
ságot s elnökét magasztalják, hogy mily fáradhat-
lan a felügyeletben s mily gyors a szükség helyén 
a kellő segély nyújtásában. — A kholerai ijedel
mekhoz most még egy uj rém is járul , s ez az 
augusztus elsején bekövetkező házbérfizet.-si ha
tá r idő , mely ugyan sok szegény embernek meg-
fájditja a fejét. Most még nehezebb nap lesz 
e z , mint máskor szokott l enni , mert nagy a 
pénzszűke és sokan vannak azok a szegényebb 
sorsú emberek, k ik megtakarí tot t filléreiket oly 
pénzintézeteknél helyezték el, melyek most baj
ban vannak ; a szegények a házbér számára taka
r í tot tak és ép e pillanatban nem juthatnak pén
zükhöz. Egyik . helybeli zuglap ugyan azzal 
ámitja őket, hogy némely háziurak máris kinyi
latkoztat ták, hogy a forencz-józsefvárosi takarék
pénztár betéti könyveit készpénz gyanánt fogad
j ák el, de ehhez hiába kötné valaki a reménységét, 
mikor már a békés liquidáczióra nézve megkisér-
let t mindenféle módok meghiúsultak s e takarék
pénztár ellen a csőd is ki van mondva. — A mos
tani „krach"-os világban némi vigasztalás az, 
hogy igyekszünk'legalább némi szellemi kincseket 
gyűjteni s vesződünk az iskolák és egyéb köz
művelődési intézetek ügyével. A közoktatási mi
nis /.ter közelebb is esíy nevezetes köriratot bo
csátott a törvényhatóságokhoz a műveltségi hala
dás érdekében, mely — mint a körirat mondja — 
r á : k nézve a létfentartás érdeke is. E köriratban 
a miniszter arra hivja fel a törvényhatóságokat, 
hogy területükön igyekezzenek tudományos és 
művészeti czélu egyleteket , muzeumokat alakí
tani, a már meglevőket pedig erkölcsileg és anya
gilag támogatni . ígér i egyszersmind, hogy min
den ily kezdeménye ést az ügy fontosságához 
mért erkölcsi támogatásban foi- részesiteni. Ez 
minden esetre a hét legfontosabb újdonsága s 
ennél örömmol ál lapodhatunk meg. 

** {Gladstone levele.) Mint tudva van, az 
angol kormányelnököt tudományos akadémiánk 
közelebb frigjának választotta. Ennek folytán 
Gladstone következő levelet intézte az akadémia 
elnökéhez, gr . Lónyay Menyhérthez: „London, 
1873. jun. 30. Si r ! Volt szerencsém az osztrák
magyar követ szívességéből megkapni ö n n e k jun. 
16-kán kelt lekötelező levelét s ezzel együtt a 
külső tagsági oklevelet, melylyel a magyar tudo
mányos akadémia engem megtisztelni szíves volt. 
Bár érzem, hogy mily kevés igényem lehet e ki
tüntetésre, elfogadom azt nagy örömmel s mély 
tisztelettel azon testület iránt, mely kegyes volt 
megtisztelni. Az én szememben ennek, a személyes 
kitüntetés mellett, magasabb rendű jellege is van, 
mert azon testvériségre mutat , mely a tudomány 
gyarapítására a az elme művelésére czélzó minden 
törekvésnek sajátja; és én őszintén remélem, hogy 
a müveit világ különböző országai és fajai között 
minden ily természetű kötelék erősbödni fog nap
ról napra. Fogadja Sir, legmélyebb tiszteletemet 
stb. Gladstone W." 

** {Reclus Elysée) hírneves franczia tudós, 
kinek „ L a T é r r e " czimü remek kiadású müvében 
a magyar alföld is jól van jellemezve (mi franczia 
geographusnál felette r i tka) Gerando Atti lával ! 
hazánkat, különösen Erdély t be fogja utazni ,hogy 
a „ T o u r d u m o a d e " - b a n részletesen megismertesse. 

** {A királyné számára) megvásárolták va^ 
dásztanyának Káposztás-Megyeren Bottlik L i jos 
ur szép villáját. Az alkut b . Wenckheim Béla 
miniszter kötötte meg 43,500 frtért. 

** {Gödöllőt) is hatalmasan szépitik, s nagy 
előkészületeket tesznek az őszi vadászatokra, mi
kor az angol trónörökös is jelen lesz, több kü l 
földi látogatóval. A parkot óriási mértékbon meg
nagyobbították, egész utczákat, nagy ker teket és 
földeket csatoltak hozzá, az előbbi tulajdonosok a 
k i r á h i család birtokában levő egyéb területekkel 
kárpótoltatván, hol most uj városrész emelkedik. 
A parkot egészen a schönbrunni mintá jára ren
dezik, 8 ha kész lesz, nem is enged annak semmi 
előnyt. 

•* {A Lánczhidfő) oroszlános talapzataiban 
már bevan vésve a monumentális mű építésének 
rövid története. Most a szemközti talapzatokba, 
melyeken nincs semmi fölirat, bevésik az országos 
megváltás dátumait is. Az innenső talapzatnál 
már megkezdték a munkát . 

** {Jótékonyság.) Biharmegyei Sarkad mező
város szegényei gyámolitására gr. Ahnássy Kál
mán 6000 frtnyi alapítványt te t t . Ugyancsak e 
derék emberbarát még az uradalmában lakó nél
külözők számára is tet t 24,000 frtnyi alapitványt. 

+ {Halálozások.) Gróf Nádasdy Lipót, Ko-
márommegyc főispánja, egy napi betegség után 
f. hó 18-án 71 éves korában elhunyt. Három 
hóval ezelőtt ünnepelte meg Komárommegye 40 
éves főispánságának jubilaeumát, a mely alkalom
mal a köztiszteletben álló hazafi arczképét és élet
rajzát megismertettük olvasóinkkal. — Rónay 
Mihály, Csongrádmogye volt alispánja, s előbbi 
időkben országgyűlési képviselő, e hó 20-kán el
hunyt Tát ra-Füreden. — Rózsahegyen e hó 19-én 
temették el nagy részvét közt Detrich Flórián 
pénzügyi tanácsost és a hradek-likavai kincstári 
uradalom főügyészét. Hosszas betegség után, 55 
éves korában hunyt el. A boldogult 1848-ban a 
rózsahegyi nemzetőrség egyik főtisztje volt, miért 
később fogságot is sz nvedett. — Ozv. Lvtkynichné 
szül. Bagdy Jul iánná e héten hunyt el Pesten. A 
szabadságharczban férje Bem tábornok kedvelt 
honvédtisztje volt s Beszterczénél az ellenség a 
templomtoronyból lőtte agyon őt, Bem helyett, 
mivel az ő kocsijában ült, mig maga a visszavo
nuló tábornok szerencsére, a város alat t haladt el. 
Az özvegyen maradt nő Pestre hozta árváit , hogy 
itt őket fölnevelhesse. És aztán — egyik felnőtt 
fia agyon lőtte magát, a másikat ( Is tvánt) távol 
hányja a sors s a koporsónál most csak leánya 
(Otti l ia) állt, ki a szini tanoda növendéke volt. — 
Herczeg Sándor, nagy-almási ev. ref. lelkész és a 
kolozs-kalotai egyházmegye főjegyzője életének 
55-ik, lelkészi pályájának 28-ik évében meghalt. 
— E g y gyászlap Vass Gyulának 1849-diki hon
védfőhadnagynak, Zemplénmegye árvaszéke első 
ülnökének, s a zempléni Vass-család utolsó sarjá
nak, Pesten, e hó 23-án, 49 éves korában történt 
elhunytát tudatja. — A külföldről Rose Gusz
táv berlini egyetemi tanár, hírneves geolog s 
a magyar akadémia levelező tagjának, és Phi-
laréte Charles franczia író és a „College de francé" 
tanárának halálát jelentik. 

