetve vannak, azért ezekről külön szólanunk nem 
szükséges. 

A nagygyűlés I-sö napja május 20-kán. Gróf 
Lónyay Menyhért és Osengery Antal elnökök 
elfoglalván az elnöki székeket s megnyitván az 
ülést, Arany János főtitkár fölolvasta a május 
25-én az akadémia dísztermében |tartandó ünne
pélyes közülés tárgyait . Ezek lesznek : 1) Elnöki 
megnyitó beszéd. 2) Ti tkár i jelentés. 3) Emlékbe
széd F á y András felett, tart ja Zichy Antal . 4) 
Ujabb nyomozások a sziuképi elemzésben, érteke
zés Sztoczek Józseftől. 5) Emlékbeszéd a nyomda 
Magyarországon lett behozatala négyszázados 
fordulójára, tartja Toldy Ferencz, melylyel kap-
csolatbm a régi nyomtatványokból a t i tkári szo
bában kiállítás rendeztetik. 6) Elnöki zárszó. 

A főtitkár ezután fölolvasta Buda városa kö
zönségének á t i r a t á t , melyben tudatja, hogy a 
nyomdászat négyszázados évfordulója alkalmából 
2000 frtos alapitványt tet t , melynek kamatja egy 
elaggott vagy elnyomorodott magyar szedőnek 
adatik ki. 

Ezután fölolvasták az osztályoknak a jutal
mak kiadására vonatkozó jelentéseit 

A I-ső {nyelv- és széptudományi) osztályon volt 
ezúttal a sor a nagy jutalomra javaslatba hozni 
az utolsó öt évben (1867—1872) megjelent nyel
vészeti és szépirodalmi munkák közül a legkivá-
lóbbakat. R gibb határozat szerint mindenik szak
ból egy-egy 200 aranyos nagy jutalom adatik ki. 
Az I-ső osztály az ez idei 200 aranyos nagy ju ta
lom egyikére a nyelvészeti szakból Hunfalvy Pá l 
„A kondai voirul nyelv" czimü munkáját ; az 50 
aranyos M írczibányi-jutalomra Szász Károlytól a 
Niebelung-ének műfordítását. A szépirodalmi 
szakban a 200 aranyos jutalomra Arany Jáno< 
ujabb költeményeit, az 50 aranyos Marczibányi-
jUtalómra Gyulai Pál költeményeit ajánlotta; a 
Sámuel-dijra (15 arany) pedig az elhunyt Széuásy 
Sándor „A latin nyelv és dialektusai" czimü mun
káját. (A jutalom az elhunyt szerző öz vegyenek fog 
kiadatni.) A Karácsonyi-féle 400 aranyos ju ta l 
mat már másodszori pályázatkor sem ítélvén oda 
a birálók, ez a szabályok értelmében az akadémia 
rendelkezésére esik, s ez iránt az osztály „Sha
kespeare élete és munkája" czimü nagyobb mű ké
szíttetését határozta el megbizás utján 400 arany 
díjazással. 

E jelentéseket a nagygyűlés helyben hagyta, 
átalános éljenzések közt. 

A Ilik (bölcsészeti és történelmi) ozztály pá
lyahirdetései közül ezévben csak egyetlen jutalom-
kitűzés mutatot t föl eredményt: a 100 aranyos 
Sztrokay-dij a „Köteles részről," melyre 4 derék 
munka érkezett be. A 3-ik számú mint legjobb 
munka nyeri a 100 aranyat, fölbontatván a jeligés 
levélke, k i tűn t , hogy irója Goldschmid Benő se
gédfogalmazó a honvédelmi minisztériumban. A 
többi munkák dicsérettel említtetnek. — A Dóra 
Szilárd-féle pályadijat (vasúti tariffa-kérdés,) a 
Goro ve-dijat (az egyéni szabadság föltételei s kor
látai), a Vitéz-jutalmat (Bonfin élete) s az anthro-
pologiai és logikai hölgydijakat a beérkezett 
gyönge pályaműveknek nem adhat ták ki. 

Ezu tán F rank i Vilmos osztálytitkár olvassa 
a 2-ik osztály megállapodását, hogy a 30 aranyos 
pályahirdetések a jutalom csekélysége miatt med

dők maradván, jövőre a Goro ve-jutalomból 4 éven-
kint 60 — 60 arany tűzessék ki. Miután erre az 
alapitó Gorove-család beleegyezését Gorove Tst-
ván akad. tag kijelenté, az osztály határozatát elfo
gadta a nagygyűlés is. Ugvancsak Franki olvassa 
a 2-ik osztály jegyzőkönyvét, mely tudatja , hogy 
gr. i ó n y a y Menyhért akad. elnök 100 aranyat 
tűzött ki egy a „Vicinális vasutak"-ról készitondő 
pályamunkára. 

A Hl-ik (természettudományi és mennyiség
tani) osztálynak ezúttal nem voltak odaítélt ju
talmai. 

A nagygyűlés 11-ik napján május 21-kén a 
választások történtek meg. É gyűlésben 36 tag 
vett részt. Ennyi volt ugyanis u beadott szavaza
tok száma, mely azonban az ülés olején 27, a végén 
pedig 32 közt váltakozott. 

Igazgatósági tagnak az elhunyt gr . Andrássy 
György helyett Pulszky Feienczet választották. A 
választások további eredménye osztályok szerint: 

I . osztály tagjai le t tek: tiszteleti tag id. b. 
Rudit József; levelező t a g : Burtal Antal , a „Pb i -
lologiai Közlöny" volt szerkesztője s derék pesti 
tanár. Külső tagok: Owerbeck J á n o s ; Leitner W . 
G. lahorei tanár ; Curtius György, jeles hellenista 
és Schiffner szt.-pétervári Itanár. (Az első osztály 
minden ajánlottját megválasztotta a nagygyűlés.) 

I I . osztályban rendes t agok : Hmszlmaun 
Imre, Knauz Nándor, Szilágyi Sándor és Franki 
Vilmos. Levelező tagok: Apáthi István és Matle-
kovits Sándor. Külső tagok: Gl'idstonc Wil l iam 
jelenlegi angol miniszterelnök, Patterson Ar thur 
(a magyar irodalom angol ismertetője és fordítója) 
és Trinchiera Ferencz nápolyi tudós. 

Ez osztály t i tkárának titkos szavazás utján 
egyhangúlag Franki Vilmost választották meg, ki 
Rónay Jáczint lemondása óta mint helyettes buz
gósággal vezette a ti tkári teendőket. 

I I I . osztályban tiszteleti tag lett Jedlik Ányos; 
rendes tagok: Friváldszky Imre, Lenhossék József 
és Szily Kálmán. Levelező t agok : Biélz Ernő, b. 
Eötvös Lóránt és Wartha Vincze. Külső tagok : 
Bemard Claude, Hirtl József, PeAzwal József, Rose 
Gusztáv, Thomson Vilmos és Virchow Rudolf. 

E választásokkal a nagygyűlések véget ér
tek, s még a vasárnapi ünnepélyes közgyűlés van 
hátra.* 

A borszéki fürdő. 
A ki erdélyi emberrel hosszasabban társalog, 

hamar m;ggyoz idhetik ró la , hogy beszélgető 
társa az erdélyi jó borok mellett a hires „bor-
viz"-eketis ki fogja emelni s apa rád i vízzel szem
ben kivált a borsziki hatalmas „borvíz" lesz raa-
gasztalásának tárgya. 