— („Az Anke r . " ) 1873-ik év június havi üzletkimu-
tatása. — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 352 
bevallás 531,342 frt biztositandi öss éggel, és pedig: 233 
bevallás 418,256 írttal halálesetre, és 119 bevallás 113,086 
ír t tal életesetre. Kiállítva lón 219 kötvény 309,184 írttal 
halálesetr •, és 110 kötvény 156,258 í r t ta l életesetre; ösz-
szesen tehát 359 kötvény 465,442 írttal. A havi bevétel 
volt 115,806 írt haláles.ti dij és 98,908 frt betételekben, 
összesen: 214,715 frt. Ez évben benyujtatott 3615 beval
lás, 5.333,590 frttal,és kiállíttatott 3582 kötvény: 4.797,8' >2 
í r t tal ; ugyan ezen időben bevétetett 1.355,508 fr t ; — ha
lálesetekért pedig kifizettetett: 290,255 frt. A társaság 
működése kezdetétói fogva halálesetekért fizettetett 
4.906,553 frt, és az 1873-ik túlélési társulás (Assocziaczió) 
eredménye 726,578 frt volt, mely összeg 872 tag közt 
aránylagosan fölosztatott 

Szerkesztői mondanivaló. 
• D.—n. M. B. L. Ezt a képet természetesen még sok

kal szivesebben vettu*, mint az előbb emiitettet. A kér
désrebajos feleletet adni; az efféle hírekben kétségkívül 
sok a túlzás, de azért nem mérnők állítani, hogy épen 
semmi alappal sem bírnak. 

P e s t . Sz. A. K. A pongavölgyi menyegző leírásá
nál hazai tárgyú népszokásaink közül érdekesebbet adha 
tünk. A másik közleménvt azonban fölhasználjuk. 

Cs. Jtt. A dolog rendbe van hozva; ezóta kétség
kivül vette is a küldeményeket A levél czimére az a kis 
megjegyzésünk van, hogy a szerkesztő nem igényel sem 
„nagyságos", sem más efféle titulust; hagyjuk ezt azoknak 
az ujabbkori „demokratáknak," kik értéket, tudományt, 
mindent ranggal mérnek. 

— Kupafl verse visszhang egy lapunkban nemrég 
megjelent kól eményre, s mint viszhang az eredetinél 
minden tekintetben sokkal gyöngébb, csak annak keserű
sége van benne fokozott erővel s túlzottan visszaadva. 
Nem közölhető. 

— Pes t . R. L. Wintherfeld czikke magyarsága 
annyi igazgatást kellene tenni, hogy közölhető legyen a 
mennyi fáradsággal újra is lefordíthatnék az egészet 
Magyatságában szabatosságot, stylusában átalában könnyű
séget tanuljon s akkor találkozhatunk. 

SAKKJÁTÉK. 
712-ik sz. f. Z a g y v a I m r é t ő l 

(Debreczenben.) 
Setét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond 

A 707-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 

1. K e 6 - e 7 Fa:.'—b3 
2. K e 7 - f 8 F b 3 - c 4 
3. Vc6 e8 tetsz. szer. 
4. Bf7 - f± matt. 

He lyesen fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp J6zsef 
— Gelaén: Glesiuger Zsigmond.—Aradon: Kovács Albert. 
— Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: Mayer 
Károly. — A pesti sakk-kör. 

— {A bécsi nemzetközi sakk-tornán) 12 hírne
ves játszó vesz részt. u. m. Anderssen Boroszlóból. 
Steinitz, Blackburne Bírd Londonból. Rosenthal 
Par isból . Paulsen L . Detmoldból. Pitschel C. 
Lipcséből. Dr . Meitner, dr. F le i ss ig , dr. Heral, 
G-elbfuchs O. és Schwarz Adolf Bécsből. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI WSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi július— deczeniberi folyamára 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi TJjsag és Politikai Újdonságok 

együtt . 
Félévre (július—deczomber) 6 frt 

Csupán a V a s á r n a p i Ú j ság : 
Félévre (július—deczembor) i frt 

Csupán a P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : 
Félévre (július — deczember) 8 frt 

9 V Egyes előfizetések legczélszerüb'jen postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajczáros béiyeg kívántatik. 

ytF' Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
•eletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hő 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

HETI NAPTÁR. 
Hónapi.és K a t h o l l k a s és p ro te s t áns | Görög-orosz íj I z rae l i t ák 
Heti nap j n a p t á r n a p t á r n a p t á r a 

N a p H o l d Hónapi.és K a t h o l l k a s és p ro te s t áns | Görög-orosz íj I z rae l i t ák 
Heti nap j n a p t á r n a p t á r n a p t á r a hossza kél nyűg. j| hossza kél nyűg. 

2 Í \ nsar 
ib Hétfő 
29 Kedd 
30 Szerd 
31 Csőt. 

1 fen . 
2 Szóm 

Július Július (ó) | Ab. Ro. 
K 8 Pantaleon IE 7 Penteie 15 G 7 A'hinoz 
Ineze pápa 'Sámson '16 Marina 4 
Mártha szűz i Vilmos 17 Jáczint 1 6 Libussa 
Abdon Juda 18 Sisoas | 6 
Lojolai Ignácz Ignácz 19 Makrin 7 
Vasas sz. Petér Gertrúd 20 I l lés 8 
Port uncula Gusztáv il Simos Juda 9 S. Házon 

Hold vál tozása 2) Első negyed 1. 3 óra 44 pe 

| f p. 
124 24 
125 21 
125 19 
127 16 
128 14 
129 11 
130 8 

rczkor c 

6. p. 
4 31 
4 32 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 89 
élutár 

6. p. 
7 41 
7 39 
7 38! 

7 37 
7 35 
7 34; 
7 32 

i. 

f. p. 
151 39 
163 34 
175 2i 
187 13 
199 11 
211 18 
223 27 

ó. p. 
7 18 
8 24 
9 28 

10 33 
11 40 
este 

11 12 

6. p. 
9 27 
9 44 
9 59 

10 14 
10 13 
este 

11 12 

T A R T A L O M . 
Samassa József (arczkép) — A váczi-utczán. — Ba

con Franklin köztársasága (folyt). — Beregmegyei pogány-
várak — Fővárosi képek (képpel). — Török hárem-őrök 
(képpel). — Vasúti kerekek és sinek, 1. — Baden-Baden-

Egy amerikai vállalkozó, V I I I . — A drótos tótok 
(képpel). - Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. 

Egyház és iskola. - Mi ujsagV Szerkesztői mon
danivaló. Sakkjáték. - Heti-naptár 

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

Huszadik évfolyí 

Előfizetési föl té telek: a Vasárnapi Újság és Pol i t ika i Újdonságok egyl t t t : Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csnpán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

g^r*- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujgng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy aunak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llnascnstriii és Voglrr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A világtárlati jury látogatása. 
A mióta az a küldetésünk, hogy nyugat 

czivilizáczióját a keleti barbarizmus ellen 
védelmezzük, megszűnt, alig ismer bennün
ket a világ. A mig védbástyái voltunk a 
török ellen, addig tisztelettel tekintett fegy
vereink fényére Európa, s mig a mi kezünk
ben kard villogott, addig a többi nemzetek 
békében kezelhették az ekét, kifejlett iparuk, 
kereskedésök, irodalmuk, anyagi és szellemi 
jóllétök, nagyokká nőttek, nagyobbakká, 
mint mi, kik a fejlődés időszakának jelenté
keny részét, a tudomány és művészetek 
újjáéledésének korszakát (renaissance) töl
töttük el az ő védel
mükben. A mi megnö-
vésünkhöz hiányzott a 
szükséges napvilág, a 
béke napvilága. Azok a 
müvek, melyek csak a 
béke napvilágán nyer
nek életerőt, elsatnyul
tak, törpék maradtak 
nálunk, s mikor legna
gyobb volt harczi di
csőségünk , jóllétünk 
akkor volt a legkisebb. 
Hiában, a harczi kard 
rósz szántóvasnak, nem 
terem nyomában ka
lász, a harczi mén pat
kója rósz boronának, 
eltiporja az életet mé
lyen a földbe s a sziv 
kiontott vére hiába áz
tatja a mezőt, mirigy 
és döghalál támad utá
na, nem áldás és gaz
dagság, mint az ég jó
tékony esője után. 

Évszázadokig tar
tott élethalálharczunk 
a török ellen, mely nem 
engedé, hogy erőnket 
annak szenteljük, a mi 
a nemzeteket nagyokká, 
hatalmasokká teszi. S 
mikor elhallgatott a 
vész kelet felöl, egy még 
nagyobb vész támadt 
ránk nyugatról, na
gyobb, mert alattomos, 
nagyobb, mert baráti 
szövetséges kéznek hit

tük, mely gyilkot irányzott keblünk felé. E 
vész alkotmányunkat, önállóságunkat, nem
zeti lételünket fenyegeté, s mivel ezekhez a 
nemzet utolsó csép véréig ragaszkodott, ke
rülő utón kellett öt megfosztani. így lön po
litikai dogmává Kollonics hires mondása: 
„tegyük Magyarországot előbb koldussá, 
azután rabszolgává." 

Más országok békés kifejlése minden 
képzelhető téren atyai gondos támogatásban 
részesül a kormányok részéiből, közlekedési 
eszközöket teremt, javit vagy szaporít, isko
lákat, jótékonysági, művelődési intézeteket 

BÁRÓ SCHWARZ-SENBORN VILMOS. 

állit, kereskedési szerződéseket köt, verse
nyeket, muzeumokat rendez, szóval a köz
jóllét emelésén dolgozik a kormány minden 
rendelkezésére álló erkölcsi, szellemi, anyagi 
eszközzel. Mi bennünk az idegen kormány 
csak egy elégületlen lázadó tömeget látott, 
melynek, mint a kigyónak, fejére kell taposni 
s kirántani fulánkját, a mivel véthetne; 
egészen megölni nem tudott, annyira kol
dussá tenni, hogy adót se fizethessünk, nem 
akart; de útjába áliott minden nagyobb 
mérvű mozgalomnak, melyből a nemzetre 
nagy anyagi előny háromlott volna, mert 

ez előny a nemzeti 
szellem fölébredésének 
emeltyűje is lesz vala, 
a mitől Bécsben resz
kettek. Elhagyott, elha
nyagolt állapotban volt 
az egész ország, a csen
des enyészet ringató 
ölébe vette már. Meg
menti tán a tudomány, 
az irodalom! — gon
dola néhány lelkes ha
zafi s mig másutt disz-
csarnokokat a tudo
mány számára maguk 
a fejedelmek emelnek, 
mig az irodalom föl
kent apostolait fejedel
meket megillető tisz
teletben tartják: addig 
itt a mi tudósaink és 
költőink, kiket az elfá
sult nemzet közönye 
meg nem ölt, a hatalom 
részéről bilincs-, bör
tön-, halálbüntetéssel 
üldöztettek; üldözés tár
gya lett a szó, betű, a 
gondolat s ,.járt szám-
kiüzötten az árva fiu." 

Közel ezeréves nem
zeti életünk egy sza
kadatlan háború volt. 
E nélkül talán mi is 
a világ hatalmas nem
zetei sorában állanánk, 
s mint Róbert Károly 
és Nagy Lajos alatt 
Visegrád, Corvin Má
tyás alatt Buda, ma 



Budapest lehetne a viiág-kulturának egyik 
központja. A természet minden áldásaival 
gazdagon elárasztott ország közepén, a kelet 
és nyugat közötti kereskedésnek elkerülhe
tetlen útjában, egy hatalmas folyam part
jain, a legszebb, legkedvezőbb fekvéssel, 
minden európai városnál szebb jövője lehet 
Budapestnek s általa az országnak. Mi vál
hatott volna belőle tartós béke, atyai kor
mány alatt, s mily képzelhetetlen nagynak 
kell benne lenni a természet-adta életerőnek, 
hogy annyi sors-csapás alatt össze nem tört, 
meg nem semmisült! 

Elmaradtunk, messze a többi nemzet 
mögött; tudomást alig vett már rólunk a 
világ. S ha vett is, minő kicsinylés, minő 
megvetés hangzott ajkairól. „Egy elenyésző 
nép, mely már csak múzeumba való; dolog
talan, fejlődésre képtelen, kihaló félben 
levő." Osztrák szövetségeseink elkövettek 
mindent, hogy Európa csakáltalok ismerjen 
bennünket s igyekeztek aztán lefesteni saját 
Ízlésük szerint, megvetés és nevetség tár
gyaivá tenni mindenütt. 