Nem is csoda. A borszéki viznéd kellemesebb 
italu savanyu viz alig található, s az olyan élénk 
keletnek örvend magában Erdélyben, hogy csak 
Pestig is ri tkán szokott belőle egy-egy nagyobb 
szállitmány elérkezni. Hanem a hires viznek hires 
a forrása is s csak idő és pénz kérdéso, hogy a 
borszéki fürdő mikor fog a világhirü fürdők so-
rábin szerepelni, mert regényes fekvése, pom
pás vizei — kivált a „lobogó" nevű hatalmas edző 
fürdője — évről évre mind több-több látogatót 
vonzanak Gyergyószéknek e vadon szépségű he
lyére, ivó kutjából pedig folyvást nagyobb meny-
nyiségben szállítják a mar omlitett „borszéki 

i viz"-et. E viz a számtalan sok, részint nem hasz-
| nált, részint még ki sem kutatot t forrás közül csak 
I egyetlen egy kútfő adománya, s ezt Borszék fökutja 
I név alatt ismeri mindenki, a ki valaha Borszéken 
í megfordult. 

E hires fürdő életében alkalmasint jelenté
keny mozzanat lesz a mostani bécsi kiállítás, mert 
ez alkalomra a fürdő tulajdonosai illően elkészülve 
jelentek meg, hogy becses kincsök, Borszék, min
den jó tulajdonait megmutassák a világnak. Ditró 
és Szárhegy két község, mint e fürdő közös bir
tokosa a kiállításra Borszék forrásainak vizeiből 
mutatványokat, tájképeiből és egyes főbb épületek
nek stb. fényképeiből csinos kiállitásu albumokat 
küldöt t . Ezenfelül pedig elhatározta a két tulaj
donos község, hogy az egész Borszéket egy szak
férfival leiratja és a munkát diszes kötésben ma
gyar, német, franczia és angol nyelven a bécsi 
közkiáll i t isra több példányban szintén elküldi. 

Igy készült dr. Cseh Károlvnak szakavatott 
munkája, *) melynek nyomán mi is megismertet
jük Borszéket olvasóinkkal. 

*) „Borszék gy ígyáazati és nemzetgazdasági szem
pontból " I r ta Cseh Károly orvos-sebésztud >r, szülész, volt 
borszéki fürdőorvos és országos képviselő. Borszék környé -
kének térképével. Ára 2 frt. 
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Borszék egy nagyobb szabású völgymedencze, 
mely Gyergyó fiókszékben, gyönyörű fenyves ha
vasok aljában, illatos rétektől környezve, és apró 
patakok által keresztül kigyózva, balzsamos kár
páti levegőjével mintegy kétezer láb magas fen-
eikot képez. Közelében ered az északnyugotnak 
menő Maros és a délnek tartó Olt folyó. 

Érdekes a Borszék múltjáról szóló fejezet, 
melyben szerző megczáfolja azon hagyományt, 
mintha a borszéki ásványvízforrásokat BáníFy 
Dénes báró 1773-ban találta volna föl; mert hi
szen őt is pásztorok vezették oda, a kiknek már a 
környékbeli néppel együtt ismerniök kellett e for
rások üdvös hatását. Hogy pedig azt ismerték is, 
nemcsak a pásztorok, de mások is, azt szerző 
még 1700-ban kelt adatokkal bizonyitja; sőt ki
mutatja, hogy ott 1745-ben kápolna volt, s egy 
ugyanazon évi okirat szerint az akkori főkirály-
biró juhpásztorai megbüntettettek, mivel a Bor
székben levő fürdőházakat majd minden évben 
lerontották. 1762-ben az első székely gyalog eze-
rednek már háza volt a forrás közelében, mely 
mellé még a következő évben több épült. A múlt 
1872-ik évben pedig egy ásatás alkalmával sok 
régi római pénz találtatott, miből még azt is lehet 
gyanítani, hogy már a rómaiak is ismerhették e 
forrásokat. 

Hanem e század eleje óta már biztosabb ada
tok szólnak Borszékről, mert már akkor, 1804-ben 
egy bécsi ember — Zimmetshausen — jónak látta 
azt többed magával 28 évre bérbe venni, s hogy 
azóta mily gyors léptekkel halad, az kitűnik ab
ból, hogy a haszonbér, mely 
1804-ben 400 magyar forint 1 
volt, 1868-ban már 52,821 
o. é. forintra emelkedett; s 
ez a jövő évben lejárván, 
megint nagyot fog emel
kedni az ujabban tett nagy
szerű berendezések és be
ruházások folytán. 

A borszéki források — 
irja Cseh Károly — éven
ként 100 ezer vendéget 
képesek volnának ivo - és 
fürdővizzel ellátni, s ezen
felül még 10—12 millió pint 
borvizet kereskedésbe le
hetne adni, kellő berendezés 
után. A számtalan forrás 
közül most csak 5 használ
tatik ivásra és 4 fürdőnek; 
de forgalomba csak egy 
kútból jő a borszéki viz 
piaczra, s mégis évenként 2 
millió pintes üveggel kel 
el, holott még a mostani 
eljárás mellett is kétszer 
ennyi üveget lehetne meg
tölteni. 

A mi az ivóforrásokat 
és fürdőket illeti Borszéken 
igen nagy számmal vannak. 

Az ó-lobogó és az uj-lo-
bogó, az ó-sáros és az uj-sáros, majd a. Lázár-fürdő 
mind kitűnő jó hatású s már rég használatban levő 
gyógyfürdők, melyeknek berendezése évről évre 
czélszerübb lesz. 

Az ivóforrások közt első a fokút, melyhez 
még négy sorakozik a használatban levők közül: 
a Kossuth-kut, László-kut, Boldizsár-kid, erdei-kut. 
A nem használtak közt pedig szintén igen jóvizüek 
vannak, de még nincsenek igénybe véve. Külön
ben ha egyszer Borszék gazdagságához arányos 
számú látogatóknak lesz mulató és gyógyhelye: 
valószínűleg még uj erek is fognak fölfedeztetni, 
mert hegyei oldalán az ásványos vizek szivárgása 
mindenfelé látható. 

Képünk az ivókutak közül mutatja be az 
elsőt: a főkutat, mely Borszék közepén a szabad
ban, rácsozattal körülvéve buzog föl s innen négy 
csövön keresztül szakadatlanul foly egy közel
fekvő, csinosan födött és télben fűthető „töltő
házba", hol a székely leányok éjjel-nappal töltik 
az úgynevezett „borszéki vizet" a forgalomban 
már meglehetősen ismert hosszúkás pintes üve
gekbe. Csupán ez egyetlen forrás vizo jön még 
eddig csak a piaczra. E viz ott a kútból kimerítve, 
gyöngyözik, kellemesen csípős izü; a savas vizek 
rendes fanyarsága a legkisebb mértékben sem 
érzik rajta és jóságát még dugatlan üvegben is 
hosszasan megtartja, s két nap múlva is kellemes 
izü, az üvegben csak hosszasabb állás után válik 
ki csekély sárgás-fehéres csapadék, kivált oly 
üvegben, mely már többször volt e vizzel meg
töltve. A mi pedig ezen forrásnak minden más 

hasonló szénsavas ásványvizek felett, habár azok 
több szabad szénsavat tartalmaznak is, elsőbbséget 
nyújt, ez a nagyon kellemes ize és azon sajátsága, 
hogy benne a szénsav sokkal nagyobb vegyrokon-
sággal van a többi alkatrészekkel összekötve, és 
így a szállítást sokkal inkább kiállja mint más 
borvizek. Még számos év múlva is — jól bedu
gott üvegekben — színe, ize és hatása a legkisebb 
változást sem mutatnak. 