Az újkor határozottan békésebb iránya 
lehetővé tette, hogy a kik ugyanazon czélok 
felé törekednek, fölkereshessék egymást. így 
támadtak a munka és ipar képviselőinek 
találkozási helyül szolgáló világtárlatok, 
melyek között a legutolsó közvetlen szom
szédságunkba esett. Előre látható volt, hogy 
a czivilizáczió zászlóvivői, kik országaik 
megbizásából Bécsbe gyülekeztek, ezt a mi 
szegény, alig ismert, vagy félreismert ha
zánkat is meg fogják látogatni, a mint meg 
szokás látogatni a Nilus forrásainak vidé
két, az őserdőket, Afrika pusztáit. Ezt a 
barbár, ezt a vad országot, mely ide fészkelte 
magát a kultúra tövébe tanulmánytárgygyá 
kellu tenniök. 

Es lejöttek ők, a bécsi nemzetközi kiál
lítás itélö bírái, számra nézve is hatalmas 
testület, de hatalmas kivált a miveltség 
azon magas fokánál fogva, melyet egye
sitettek. Hisz minden nemzet legnagyobb 
tekintélyeit küldé el a világtárlatra. Le
jöttek ők, és a mit láttak, a mit tapasz
taltak, minden inkább volt, mint a mit 
talán vártak. Kellemes meglepetésben ré
szesültek s bizton álllithatjuk, hogy láto
gatásuk után egészen más szemmel tekint 
reánk a világ, mint a hogy tekintett e láto
gatás előtt. 

A bécsi kiállítási jury tagjai nem isme
rik hazánk történetét; ha ismernék, ha tud
nák, hogy a mink van, azt folytonos élethalál 
harcz között teremtettük, s nagyobb akadá
lyokkal kellett küzdenünk, mint Hollandiá
nak, mely tengert taszított hátra, nagyob-
bakkal, mint Svájcznak, mely termő földet 
hordott a kopár szikla tetejére. De ezt nem 
tudva is, nagyobb elismerésre nem számít
hattunk részökröl, mint a milyennel talál
koztunk. Elismerték, hogy hazánk népe 
életerős, nagy és nemes tulajdonokban gaz
dag, haladásra, mivelödésre képes, s hazánk 
természettől nyert dús kincseivel a legal
kalmasabb talaj, hogy egy életrevaló nagy, 
derék nemzet hazája legyen. 

Ez az, a külföld tekintélyeinek ez egy
hangú nyilatkozata, mely önbizalmunkat 
fokozhatja, csüggedésünkböl kimenthet s 
erőt és bátorságot adhat jóslatukat teljesí
tenünk. S ezért tartozunk köszönettel a vi
lágtárlati jury tagjainak becses látogatá
sukért. 

A jury fogadtatásáról, tagjairól lapunk 
kiállítási mellékletében találnak olvasóink 
bővebb leírást. Itt egyedül azon ember rö
vid ismertetésére szorítkozunk, ki a nagy 
nemzetközi mü élén áll, s ki a kultúra baj
nokait hazánk fővárosába is levezette. 

Ez báró Schwarz-Senborn Vilmos, kit 
mint a bécsi egyetemes kiállítás rendezőjét 
és főigazgatóját, méltó lesz megismertetni. 

Schwarz b. jelenleg 57 éves, s férfi ere
jének teljében van. Született 1816. június 
12-kén Bécsben. Anyja franczia volt, atyja 
szász (lipcsei). A bécsi egyetemen és poly-
technikumon a chemiát tanulmányozta s 
ugyancsak itt doktorrá promoveáltatott. 
1841-ben az alsó-ausztriai iparegyesület tit
kárává választatott s ez állásában négy évig 
képviselte az osztrák ipar érdekeit, egyút
tal a journalistikai téren is működvén. 

A következő éveket, egész az 1848-ki moz
galmakig, utazásban tölte, mely által isme
retei szaporodtak, tanulmányai betetőzést 
nyertek. Az első osztrák kereskedelmi 
miniszter: DoblhofF b. minisztériumában 
alkalmazta, ez állását azonban csakhamar 
fölcserélte az alsó-ausztriai kereskedelmi 
és ipar-kamra titkári állomásával, élénk 
részt vévén a kamara szervezésében. Nemso
kára azonban Bruck miniszter ismét a keres
kedelmi minisztériumnak nyerte meg a fia
tal báró tevékenységét. 

Ez időtől fogva Schwarz neve diploma-
tiai körökben már rátalánosan ismertté lön. 
Hazája iparának és kereskedelmének a lon
doni fö-konzulságnál tanúsított működése 
által tett különösen nevezetes szolgálatokat 
s csakhamar a „Society of árts, manufactu-
res and commerce" („A mesterségek, kéz
műipar és kereskedelem társasága'-) tiszte
letbeli tagjává választá. 

Már 1859-ben Németalföldön az osztrák 
érdekek képviseletével bízatott meg s 1861-
ben kereskedelmi s politikai küldetést telje
sített Algírban, egy évvel később pedig a 
londoni kiállításon kiállítási fő-biztosnak 
neveztetett ki. Ezenkívül hivatalos külde
tésben részt vett már több kiállításon. 

A bécsi világkiállítás vezetése tehát, 
mint e rövid életrajzi vázlatból is látható, 
oly férfiura bízatott, kinek képességei és 
tapasztalatai biztosítékot nyújtottak az 
iránt, hogy a föladatnak eleget fog tenni. 

Schwarz b. a várakozásnak meg is felelt 
s a számos akadályokon, melyekkel lépten
nyomon találkoznia kellett, erélye, tapin
tatossága s éles elméje határozott diadalt 
ültek. 

Schwarz b. lelke volt a kiállításnak; ö 
hatott,alkotott,gyarapított; szóval: teljesen 
fölfogta a nagy műnek, mely vállaira nehe
zedett, jelentőségét. 

Magyarországgal szemben, mint a jury 
lerándulása is bizonyítja, — Schwarz b. 
kiváló előzékenységet tanúsított. Teljesen 
fölfogván és méltányolván azon viszonyt, 
melyben Magyarország, mint önálló állam, 
Ausztriához áll , minden intézkedésében 
tapintatosságot tanúsított s e tekintetben 
elismerésünket megérdemli. 

Kóbor Tamás. *) 
(Burns Róbert után.) 

,,Boszorkánynyal t manóval teljes e könyv." 
Ga>rin Duglm. 

H a r i tkul a vásári t é r , 
S szomszéd, koma, szomjan betér 
Korcsmába, a hosszu napon; 
S hul long a nép ki a kapun : 
M i g boldogan serezve ü lünk , 
Elázunk és rusnyán örülünk, 
Mit bánjuk a mérföldeket, 
Mocsár t , lej tőt , meredeket, 
Mely köztünk s a hon közt terül, 
Ho l asszonyunk dér-dúrral ü l , 
Eáncz homlokán , mint vész egén , 
S ápolja mérgét melegen! 

*) A „Budapesti Szemlé"-böl. 

Szegény Tomin , bezzeg bete l t , 
Hogy éjjel Ayrh6\ ú t ra ke l t , 
(A vén Ayrbő l , melynek nincs párja 
Derék legényre , szép leányra.) 

Hej Tomi! lett vón' bár eszed 
S Katód tanácsát beveszed! 
Megmondta százszor, hogy te nagy 
Szájhős, iszos, szélházi vagy , 
K i Mindszenttől Farkasnapig 
Nincs vásár , hogy ne légy nyak ig ; 
Minden sütés-lisztnek felöntesz 
A molnárra l , mig ráköszönthetsz; 
Lovad , ha egy patkót l e rúg , 
M á r a kovács veled b e r ú g ; 
Templomba indulsz űrnapon 
S hétfő is ott ér a csapon. 
Megjósolá: elébb-utóbb a 
Dögöd ' lelik a Doon folyóba'! 
V a g y hogy az Allowayi ó 
Templomnál elkap a manó! 

A h , szende hö lgyek! köny csorog 
Szememből, ha rágondolok: 
H á n y szép tanács , hány bölcs dolog 
S hosszu tanitás kárba vesz, 
Mi t férj a nőtül fel se' vesz! 

De tar t sunk so r t : — Tamás tehát 
Pompás helyen érzé magá t , 
Kandal lónál — jó tűz alatta — ; 
A sör magát dicsőn i t a t t a ; 
Melle t te Csiszlik J ancs i , a 
H ű , régi korhely czimbora: 
Egymás t testvérkint szeretik, 
Nyakal tak együt t he tekig! 
Da l s zaj között az este múl t , 
A sör meg , az mindég j a v u l t ; 
A csaplárné enyelg Tamással 
Sok t i tkos édes lábnyomással ; 
Csiszlik minden vadat elészed: 
Eöhögte a csaplár a készet; — 
K ü n n zúghat a vész, bőghet i s : 
Tamás nem vét rá fittyet is. 

A Gond, hogy ily boldogot l á t , 
Serhabba fojtá önmagát ; 
Min t méhe száll kincscsel rakot tan , 
Száll t minden perez gyönyörrel ot tan; 
XJr a k i r á ly : hanem Tamás 
Boldog , dicső, mint senki más! 

De a gyönyör : eünyilott mák, 
É r in t sd , s leomlott a v i rág! 
Vagy h ó , mely a patakba hu l l , 
Percz ig fehér — aztán sehul! 
Vagy tünde cs i l l ag : azalatt 
M i g r ámuta tná l , leszaladt! 
Vagy a szivárvány disze, mely 
Zápor között mosódik el. — 
Idő t ki köt meg? . . . I t t az ó ra : 
Tamásnak is kell ülni lóra; 
A rémes óra eljőve, 
Az éj ivének zárköve; 
S oly éjszakán lesz indulandó, 
Min t még soha bűnös halandó. 

F ú t t , fútt a szél , majd megszakadt, 
ö m l ö t t a zápor , mint p a t a k ; 
Gyors fényt el-elnyelt a vak é j , 
A dörgés hangja hosszu, mé ly ; 
I l y éjszakán — gyermek is é r t i — 
A jó lelket Gonosz kisérti. 

J ó szürke Rózsiját megülve , 
— Kinél jobb ló sincs o t t -körülbe ' — 
Sáron-vizén Tamás ü g e t , 
Fity rmál szelet, zápor t , t ü z e t ; 
Majd fogja uj kék süvegét; 
Majd dúdol egy vén skót regét ; 
Majd óva néz szét sok helyen, 
H o g y „el ne kapják" hirtelen : 
M e r t Alloway tájához ért 
Ho l a bagoly s szellem kisért. 

Immár a gázlón á tha ladt , 
Ho l a kupecz hóba fuladt; 
F ö l , a nyírfák — a szirt megé, 
Ho l Karcsi részegen nyakát szegé; 
E l , a reket tye s búzaföld 
Mel l e t t , hol a vadász megölt 
Kis gyermek hullájára le l t ; 
K i , a cserén, — a kú tnak át , 
Hol Mungó anyja felköté magát . 
E lő t te a Doon árja hömpölyg, 
A vész az erdőn zúgva bömbölt, 
Sarktól sarkig villám lövelt , 
Harsant az ég köaelb-közelb: 

ob i 

Hát im, nyögő fák közt világ van : 
Az ó templom áll szinte lángban , 
Fény tör ki résen és falon; 
Bent tombol a táncz s vigalom. 

Hős Árpanedv, ki lelket adsz! 
Tőled veszélyben nő a dacz. 
Egy rósz hatos csudát tesz nálunk; 
Egy kor ty : s az ördöggel kiál lunk! — 
Tamásnak is fejébe mászott 
A ser: hét ördögtül se fázott. 
De Rózsi meghökkent , megál l t , 
S nagyon ural tatá magát 
Kézzel , sarokkal , mig elé 
Mozdulni m e r t , a fény felé. 
J u j , Tomi , most! a mit te látsz! 
Merő bűbá j , s boszorka táncz; 
Nem ujdon-uj cotillon az , 
Minőt Par is divatba hoz, 
Hanem kuferczes, kopogós, 
Mártogatós , leguggolós, 
Ugrós szilaj táncz, — s bőrduda: 
Ezt fújják ta lp alá oda. 
Ablak-szugolyban legfölül 
Maga vén Sátán bácsi ül 
Mint nagy , bozontos, czirmos eb , 
ö v é a muzsikás szerep; 
Szőrit is oly nyers hangot ő , 
Hogy reng belé boltiv s tető. 
K ö r ü l , mint szekrény, sok koporsó, 
Egy-egy halott mindben, s utolsó 
Diszköntöse van rajta m é g ; 
Fagyos kezökben gyertya é g , 
Melynél T a m á s , bátor v i t éz , 
Ur-asztalán szörnyedve néz : 
E g y gyilkost , még bitófa-diszben; 
Babá t , ki nem volt keresztvizén; 
Kötélről most metszett zsiványt, 
Szájtátva még, a hogy végsőt zihált; 
Öt bárdo t , a vérrozsda ra j ta , 
ö t hosszu tő r t , rá vér t apadva; 
O t t egy gyerekfojtó zsineg, 
K é s , mely apát ölt meg, kinek 
Torká t szélé saját fia, 
Nyelére száradt ősz haja. 
O t t három ügyvédnek a nyelve 
Sok rongy-hnzugsággal bélelve; 
Rohadt papszivek feketén 
Bűzlöttek minden szegletén; 
S több iszonyúság, fortéiéra, 
Hogy elsorolni vétkelom. 