E kut, társaival együtt, magában elegendő 
volna arra, hogy Borszék nevezetessége nemcsak 
hogy ne csökkenjen, hanem a közlekedés köny-
nyebbedtével aránylag folyvást emelkedjék. A 
fürdőkkel együtt pedig, bátran lehet reményleni, 
hogy nemcsak a tulajdonos Szárhegy és Ditró 
községeket, hanem az egész Székelyföldnek bár
mely helyét is messze tul fogja ragyogni a világ 
előtt hírben és nevezetességben. Ha a csehországi 
Karlsbad hire egész világra kihatott: Borszék sem 
maradhat sokáig ismeretlen a messze külföld előtt, 
daczára a nehéz közlekedésnek és félreeső hely
zetének. 

Egyveleg. 
© (London jelenlegi népessége.) London népes

sége az utóbbi 5 év alatt ismét a szó szoros értel
mében óriási módra növekedett. Az úgynevezett 
„Metropolitan Area", azaz: Londonnak összes 
városrészei a hozzájok tartozó külhelységekkel 
együtt: 1869-ben 3.369,500 lakót, 1870-ben: 

Főkut a borszéki fürdőn. 

3.831,568-at, 1871-ben 3.903,855 — 1872-ben 
3.977,569-et számlált. Jelenleg pedig bátran te
hetjük London összes lakóinak számát 4 millióra. 

© (.4 bolíviai köztársaság elnökei.) Nincs 
állam, — irja egy bolíviai történetíró, Félix 
Reyes Ortiz — melynek történetkönyve véresebb 
lapokat mutathatna föl, mint Bolíviáé. Sucre-t, a 
bolíviai köztársaság első elnökét, száműzték s ké
sőbb orozva meggyilkolták. Blancot főbe lőtték. 
Santa Cruzt számkivetették. Balliviant a szám
űzetésben megmérgezték. Belzut a kormányzóság 
palotájában vágták darabokra. Cordovát ágyában 
ölték meg. Tinarest kiűzték az országból s idegen 
földön halt el. Acha eltűnt és sorsáról máig sem 
tudnak semmit. Melgarejot veje fojtotta meg. Mo-
ralest, az utolsó elnököt, unokaöcscse ölte meg. 

** (Sajátságos regénytárgy.) Rosenberg vá-
racska a foglyok börtönéül szolgál, s ott legköze
lebb oly sajátságos eset adta magát elő, melyen 
valóban csak nevetni lehet. Ugyanis Weinreich 
kereskedő néhány hóval ezelőtt az erkölcsiség 
elleni vétsége miatt négy havi várfogságra Ítélte
tett. O meg is jelent Rosenberg várparancsnoka 
előtt, hogy a kiszabott büntetést megkezdje. Fog
sági idejéből már csak néhány nap Volt hátra, 
midőn az augsburgi rendőrség tudata a rosenbergi 
várparancsnokkal, hogy a fogságban nem az ere
deti Weinreich, hanem csak kópiája ül. Weinreich 
személyesen nem volt fogságban, hanem helyette 
Kohl szinész állotta ki a büntetést, ki Weinreich 
testalkatát oly ügyesen utánozta, hogy a le
írás egészen ráillett, s a várőrség sem gyanako

dott négy hó alatt a legkevesebbet is. Azonban 
egy „jó barátja" az eredeti Weinreichnak, kiről 
az egész világ azt hitte, hogy várfogságban van 
őt Augsburgban látta, s rögtön figyelmeztette a 
rendőrséget és most Weinreich mind eredetiben 
mind kópiában fogságban van. Csakhogy most a 
kópia nem Weinreich, hanem Kohl hibájáért 
szenved büntetést. Kohl ugyan kihallgattatásánál 
azt vallotta, hagy az egészet azért tette, mert tár
gyat akart szolgáltatni regényírásra, de valószínű
séggel azon hir bír, hogy Kohl 1000 frtot kapott 
Weinreichtól a kiszabott büntetés kiállásaért. 

** (Bismarck herczegi diplomája.) Bismarck 
herczegi oklevele hat havi munka után elkészült. 
Ez oklevél tizenkét oldal szöveget tartalmaz. Az 
első lapon a császár czimere áll, körülvéve a tizen
két tartomány czimerétől, fölöttük a sas. A máso
dik lap a herczegi rangra való emelés indokolását 
foglalja magában nevezetesen a herczegnek „fe-
lejthetlen érdemeit" Németország egyesítése kö
rül; a harmadikon és negyediken a méltóság örö
kösödésekörülihatározatok, azötödiken és hatodi
kon a czimer leírása, a hetediken maga a czimer 
foglal helyet. Ez a régi Bismarck-féle czimer 
herczegi palásttal és jobbról a porosz, balról a 
brandenburgi sassal díszítve. Jobbról osztrák, 
balról dán és fölül franczia lobogók díszelegnek; 
alatta Strassburg remek művű képe áll. A nyol-
czadik lapon a czimer leirása folytattatik, a 
kilenczediken a nem herczegi utódokról foglal
tatnak határozmányok; a tizedikon a császár alá-
irása van. A 11. és 12. lapon a hitbizományi ala

pítólevél kivonata olvas
ható. 

** (Az amerikai nőkről.) 
Az Egyesült-Államok múlt 
évi postai kimutatása szerint 
hétszáz nő van alkalmazva, 
mint postamosternő, vidéki 
s központi hivatalnoknő, 
irnoknő. Összesen 32,000 
postahivatal van s ezek kö
zül ötszázat vezetnek höl
gyek. A washingtoni köz
ponti irodában van 310 férfi 
s 63 nő-hivatalnok, s ez 
utóbbiak is a legnagyobb 
pontossággal végzik teen-• 
dőiket. Átalában a nők 
Amerikában mindig tágabb 
működési kört nyernek. A 
legújabb összeszámítás sze
rint az Egyesült-Államok
ban 530 nő működik orvosi 
minőségben, 24 mint fog
orvos, öt mint ügyvéd s 68 
mint hitszónok. Az amerikai 
nők — mint egy new-yorki 
lap irja — másként is van
nak alkotva, mint európai 
testvéreik. Cincinnatiban 
ugyanis bizonyos Lytle asz-
szony közelebb hatalmasan 
megverte Straub rendőr

főnököt, mivel ez a nő rakonczátlan fiát dolgozó
házba küldé. De másrészről szakértelmüknek és 
kitartásuknak is ritka példáira találunk. így a 
bostoni tűzvész alkalmával 8.881,296 dollár értékű 
értékpapír égett el, s a maradványok ugyanazo
nosságának meghatározásával a pénzügyminisz
térium három nőhivatalnoka foglalkozott négy 
hónapig. 