Döbbenve mig bámul a fülel 
T a m á s : kedv , tréfa nő dühve l ; 
A síp jobban-jobban hasit ja, 
A tánezos nép ugyan szorít ja, 
P e r d ü l , czikáz, ölel , forog; 
Vén asszony izzad, hogy csorog, 
Mind falho' vágja r ingye-rongyát , 
S egy ingbe járják a bolondját. 

He j Tomi ! vón' csak szép leány 
Ez mind, kövér , ugy tiz s néhány*) ; 
Az ingok nem vastag he tes , 
De hószin gyolcs, t izenhetes: 
Ez t a „ többsincs" nadrágom' is, 
Mely egykor volt kék boly hu plüsh, 
Leadnám czombomrul , l e , csak 
Hogy egyszer rám pillantsanak! 

De ennyi görhes vén banya 
Csikót is megvadítana, 
Ugrá lva botján szanaszerte; — 
A gyomrod hogy' föl nem kever te ! 

Do Tomi t u d t a , m i t , hogy? á m : 
„Vol t ott egy furcsa fürge lány" 
K i t most avat tak bé a ka rba , 
(Utóbb ismerte Carrich part ja: 
Mer t sok baromfélét leölt , 
Sok jó dereglyét összetört , 
Sok kár t tőn árpa-, rozsvetésben; 
Él t tőle a táj rettegésben.) 
Az inge finom len fonálból, 
Melyet visel még lány korából , 
S bár hossza sértőleg h iányos , 
D e , mert különb n incs , czélirányos. 

A h ! hi t te vón' a tisztes mami , 
Mikor megvet te i n g e d , N á n i , 
Két fonton (ez volt kincse mind) , 
Hogy még boszorkány tánezba vidd!? 

De szárnyad i t t , múzsám, ereszd l e , 
A dal magas, nem birod ezt t e : 

) T. i. éves. 

Hogy' ugrott Náni , hogy' bomolt , 
(Virgoncz, erős egy fruska vol t , ) 
Hogy állt Tamás , mintegy bűvölve, 
Szemével a lányt majd benyelve; 
Még Sátán is izeg-mozog, 
Szemet mereszt, — fú és szuszog; 
Mig — egy szökellet, újra máa — 
Eszét veszté bolond Tamás 
S kiál t ja: „Brávó, Kur ta- ing!" . . . . 
Rögtön setét minden megint , 
S alighogy Rózsit fékbe kapja, 
Zúdul ki a pokol csapatja. 

Mind vadméh zúg ki bősz dühvel 
Ha fészkét rabló verte fel ; 
Mint nyúlra , h o p p ! vadászcsoport, 
Mely orra előtt fölugort; 
Mint üzi egy vásári had, 
Ha „ to lva j ! fogd meg! " szó riad; 
Fu t Rózsi most; — üvölt inába 
Boszorkány és vasorrú bába. 

Juj Tomi! lesz vásár megint: 
Pokolba sülsz m e g , mint her ing; 
Otthonn Katid hiába v á r : 
Bús özvegy asszony Kata már ! 
Czo , Rózsi, mint tőled tolik! 
Siess eljutni hid-felig, 
Ot t rázha td , gúnyra , farkadat, 
Folyó vizén boszorka had 
Átkelni nem mer , nem szabad. 
De mig a hidra feldübörgött , 
Volt neki rázni farka, ördög! 
Mert Nán i , ki ott j á r közel, 
Szorítja Rózsit és tüze l , 
Tamás ellen tör és lohol; — 
Ha tudná , Rózsi mit kohol : 
Egyet szökik — gazdája ment — 
De szürke farka kárba ment : 
Náni tövön belé ragad t ; 
Szegénynek, egy csutak maradt! 

N o , ez igaz történetet 
Ha k i , anyától született 
Olvassa, és ember fia, 
Tanácslom megfontolnia 
Ha kedve inni csoszszan épen , 
Vagy kur ta ing jár az eszében, 
Hogy kójtül a kár nincs t ova : 
lm példa rá Tamás lova. 

Arany János. 

Bacon Franklin köztársasága, 
vagy: 

Egy fölfedező naplója. 
(Vége.) 

Január 2. Az uj évet megnyitó beszé
dem, bár meglehetős szép szónoki mű vala, 
ugy vettem észre, nem igen tett valami de
rekabb hatást a hallgatóságra. Talán ennek 
az is volt egyik oka, hogy a község szor
galmasabb és jóravalóbb tagjai otthon ma
radtak, hogy dolgozzanak, mint rendesen s 
csupán a népség henyébb és aljasabb része 
jött el, hogy hallgatódzék. Ezek közül sokan 
közbe nevettek, s átalában kellemetlen ér
zést támasztottak bennem. Nem vádolhat 
senki azzal, hogy hiu boszut tartogatok ma
gamban azok ellen, kik lenézik ékesszólá
somat: mindamellett azt kell mondanom, 
hogy azoknak, kik érzéketlenek maradnak 
az igazság iránt, mely szép és érző nyelven 
terjesztetik elibök, szükségképen rósz em
bereknek kell lenniök, a kik nem méltók 
semmi figyelemre vagy kíméletre. Épen 
azért a köztársaság érdekében még ma 
számba veszem azokat, kik tegnapi beszéde
met megtapsolni elmulasztották, hogy alka
lom esetén nem tetszésemet velők éreztes
sem. Nem gondolom, hogy ezen eljárásom
mal másként cselekedném, mint egy eszé-
lyes uralkodó. 

Ma délután két asszonynak az ügyében 
kellett vizsgálatot tartanom, kik bevádoltat
tak, hogy összeveszvén egymást elverték, s 
azonkívül szidalmazták is olyan illetlen 
nyelven, a melyet fölösleges itt leírnom, ki

vált ha tudjuk, hogy a is tárgya 
egy göndör szakálu katona volt. Hog 
büntessem az asszonyokat? Az ember föl 
nem akasztathatja, sem meg nem korbácsol
tathatja őket, s még kevésbbe kényszeritheti, 
hogy az országutat csinálják. Egy kis bör
tön-félét már elkezdtünk építtetni, de még 
nem kész; sígy Mac-Knoh azt rendeló, hogy 
a bűnösöknek le kell a hajukat borotváim, 
s ez ítéletet én is helyben hagytam, jé izűt 
nevetve annak elmés voltán. Este fele azon
ban a két megborotvált asszony, régibb ud-
varlóikkal, s azonkívül egy csomó más 
asszony oda jöttek ajtóm elé, és ott minden
féle szidalmakat kiáltoztak rám mintegy "> 
perczig, vagyis mig őket a katonák hűvösre 
nem tették. Néha igazán azt kell kivá m, 
bárcsak ne volna asszony a világon. 