** (Mesterséges gyermekek utazók számára.) 
Az Amerikában magas polezon álló ipar napról 
napra emelkedik, s nincs mainap már egy iparág 
sem, mely számára bizonyos gép föl nem ta
láltatott volna. Hogy a gép föltalálása ma sokszor 
mire vetemedik, a következő hirdetésből láthat
juk: „Utazók, csodálkozzatok és bámuljatok! Sok 
éven át nehéz fáradság után végre sikerült oly 
mesterséges gyermekeket készítenem, melyeket, 
ha az utazók a waggonokba magukhoz vesznek, s 
ott 8irni engedik, biztosak, hogy mindenki, ki őket 
hallja, messze elfut, s így a legnagyobb kényelem
nek örvendhetnek. E csudálatos gyermekek, me
lyek könnyen zsebbe rejthetők, ára Nr. 1 gyermek 
(kiáltoz, hogy majdnem a fűlő meghasad az em
bernek, ötszörös emelkedésű hanggal, melyben a 
dacz és akaratosság bizonyos neme van) 10 dol
lár ; Nr. 2 (nem oly erős, hanem annál siralmasabb 
és kiállhatatlanabb nyöszörgéssel) 5 dollár; Nr. 3 
(közönséges, mely csak néha-néha hallatja ijesztő 
hangját) 2 és fél dollár! Bizonyítványok, melyek 
föltaláló iránti hálától áradoznak, számosak." 
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Irodalom és művészet. 
— (Szabó Károly kisebb történelmi munkái) 

Ráth Mór kiadásában, ugyanazon alakú kiadásban 
jelentek meg, mint Csengery, Kemény és Greguss 
müvei. Szabó Károly az ősmagyar történelem te
rén tett buvárlataival s a görög források és a ha
zai ősi alapkutfők fejtegetésével szerezte meg a 
tudós viliig és az olvasó közönség elismerését. E 
mellett egyes szakokra, mint a könyvészetro és a 
nyomdászat történetére vonatkozó czikkei is min
dig uj anyagokkal gyarapitották átalános hazai 
történetirodalmunkat. Kidolgozása e többnyire 
nehéz kérdéseknek mindenkor olyan, hogy mig az 
ellenvéleményben levő tudós búvárt meggyőzi ér
veivel, addig az egyszerű olvasót gyönyörködteti 
előadásával. Ára a több mint ötven ivre terjedő 
két kötetnek fűzve 5 frt, bekötve 6 frt 60 kr. 

— (.4 Franklin-társulat kiadásában megjelent 
munkákból) ujabban a következőket vettük: „Kí
sérleti természettan.1' Az ujabb elméletek alapján 
szerkesztett kézikönyv a középtanodák felsőbb 
osztályai számára, irta, Fehér Ipoly. Második rész: 
Rezgéstan. Hangtan. Fénytan. Sugárzó hő. De-
lejesség. Villamosság. Nagyon czélszerűen készült 
kézikönyv, melyből e 2-dik kötetnek ára 2 frt. — 
Jókai Mór munkáinak a Franklin-társulat tulaj
donába átment népszerű kiadásából ismét két fü
zet került ki sajtó alól; most már a 74- és 75-dik 
füzet, s ez az „Árnyképek" czimü beszélygyüjte-
ményt foglalja magában. Ára együtt a két szám
nak 1 frt 20 kr. E népszerű kiadásnak különben 
egy-egy száma 40 kr, a kettős füzetnek ára pedig 
80 kr. — „Petit livre francais." Tankönyv 4—8 
éves gyermekek számára, összeállította Sasváry 
László. Ára 40 kr. 

— (A Franklin-társulat kiadásában,) még 
Heckenast Gusztáv neve alatt a czimlapokon, 
továbbá a következő munkák jelentek meg : „Az 
uj törvények rendezett és a m. k. miniszteri ren
deletekkel, kiegészített legteljesb kiadása" czimü 
nagy gyűjteményből az ötödik kötet második fü
zete. „Az 1872-dik évi törvények ugy az azok 
életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsá
tott magyar kir. miniszteri rendeletek gyűjtemé
nye." Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusz
táv. A gondosan összeállított, 24 iynyi füzet ára 
1 frt 60 kr. — „Döntvénytár. A magyar kir. cu-
ria semmitó'széki és legfőbb itélőszéki osztályának 
elvi jelentőségű határozatai." Gyűjtötték dr. 
Dárday Sándor, Szeniczey Gusztáv, dr. Gallu Jó
zsef és Zlinszky Imre. E gyakorló ügyvédeknek és 
peres feleknek érdekes és hasznos gyűjtemény ára 
2 frt 50 kr.— „A német irálytan vezérfonala"kö
zéptanodák számára szerkesztette Cserni Béla 
gyulafehérvári gymn. tanár. I. rész. A prózai 
irálytan. Ára 70 kr. E könyvecske a közéleti fo
galmazásokat ismerteti elméletben és német pél
dákkal. — A „Népiskolák könyvé"-ből az ötödik 
rész: „Magyar magán- és közjogtan." Irta Márki 
József tdr. Ára kemény kötésben 40 kr. 

— (Vajda Viktortól egy regény) jelent meg 
„Az utolsó szerelem" czim alatt, három kötetben. 
A szerző, kinek e munka első regénye, ugy lát
szik inkább az elmélkedések és az előadásbeli izlés 
által tűnik ki, mint a cselekvény szerkesztése és 
az alakok élethű és művészi rajza által. A regény 
meséje egyszerű, de epizódjai elég érdekessé teszik. 
Ez epizódok a háttérből válnak ki, mert a regény 
cselekvényének háttere a német-franczia háború, 
mely azonban aránytalanul sok tért foglal el és 
nem olvad kellő összhangba a fócselekvénynyel. 
Különben mint nemesebb irányú olvasmány ajánl
ható. Kiadta Lauffer Vilmos, ára 3 frt. 

— (Aigner Lajos kiadásában) megjelent: 
„Dornegge kastély, vagy: A boldogság útja," re
gény Schücking Levintől. Magyarra átdolgozta 
Philaleth. Ára a csinos kiállítású 6 kötetnek 6 frt. 

— (Dr. Péczely Ignácztól) „A szivárványhár
tyáról" czimü kis vita-irat jelent meg, leginkább 
orvosok számára. Ára nincs följegyezve. 

— („A nyomdászat kézikönyve") czimü szak
munkából, melyet Bertalan ffy József szombathelyi 
nyomdatulajdonos irt, minden két hétben egyszer 
három nagy oktáv ivet tartalmazó füzet fog 
megjelenni. Egyes fűzet ára 30 kr. E művet, mely 
mindenesetre hézagot pótol, a „középmagyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete" adja ki, 

T Á R H Á Z . 
s csak az előfizetési pénzek intézendők e hó vé
géig Klein F. Lajos úrhoz a „Franklin-társulat" 
nyomdájában. Az első füzet megjolenési határidejű 
ez évi június 15-dike. 

** (A „Képes Kiállítási Lapok"-ból) ismét 
két szám jelent meg a következő tartalommal: 

5 szám tartalma: A walesi herczeg (arczképpel). Hi
vatalos értesítések. Személyi hirek. Magyarország a kiál-
litason. Az iparpalota főbejárata (képpel). Svéd halászház 
(képpel). I I I . Ahmed kútja (képpel). Chinai theapavillon 
(képpel). A szász parasztház. Nemzetközi kongresszusok 
Bécsben a kiállítás alatt. Bécsi tárczalevél, Újvári Bélától 
A nemzetközi jury. Az iparpalota méretei. Kiállítási ma
gyar bizottságok. Az első „ötvenkrajczáios" nap. Kiállí
tási szemle. Vegyesek. Útmutató kiállítási látogatók 
számára. 