Január .">. Ma a benszülött fejedelmek 
küldöttségét fogadtam, kik a szigetnek a 
mienkkel szemközt levő sarkában laknak. 
Ezeknek a kiirtására szedé össze Drumski 
— mint monda — a maga katonáit Ezek 
az emberek komolyak, méltóságosak, tisz
telettudók és hallgatagok. Arczuk agyán 
ki volt czifrázva mindenféle czirádákkal, 
de szivök tiszta volt a szennytől, és bánatos 
sóhaj ja l h a s o n l í t a n i okét össze azon p o l g á r o k 
n é m e l y i k é v e l , a kik fölött a. végzet e n g e m 
r e n d e l t u r a l k o d ó u l . A j á n d é k o k a t hoz tak 
számomra, s kifejezték reményüket, hogy 
m i k e z ü n k b e n békéve l j ö t t ünk i d e a sz ige t re , 
és s e m é g e t e t t szesz, sem t é r i t ö k n i n c s e n e k 
v e l ü n k . E g y k i s s é m e g b o t r á n k o z t a m azon, 
h o g y i l y t i s z t e l e t l e n ü l s z ó l a n a k a té r i tök
rő l , s k i f e j t em e lö t tök , h o g y a t é r i t ö k je les 
e m b e r e k , k i k v i g a s z t a l ó i g a z s á g o k a t igye 
k e z n e k e l h i n t e n i azok k ö z t , k i k n e k a r r a 
s z ü k s é g ü k van . V a l a m e n n y i e n c s o d á l k o z v a 
c s ó v á l t á k r á fe jüket , s á l l i t ák , h o g y ök az 
é g e t e t t szesz t é s a t é r i t ö k e t r e n d e s e n e g y 
ideiben szokták kapni; s ezért idegenkednek 
mind a kettőtől. Itfegigórtem nekik, hogy 
ha tőlünk talál hozzájok menni valami 
téritö az nem visz magával égetett szeszt. 
mire udvariasan válaszolták, hogy ha nekem 
mindegy az a dolog, ök szivesebben vennék, 
ha a téritö is elmarad, különben pedig 
bíznak az én emberségemben és okosságom
ban. Tudakozódás folytán megtudtam, hogy 
ezek a bennszülöttek mértékletesen és meg
elégedve élnek, sem ök nem veszekesznek 
másokkal, sem mások ö velők, daczára 
annak, hogy a politika egészen ismeretlen 
tudomány közöttük. Egy órával azután, 
hogy ezek eltávoztak, Sournoy jött hozzám 
nagy örömbenjelentve,hogy egy összeeskü
vést fedezett föl Glapillard és társai közt, 
melynek czélja engem letenni. A vezetőket 
mind elfogta és holnap fognak vallatás alá 
vétetni. Sournoy-nsik ezen olyanöröme volt, 
hogy önként azt a gondolatot ébresztette 
föl, miszerint érdemes néhány embernek 
bűnt követni el már csak azért is, hogy má
soknak örömük teljék a fölfedezés dicsősé
gében. Azonban kétes előttem, hogy vájjon a 
vad barbárok, kik a téritök küldésének 
ellene voltak, ilyen módon okoskodtak 
volna-e? 

Január 0. Glapillard, Sanguinolenti és 
még néhányan arra ítéltettek, hogy föl
akasztassanak. Azt hiszem, hogy ha végre
hajtatom rajtok a büntetést, a melyet igy 
kihívtak maguk ellen: ez által köztársasá
gom békéjét mozdítom elö. Ezek lelkiisme
retlen ellenségek, és sokkal kevésbbe lesz
nek ártalmasok, ha a kötél végén himbá-
lódznak, mintha lázadást prédikálnak két 
lábon állva. A tisztességes polgárok, ugy 
látszik, mind örülnek elpusztulásuknak. 

Január 7. Föltettem magamban, hogy 
még egyszer megpróbálom a kegyelmezés 
hatását, smegkegyelmeztem Gfapiílard-twk. 
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és czinkosainak. Alig hogy kiszabadultak, 
gúnyos menetben vonultak el házam előtt, s 
azt kiáltozták, hogy nem mertem őket bán
tani, mivel tudtam, hogy ők a nép védői, én 
magam pedig semmi se vagyok. Sajátságos, 
hogy a tisztességes polgárok, a kik mo
solyogtak, midőn kivégeztetésük ki lön 
hirdetve, elsők voltak, a kik tapsoltak ki
szabadulásoknak. A miből én azon kettős 
leverő tanulságot merítettem, a melyet kü
lönben már Drumski is vert belém az előtt: 
először, hogy a „tisztességes polgár" olyan, 
a ki kész barátságot kötni mindenik párttal, 
a melyik emelkedőben van; és másodszor, 
a legbiztosabb ut arra, hogy az ember po
litikai ellenségeit kiengesztelje, ha őket 
megsemmisíti. Vajha ezen fontos igazságo
kat már tegnap igy tudtam volna. 

Január 25. Beláttam, hogy hiábavaló 

kivánataikkal 
egyébbel nem. 

és talán szavazataikkal, de 
Csak egyetlen ut van arra, 

hogy visszaállítsam nevem fényét, s ez, ha 
kormányomat hadi dicsőséggel födöm be; 
más szavakkal, ha hadat izének a bennszü
lötteknek, kiirtom őket s a tölök elvett zsák
mánynyal megterhelve térek vissza. Könnyű 
lesz ürügyet találni a háborúra. Tisztelendő 
Grones Jakab urat küldjük hozzájok egy 
bibliával és egy palaczk rummal. A rumot 
vissza fogják utasitni, s mi kiirjuk a hiva-
los lapban („a mely — jegyzé meg vigyo
rogva — közlött már több ilyen igazságot 
is") hogy ők nem akarták hallani a keresz
tyénség predikálását, s követeinkkel csúfo
san bántak. Elszörnyedve hallottam ezen 
javaslatokat, melyek ugy terjesztettek elém, 
mint egyetlen alternatíva a bukás mellett, 
s azután mély szomorúságba sülyedtem. 

Gyümölcsvásár a pesti aldunasoron. — (Appelrath eredeti raj; GjümöKsvásár a pesti aldnnasoron. — (Appelrath eredeti rajza.) 

dolog elnéző rendszabályok által uralkodni 
akarni, s most kénytelen vagyok vagy egy 
roppant igazságtalanságot követni el, hogy 
hatalmamat megtarthassam, vagy lemond
ván erről a hatalomról, ezt a szerencsétlen 
sorsú szigetet Glapillard anarchiájának ve
tem oda zsákmányul. Ma reggel Drumski 
jött hozzám, s jelenté, hogy a nagy elhatá
rozás órája megérkezett. Tekintélyem meg 
van ingatva; ellenségeim agitácziója vala
mennyi elégedetlennek lelkét fólizgatá a szi
geten s én kisebbségben maradtam: kétszer 
már megválasztottak elnöknek, de midőn a 
legközelebbi választásra kerül a sor, való
színűleg bukni fogok; s hozzá tévé, hogy a 
rendes nép támogatására nem lehet számí
tani, miután azok meg levén róla győződve, 
hogy minden kormányzat nagyon mindegy, 
mellettem lesznek ugyan nem sokat érő jó 

Drumski hallgatva állott mellettem egy pár 
perczig, kardjának markolatával játszva, s 
aztán megkérdé, hogy mit határoztam. Szó
rakozottan felelém neki, hogy teheti azt, a 
mi neki tetszik. Nagy jó kedvvel távozott 
el tőlem, s most azzal foglalkozik, hogy az 
expedicziót szervezi, a mely, mint hiszi, 
készen lesz egy pár nap alatt. De az nem 
lesz kész soha és nem fog elindulni soha, 
miután ma egy szilárd elhatározásra ju
tottam. 