6. szám tartalma: John Scott Russel, az iparpalota 
tervének készítője (arczképpel). A kiállítás mezőgazdasági 
része, Rodiczky Jenötöl. Hivatalos értesítések. Személyi 
hirek. Fényképek a kiállításon, A gajdeli ház. „E pur si 
muove." A művészet a kiállításon. A művészeti csarnok és 
a „Favillon des amateurs" (két képpel). Persa pavillon 
(képpel). A zene a kiállításon A mór villa. Az egészség
ügyi kiállítás pavillonja. Kiállítási szemle. Vegyesek, 
Útmutató a kiállítás látogatói számára. 

•/. (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál 
ujabban következő zenemüvek jelentek meg: 
„Thököli, Bercsényi nótái és Rákóczi induló kép
letei." zongorára alkalmazta Bartalus István (ára 
80 kr.) Eredeti, sok magyaros zamattal és zenetör
ténelmi becscsel biró dallamok, helyenként saját
ságos és a magyar zene ujabb termékeitől sok te
kintetbon eltérő rythmussal. Nemzeti zenénk szor
galmas gyűjtője Bartalus ur mindenesetre jó szol
gálatot tett zeneirodalmunknak e régi nóták köz
lésével. Alföldi Imre átirata: „Csak titokban 
akartalak szeretni" czimü népdalra, szépen hang
szerelt, könnj'ü és mégis eredeti modorban, az ily
nemű átiratok jelesbjei sorában foglal helyet. (Ára 
50 kr.) Coloman do Medzihradszky „Aesculap" ez. 
polkája (60 kr.) a szerző első zsengéje és Kateau 
L. „Niichstenliebe" polkamazurja (50 kr.) méltó 
társak az üres motivumok és közhelyek szorgal
mas fölhasználásában. 

Táborszky és Parschnál megjelentek: „Sechs 
Gesánge von Johann Végh" (ára 1 frt 50 kr.). 
Német dalokra német dallam magyar szerzőtől. Á 
körülmények e találkozását sok laptársunk nem 
tudja megbocsátani, és mi is jobban örvendenénk, 
ha ily jeles tehetséget a magyar zene torén lát
nánk mozogni, de ki szabhatja elé a költőnek 
versmértékét, a zenésznek az alkotásaiban köve
tendő irányt. Fődolog, hogy a mit alkot, annak a 
mi, kitűnő legyen. És ez az eset Végh J . ez ujabb 
dalfüzeténél, mely korábban kiadott 12 dalával 
szembon ugy a gondolatok mélysége, mint a tech
nikai alkotás tekintetében tetemes haladásttanusit. 
Végh Jánost zeneszerzeményeiben az eredetiség, 
a szövegnek a dalammal helyes öszhangba hozása 
és a zongora-kiséretnek kellő kifejtés által csaknem 
önálló tényezővé emelése jellemzik. Szinezésében 
gazdag, az i'rzelmek visszatükrözésében szeren
csés, a hangszerelésben mester. Mily jól eltalálja 
a szerelem és lelkesedés hangját az 5-ik, a balla
dának megfelelő rithmust a 6-ik sz. dalában, me
lyek e gyűjtemény gyöngyeinek tekinthetők. Mily 
jellemzőleg festi a "szerelem szenvedélyes tüzét a 
3-ik, a havasi kürt játékát és hatását a 4-ik számú 
dalban. És e dalok e mellett az u. n. háládatos 
dalok közé tartoznak, és bizonyára nem tévesz-
tendik el hatásukat a laikus közönségre sem. Re
méljük is, hogy e jeles termékekkel, melyekkel 
az ujabb és a világpolgárias irányt kép viselő fiata
labb zeneköltőink művei közül, csak Michalovich 
Ödönéi mérkőzhetnek, a közelebbi idény hang
versenyein alkalmunk leend találkozni. Sajnáljuk, 
hogy ily erő nem érvényesülhet az arra inkább reá 
szorult nemzeti zenénk torén, de azért ne tegyünk 
ugy, mint ama lapok, melyeknél e negatív kifogás , 
mellett a kiérdemelt dicséret számára tér sem ju- j 
tott. — „Öt magyar népdal" Liszt Ferencztől (ára i 
1 ft). Legkedveltebb népdalaink közül, könnyű, 
bár a mester kezét minden sorban fóltüntető átirat
ban, csinos kiállítással. Inkább Lisztéi e dalok, mint 
a magyar népé, mely ha zenészétől instrumentatió-
ban hallaná őket, bizony furcsa szemeket vetne a 
Peti czigányra vagy a Zsiga gyerekre. A szöveg 
közlése a dallam előtt nemcsak dicséretet, hanem 
követést is érdomel. A zeneidők magyar jelzését 
magyar zeneműben ajánlhatjuk fiatal óriásiinkegy-

ném''lyikén!'k becses figyelmébe. —ZVsaa Aladár át
iratai „Besenyői Lakodalmas" (60 kr.) és „Csak 
titokban akartalak szeretni" (60 kr.) se jobbak,se 
roszabbak, mint szerzőnek minden héton ismétlődő 
és gyakran ismertetett alkotásai. Megjelent to
vábbá: Renbreicht Alajos: „JUgersliebchen" polka
mazurja (50 kr.);ifj. Fahrbach Fülöptől, e fiatal te
hetséges karmestertől: „Fekete szemek" és „Ga-
lambbúgás" lengyelkék és „Szabadságos" gyors 
polka (50 krjával). A két utóbbi csinos, közked-
veltsógü tánezdarab, melyek egy Strauss müvei 
közt is méltó helyet foglalnának el. 

Az „ApoUó" második kötetének 9. száma 
változatos tartalommal jelent meg, melyből Áb
rányi Kornél átiratait magyar népdalokról különö
sen kiemelendőnek tartjuk. Bauer Lajos ifjúkori 
emlékei, melyek elseje „Cirkusban" novet visel, 
vülóban fiatalok. Figyelmet érdemel az, e zonei'o-
lyóirat mellékletéül mogjclenö, hasonczimü szak
közlöny, melyre alkalomszerüleg visszatérünk. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) Ill-ik osztályá

nak május 19-iki ülésében Hunfalvy János tartott 
előadást az erdők befolyásáról a légmérsékletre. 
Tíz év óta gyűjtött adatok alapján állitá össze 
értekezését, s kimutatta, hogy jeles tudományos 
munkák adatai s a bajorországi ujabb észlekb k 
tapasztalatai megint csak megerősitók azt az állí
tást, hogy az erdők a tavaszi és őszi fagyokat, 
dereket elhárítják, az évszakok tulságait mérsé-
kolik, a levegőt egészségesebbé teszik, a vizeket 
táplálják, sat. Vigyázni kellene tehát különösen 
nálunk, mivel itt az erdő-pusztítás nagyobb kárt 
okoz, mint északon, szárazabbá tévén az éghajla
tot. — Hunfalvy előadása után Szily Kálmán bi-
rálta Martin Lajos kolozsvári egyetemi tanár érte
kezéseit a propeller elméletéről. Végül az osztály 
elhatárzá, hogy a bécsi meteroologiai kongresszu
son akadémiánk képviselés re Schenzel Guidót 
ajánlja. 

** (A természettudományi társulatnak) máj. 
14-ki ülésén Krenner József érdekesen ismertette 
a dobsinai jégbarlangot, hazánk o kiváló termé
szeti ritkaságát, a melynek megvizsgálásával a 
társulat bízta meg. Krenner értekezéséről lesz 
alkalmunk részletesen is szólni lapunkban. Ezután 
következett Högyes Endre értekezése a Bunsen-
féle szivó-fuvóról s Tanhoffer Lajosé a haránt csi
kóit izomrostok szövettani szerkezetéről. 

Mi újság? 
© (Az a földindulás,) mely Bécsben annyi 

házat omlasztott halomra a múlt héten, Magyar
országot is megrengette. A bécsi pénzpiacz bor
zasztó ingását értjük. Az a szoros viszoay, mely 
köztünk és Ausztria között létezik, de kivált 
Bécsnok pénzügyi felsősége hazánk felett, az a 
törokvés, melylyel ipart, kereskedést a maga ki
zárólagos egyedáruságává óhajtott tenni s pénz
ügyeinknek a bécsi piacztól való roppant függése, 
nem maradhatott reánk káros hatás nélkül. Nem 
csak pénzintézeteink, de kereskedőink, iparosaink, 
sőt a gazdasággal foglalkozó honfitársaink közül 
is igen sokan elvakittatva a könnyű meggazda-
kodás által, melynek Bécs annyi ragyogó példá
ját birta csillogtatni : nem akartak többé meg
elégedni tisztességes nyereménynyel, becsületes 
munkájok megszolgált gyümölcsével, hanem föl-
hordták pénzöket a bécsi börzére, nemcsak fölösleg 
tőkéjüket, hanem az üzleti forgalomhoz szükséges 
kapitálisaikat, ott a gazdag nyeremény reményé
ben elkezdték koczkáztatai a tőzsdejátékon. Azt 
beszélik, hogy Magyarországnak Bécs közelébe 
eső vidékein tömérdek ember lett koldus, ki szép 
vagyont, biztos földbirtokot, nagy tőkepénzt, 
vagy virágzó üzletet örökölt szüleitől. Elnyelte a 
bécsi tőzsde. De a hullámzás gyürüi továbbra is 
elterjedtek, mint csak Bécs környékére. A győri 
záloo-- és hitelintézet, nemrég még kitűnő hitelű 
vállalat, hir szerint négy millió forintot vesztett 
a bécsi válságban. Igazgatója Bécsbe ment ideje
korán, s mikor el akyrták fogni, azzal fenyegette 
üldözőit, hogy revolverével főbe lövi magát. A 
szegedi hitel- és zálogintézet szinte több millióig 
bukott s igazgatója, a ki csalt, sikkasztott s 
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60,000 frt ára hamis ívszvényt adott ki, Bécsba 
menekül t , honnan a bécsi törvényszék nem akarja 
kiadni a szegedinek, azt vetvén okul, hogy osztrák 
ala t tvaló. E szerint ez az u r csak egy kicsit 
kseftelni rándult á t hozzánk. — A pesti tőzsde 
maga nem igen ingott meg még eddig, örvendetes 
je léül annak, hogy ebben nem vert még oly mály 
gyökeret az erkölcsi romlottság, mint a bécsiben. 
D e azért a kereskedő világnak az a része, mely 
Bécscsel szorosabb összeköttetésben állt, súlyosan 
érzi a csapást. 

** (Az országos képtárak számára) tervezett 
é p ü l e t ügyében Trefort miniszter egy enquetot 
h ivo t t össze, melynek tagjai abban egyeztek meg, 
hogy egy nagyobbszerii művészeti múzeum épí
tése sürgető szükség; <!e addig is gondoskodni 
kel l azEszterházy-képtár biztonságáról. A bizott
ság erre nézve egy javaslatot fogadott el, hogy az 
akadémia födele czélszerü vasfódél által helyet-
tesittessék ; ennek költségei 120,000 frtra rúgná
nak s részben az akadémia által viseltetnének. A 
tervezett művészeti múzeumra nézve, a miniszter 
máris érintkezésbe lépett a legnevezetesebb hazai 
építészekkel. 

** (A kiállítás magyar osztályának) magyar
talansága megvizsgálására a kereskedelmi minisz
ter Keleti Károly miniszteri tanácsost Bécsbe 
küldte . 

** (Ghyczy Kálmán életveszélyben) forgott 
május 20-án délbon. Egyfogatú kocsin lakására 
akart hajtatni, a a kocsis a nemzeti szinház bérhá
zának sarkán fölhalmozott faládáknak vágtatot t . 
A ló súlyosan megsebesülve összerogyott, a kocsi 
félig-meddig ledült, ugy hogy Ghyczy csak ügy-
gyel-bajjal tudot t belőle kibontakozni. Azonban 
szerencsére semmi baja sem esett, mert gyalog 
ment haza, vas-utezai lakására. 

** (A müncheni magyar egylet) e hó 13-án kül 
döttségileg tisztelgett Gizella főherczegasszony-
nál . A küldöttség egyes tagjait Grünfeld Sándor 
egyleti elnök mutatta be, s a herczegnő az üdvöz
letre magyarul ezeket válaszolta: „Adja át tisz
teletemet egyletüknek, és köszönetemet a figye
lemért. A magyarokat nem fogom feledni. Isten 
önökke l !" 

** (A nemzeti színház) júliusban csakugyan 
zárva lesz, mivel az előadásokra sokat kellene 
fizetni a szünidők megváltásáért . Különben is a 
kerepesi-út boulevardi munkái ép ez időszakban 
lesznek a nemzeti szinház környékén. 

** {Építkezések Pesten.) A külső nagy körút 
több részén is foly már az építkezés; közelebb 
fogtak ama négy négyemeletes ház épitéséhez, 
melyek az úgynevezett oktogont fogják képezni, 
hol a körút a sugárutat szeldeli. Az országúton, 
a nemzeti múzeummal majdnem szemközt egy
szerre négy háromemeletes ház épitéséhez fogtak, 
mely az egész sort sokkal díszesebbé fogja tenni . 
Mint halljuk, közelebb ismét majd félezer uj ház 
építése jelentetet t be. A régi Post napról-napra 
pusztul s romjaiból az uj és a szebb Pes t emel
kedik ki. 

** (Az egyetemi könyvtár) melletti régi kis 
földszintes épületet, hol könyvtárnok korukban 
Toldy Ferencz, Reguly és Garay János is laktak, 
már napok óta bontják, hogy helyén a könyvtári 
palota épüljön. 

** (Az „Athenaeum") nyomdai s irodalmi 
rész vénytársulat 5 éves működése megünneplésére 
má j . 15-én a társulat elnöke Cséry Lajos arczké-
pét leplezték le a tanácskozó teremben. 

** (Kókai Lajos) uj könyvkereskedést nyitott 
Pes ten a Károly-utczában, a Károly-kaszárnya-
épületben, az evang. főgymnázium átellenében, de 
egyszersmind papir t , iró- és rajzszereket is á ru l , e 
azonfelül még antiquariumot is csatolt kereskedé
séhez. U g y látszik mai napság már nem veszik 
annyira a könyveket , hogy egy uj könyvkereske
dés magában is kifizethetné magá t : azért lá t ta 
jónak az uj vállalkozó üzletét jövedelmezőbb ágak
kal csatolni Össze. 

** (Milliomos tudós.) Liobig tanár ogy d i rm-
stadti lap szerint egy milliót hagyott hátra. Ri tka 
példa, hogy német tudós ily nagy vagyont szerz-tt. 
Abban leli magyarázatát , hogy Liebig tudomá
nyos fölfedezései folytán több iparvállalatban vett 
részt, melyek jövedelmeit egyre szaporiták. 

** (Egy fösvény) halt meg e napokban Po
zsonyban. Háziúr és embergyűlölő volt egyszers
mind. A legroszabb hidegétkekkel élt, melyek 
naponként csak 12 — 15 krjába kerültek. Csak 
minden 2—3 hóban váltott inget, lepedőt egy év
ben egyszer. Ruháját ő maga mosta, szappan nél
kül. Betegsége ideje alatt "Jakóitól kéregetett le
vest. Halála előtt borbélyt hivatott, mondván, 
hogy a halott beretválása többe kerül. Tehát meg-
borotváltatá magát, meghalt ói 40,000 frtot ha
gyott hátra, mely összeg tiz év múlva a városra 
és vallásos czélokra száll. Rokonai ez idő alatt 
csak a kamatokban részesülnek. 

** (Egy plébánia jövedelme — egy ablakért.) 
Egy felvidéki lelkész a fővárosban járván, egy 
váczi-utezai fényes boltba lépett, hogy valamit' 
vásároljon. Midőn kijött, zavarában nem találta 
a kilincset és egy hibás lépés következtében egy 
óriási üvegtáblá t tör t el. A kereskedő elengedé a 
kártérítést . „Szerencse", monda a plébános, „kü
lönben e lépés egész évi jövedelmembe kerül t 
volna." 

** (A holdvilág degradálását) A holdvilágot, 
ezen legolcsóbb és széltiben használt világító 
szert Pestváros tanácsa degradálta, kimondván 
határozatilag azt, hogy a légszesz-lámpák ezentúl 
egész éjen át égjenek, akkor is, ha a kalendárium 
holdvilágot mutat. 

** (A komáromieröditvények.)l^-omáTOin nem
sokára minden oldalról teljesen körül vett erődit-
vény lesz. A kis-igmándi müvek vannak még csak 
hátra, de azokat még ez év folytán befejezik. 

** (Makóról) arról tudósitják a „Hont" , hogy 
ott Bonnaz Sándor csanádmegyei püspöknek e hó 
10-én este macskazenét rendeztek, noha a megyei 
csendőrség és egyéb más véd-alkalmatosságról is 
gondoskodva volt. 

** (Rögtöni elnémulás.) Gráczból írják: E g y 
orvosnövendék a városi parkban egy társával t a 
lálkozott, ki tőle tüzet kért . Midőn aztán a szí
vességét meg akarta köszönni, a szó elakadt ajkán. 
Nyelvének megbénulása hirtelen megfosztotta a 
beszédtől. Az ifjú gyógykezelés alat t van, de 
mindeddig remény nélkül . 

t (Halálozások.) Ballá Károly, a. m. tud. aka-
démi tagja s több megye táblabírája, f. hó 16-án 
82 éves korában Pótharaszton, Pestmegyében, 
végelgyengülésben meghalt . — Zsiga Alajos, a 
kecskeméti kegyes-tanitórondi társház tagja, ki 35 
évig fáradhatlan buzgalommal működött mint 
gymnáziumi tanár, május 13-kán, 60 éves korában 
elhunyt. —Polányi József, pest városi igtató, ki egy
kor vitéz honvédtiszt, később besorozott katona s 
művelt ember volt, s falusi vagyonában tönkre 
jutva, néhány év előtt kenyerét keresni Pes t re 
jöt t , hosszas szenvedés után meghalt a császárfür
dőben. Meghaltak továbbá: Molnárffy József pesti 
ügyvéd Pinkafőn; Kálniczky József, sárospataki 
főorvos, Göbersdorf porosz-sziléziai gyógyintézet
ben ; Bartakovics Ferencz, az egri érsek testvér-
öcacse, 80 éves korában Szalakuszon; Prileszky 
István, Pozsonymegye árvaszéki ülnöke, Tőkésen; 
— Schneider Keresztéig, számos éven át ujver-
bászi községi orvos, 60 éves korában; Burgmann 
József, szombathelyi ügyvéd, s Szluha Imre, kir . 
tanácsos szintén e napokban hunytak el. — Báró 
Kübeck Alajos Károly, osztrák-magyar követ a 
pápai széknél, Gráczban meghalt . 

Nemzeti szinház. 
Péntek, máj. 16. „Közönyt közönynyel." Vígjáték 3 

felv. Irta Moreto. ford. Győry Vilmos. 
Szombat, máj. 17. „Az afrikai ng.u Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer; (Carina k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, máj. 18. „Viola." Népszínmű 5 felv. Irta 

Szigeti József 

Hétfő, máj. 19. „A fertály mágnások.''- Vígjáték 4 felv 
Irta Bérezik Árpád. 

Kedd, máj. 20. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét szer
zetté Beethoven; {Carina k. a. föllépteül) 

Szerda, máj. 21. „A mátrai vadászat." Vígjáték 3 felv 
Irta Fáy András. 

Csütörtök, máj. 22. ,,A bolygó hollandi.1' Opera 3 felv 
Irta Wagner Richárd. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Beszterczehánya. F. J. Aköltemíny tiszta hangja 

nemes tartalma dicséretes, de még több gyakorlat kell' 
mind a külső, mind a bilsö formához. 

— Buda. „A felhőkhöz" czimü vers első sora igy 
hangzik : „Bárányfelhők úsztatják a kék eget"; de hogyan 
úsztatják, azt biz az olvasó sem tudná elképzelni s a szerző 
sem mondii meg. Az egész vers nagyon gyarló. 

— „Családi kb'nyek." Hiába mutaró-ujakkal kitün
tetni, hogy mely sorok rímelne'?, ha a rímek csengését 
nem érezzük s még kevésbbé élvezzük. Harmatot bána
todat; siet — felejt stb épen nem rímek. Aztán az ale-
xandrin-vers közepén sormetszet kell! Szóval ez a vers 
még nem vers. 

— „A. bécsi világtárlatről" czimü humoros verset 
szintén jobb félretenni mind külsejére, mind belsejére vo
natkozó okok miatt. 

— Alsó Leadva U G. Óhajtottunk volna a dolgozat
nak tért szorítani, de a napi érdekű és ezerféle sok kisebb-
nagyobb tárgy közlése miatt ekkora terjedelmű szakköz
leményedet nem adhatunk ki. 

SAKKJÁTÉK. 
704-ik sz. f. L e h n e r M.-töl 

(Bécsben.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Világos-

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 699-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

Vil . Sőt. 
1. V d 5 - g 8 H d 6 - f 5 : 
2. V g S - e 8 t H e 5 - g 6 

- e 2 f g 5 - g 4 f 
-g4 mat. 

Ve8-
Ve2-

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon- Czenthe József. — Geltén: Glesinger Zsig
mond. — -áradon: Kovács Albert. — Debreczenben: Zagyva 
Imre.— Jdazkiséren: Galambos László. — Sziget-C*tpen: 
Mayer Károly. — Ufjalnn: Farkas Ferencz. — Kustyán-
ban : Scheiber Adolf. - A pesti sakk-kör 

Hibaigazítás. A 702. sz. f.-ban Pap Dezsőtől h4-en vi
lágos futár helyett sötét futár áll. 

NyilMér. *) 
— (Egy képtett nevelőnő.) Trolllrma, ki több 

évig főrangú családoknál volt alkalmazva s a leg
szebb bizonyítványokkal van ellátva, óhajtana a 
fővárosban, különösen a zongoratanitásból, órákat 
adni. A német, franczia és angol nyelvekből is 
adhat leczkéket. Értekezhetni vele: Országút, 
Luby-hÁzb&a. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk. 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-é» 

hetinap I 

Í 5 Vasár 
26 Hétfó 
27 Kedd 
28 Szerd. 
29 Csőt. 
30 Pént. 
31 Szóm 

Katholikus ét protestáns 
naptár 

Görög-orosz 
naptar 

Május TMájus (ó) 
E « Orbánpnsp.lE fi Exandi 13 C 5 Pacom 
INerei Fülöp INerei Fülöp;14 Izidor 
Pazzi MagdolnalBéda, Gyula 15 Glyceria 
Vilmos Emil |'l6 Tivadar 
Maximin Maximin 13 Áldozó csőt 
Ferdinánd j Nándor 18 János D. 
Petronella f Györgyike 19 Patricius 

Holdvaitozasai. ® Újhold 26. 

Izraeliták 
naptara 

N a p 
hossza 

Ijár r. Ro. 
28 B. Samu 
29 

1 Sivan R 
2 
3 Zorobsb. 
4 
5 S 6 per. 

h P-
64 14 
65 12 

1 66 10 
67 7 
68 5 
69 2 
70 0 

H o l d 
kél nyag. boisxa 

ó. p. 
7 41 
7 42 
7 43 
7 44 
7 45 

o. P-
4 13 
4 12 
4 11 
4 10 
4 10 
4 917 4611110 47 

f. p. 
45 41 
59 14 
72 32 
85 33 
98 17 

kél nyng. 

8 |7 48 123 5 

*• P 
3 38 
4 6 
4 39 
6 19 
6 13 
7 15 

6 50 
8 7 
9 22 

10 21 
11 9 
11 47 

10 óra 36 perczkor délelőtt. 
8 22 | regg. 

T A R T A L O M . 
Braee L. Károly (arczkép). — A divatos nótákról, 

(vége). — A méhek megszelídítése. — Felső-egyiptom) 
pénzváltó (képpel). — A szilvást vasúti hid a Ronyva patak 
völgyén (képpel). — Egy kapus. — Magyar Amerika I L 
— A magyar tud. akadémia nagygyűlése. — A borszéki 
fürdő (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mű
vészet. — Köz-intézetek, egyletek. — Mi újság ? — Nem
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Nyilt tér. - Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. msgyar-utcza 21. tz. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. -
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 

Félévre 5 ft. 
> ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJ9Bg ,;s |-olilik«i Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajcárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsbe..: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasensíein é. Vogler, Wollze.le Nr. 9. -
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. , 

Fáy András emlékezete. 
A magyar tudományos akadémia a múlt 

vasárnap tartott ünnepélyes nagygyűlésén 
Fáy András emlékezetének is áldozott s 
tagjai sorából Zichy Antal ünnepelte nevét 
a szokásos emlékbeszéddel. Csaknem egy 
évtizedre haladt ez emlékbeszéd megtartása 
Fáy halála után, de ez a késedelem csak ak
kor lett volna baj, ha Fáy érdemei ez évtized 
alatt bármit is vesztettek 
volna üdeségök, fenyők, 
élet-teljességök tekinteté
ben. De Fáy András érde
meit rövid tiz év távolról 
sem halványíthatja, sőt a 
kor gyakorlati irányzata 
csak emeli működésének 
érdekét, s a mai üzleti élet 
majd mindenfelé szennyet 
hagyó pora és füstje csak 
eleveniti a tisztelet, hála és 
elismerés dicskörét, mely 
nevét beragyogja. 

Ez emlékünnep alkal
mával, minthogy arczképe 
és életrajza már korábban 
megjelent lapunkban, a 
Vasárnapi Újság Fáy And
rásnak a hazai első taka
rékpénztár által Izsóval ké
szíttetett szép mellszobrát 
és egykori lakását közli, s 
egyszersmind egy kézirat
ban hátra hagyott nevelési 
munkáját a nemes czélok-
ért küzdött veterán baj
noknak. 

Fáy András emlékének 
felújítása ünnepe a nemzeti 
irodalomnak, a hazai szín
művészetnek, a pesti refor
mált gyülekezetnek, sőt 

átalában az egész magyar 
protestáns egyháznak,Pest-
megyének, sőt az egész po
litikai életnek, a takarék
pénztárnak s vele összes 
anyagi fölvirágzásunknak, 
a hazai nevelés és iskola, 
sőt összes közművelődé
sünk ügyének. Fáy András 
emlékezete a régi magyar 
világnak az uj Magyaror
szággal való kicseréltetését 

mutatja föl szemeink előtt, mert az iroda
lomban Kazinczy Ferencztöl, a politikai és 
nemzeti életben gróf Széchenyi Ferencztöl 
egész a ma is élő vezérférfiak koráig terjedő 
idő összes áldásaiban munkás részt vett s 
összes dicsőségében méltán osztozik. 1786-
ban máj. 30-án született s 1864. j ó l 26-kán 
halt meg s e hosszú élet háromnegyodivszc,a 

Fáy András mellszobra Izsótól 

mellett, hogy a társadalmi nemes örömökre 
nézve sem veszett el, folyvást és szakadatla
nul a közjóra irányzott fáradhatlan munkál
kodásban telt el, mig utoljára, inkább a sza
kadatlan munka, mint a haladó kor pusztí
tása miatt szeme világát sem használhatta. 

Ha életrajzát nézzük, az rövid és hosszú 
egyszerre Ha a saját emelkedésére tett lé

péseket akarjuk felsorolni, 
egy lapot sem tölthetünk 
meg az adatokkal; ha a 

magyar nemzet javára 
irányzott műveit és tetteit 
akarjuk föltüntetni, egy kö
tet is vastagra duzzad elő
adásuk által. 

1786. május 30-dikán 
született, Kohányon, csa
ládja zemplénmegyei bir
tokán. Sárospatakon és Po
zsonyban tanult, majd a 
jogot ismét Patakon vé
gezte. Kazinczy Ferencznek 
korán hatása alatt állott s 
ép oly korán megbarátko
zott Szemere Pállal, ki kö
zeli rokona is volt. 1804-
ben Pestre jött törvény
gyakorlatra s az ügyvédi 
vizsgát is letette, de soha 
pert nem folytatott. 1811-
ben szolgabiró lett Pest
megyében, s ezt hat évig 
folytatta, de akkor a hiva
talos pályáról lelépett s 
mint táblabiró működött. 
1835-ben Pestmegye köve
tévé választatott s a buda
pesti állóhid és játékszin 
ügyében kiküldött bizott
ságoknak tagja volt. Az 

akadémia megnyiltával 
egyszerre tiszteleti taggá 
lett, a Kisfaludy-társaság-
nak pedig 1837 — 40-ig 
elnök-igazgatója volt. Már 
előbb, 1834—5-ben, mint a 
nemzeti színészet ügyéért 
buzgó férfiút Pestmegye a 
Budán működött színtár
sulat igazgatójává nevezte, 
mint a ki ugyanabban az 
időben az akadémia jutal-