Január 21. Grones ma reggel visszatért 
a bennszülöttek lakhelyéről. A főnökök 
barátságos vendégszeretettel fogadták; el
vették tőle a bibliát, de a rumot visszauta-
siták. Drumski, szinte magánkívül örömé
ben, erősen kiszínezve és megtoldva leírta 
ezen „nagy megsértést," a hivatalos lap egy 
külön számában s most, a midőn e sorokat 

irom, behallik hozzám a tömeg kiáltozása: 
„boszuért és ellenségeink kiirtásáért." Tudat
lan, haszontalan tömeg, a melyet hibásan 
emberinek neveznek! Még ma este bele cso
magolom kéziratomat egy gunimi elaszti-
kum palaczkba, mely azt el fogja szállítani 
biztosan a hullámok között; s holnap, épen 
azon órában a midőn Drumski elindul, hogy 
elpusztítson egy népet, a mely minden bar-
barismusa daczára jobb, igazabb és értelme
sebb, mint mi; összeelegyítek két panapo-
leonos edényt, s szétszóratom gyarmatomat 
magammal együtt, oda, a hová bennünket a 
szeleknek vinnie tetszik . . . 

in. 
„Tehát ez volt oka a hullámok hánykó-

dásának ma!*' — kiálta föl a főhadnagy, a 
mint a kadét letette a kéziratot. 

„Igen, hanem ez a Bacon Franklin bo
lond ember volt" — jegyzé meg a miniszter
elnök, ki figyelmesen hallgatta a történetet) 
bár néha vállát vonogatta rá, „Ha én az ö 
helyén lettem volna; bizonyára kiirtottam 
volna a négereket; kinek lett volna benne 
kára?" 

„Annyival inkább, mivel valószínűleg 
úgyis nagy adagot vegyitett a szerből, s azo
kat is levegőbe röpité magával együtt" — 
nevetett a kadét. 

Most a kapitányra került a szólás sora. 
„Kénytelen vagyok kimondani"— monda 

—> „hogy ez az ismeretlen szerző nagy sza
badságot vett magának." 

(Angolból.) B. F. 
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Fővárosi képek. 
A gyüHiölcspiacz a pesti aldunasoroii. 
Hányszor i r ták már le földrajz-, népisme-, 

utleirók és poéták a budapest i Duna két partját, 
fölmagasztalták szép kies természeti fekvését, 
melynél még a nápolyi sem különb; elnevezték 
a hegyvidék és sik róna párosodó helyének, Budát 
koronás királynak, Pes te t uszályruhás királynő
nek ; — de mindannyian egyet értet tek abban, 
hogy a főváros Dunapart jának minden elragadó 
szépsége mellett egy nagy hiánya van: nincs rajta 
árnyék, nincs rajta fa. 

Ezen a hiányon is segítve van már ez idén. 
Gyönyörű fiatal ákáczok kettős sora vonul e l a 
pesti par ton végig, aszfalt talajból nőve ki, mely 
mintha meg volna gyalulva, oly sima, oly egyenle
tes, mint akármely szalon. 

A mióta e szép sétahely felépült, veszedelmes 
versenytársa támadt Budapest kirándulási helyei
nek; a váczi-uteza pedig, mely eddig folyvást 
virí tott az elegáns világ sétáló hölgyeitől, azóta 
hát térbe szorult. Az egész város ido vonul ki az 
esti órákban, élvezni a hüs vizi szellőt, a gyö
nyörű kilátást, s a fák alatt kínálkozó asztalokhoz 
települve frissülni fel a ^ onyha, pincze, kávéház 
és ezukrászda termékeitől, ha sétaközben elfá-
radott . 

De ha nem volt is ákácz-fája a Dunapar tnak 
eddig, volt a magyar szójáték szerint egy olyan 
fája, melynek se gyökere, se ága, se levele, mégis 
van gyümölcse: — kofája tudniillik. 

A pesti Dunapar t alsó része a „Corso"-tól-
kezdve tele van ültetve ilyetén terjedelmes fákkal. 
Az igaz, hogy a helyett , hogy ők nyújtanának 
árnyat a hőségtől menekülőknek, maguk is rá szo-
ruli.ak az árnyékra s terebélyes vászon napernyők 
alatt meg is találják azt. Ott trónolnak ők apró négy 
lábú Py th ia székeiken, melyeknek egyik lába 
kijár arra az eshetőségre, hogy ha a köztársaság 
hadilábra helyezkednék, alkalmas fegyverül szol
gálhasson. Tél idején annak az arzenálnak hű 
szövetséges társa a tüzes parázszsal telt fazék, 
mely éltető meleget terjeszt a föléje rákon test
alkotmány tagjaiba. Persze ez idényben csak sú
lyom, földi mogyoró.pattogtatott kukoricza, görhő, 
meg málé járja; nyaranta azonban megtelnek a 
középütt trónoló fejedelemasszony körül a kosarak 
alma, szilva, körte meg baraczk pyramisokkal, a 
mik oly hivogatólag, oly nyájasan mosolyognak 
piros arczáikkal, hogy az ember még egy kis fiók-
kholera árán sem bír — ellenállni a kísértés
nek, hogy velők ajkait érintkezésbe tegye. H á t 
még úinnyeidénykor! Egész Himalayák közé 
vannak ilyenkor temetkezve a kofák; gömbölyű, 
sötétzöld görög, illatos turkesztán, törpe leveses 
hógömb, mind külön-külön raktár ra halmazva, 
mint háború idején a jól rendezett ág>. ugolyók, 
fenyegető állásban az ember étvágya, szomja és 
— egészsége ellen. 

A Duna csendesen hömpölygő árjai minden 
reggel megújítják az estefelé megfogyatkozott gyü-
mölcskészletet. Lapos utjokon, otromba vontató 
hajókon ezrei úsznak lefelé a gyümölcsös kosarak
nak. Aztán a sok vidéki szekér,az mind oda szállítja 
terhét , biztosra véve, hogy a gyümölcs ott jó keletre 
talál. I ly szállítmányok érkeztekor aztán ugyan 
pusztuljon a közelből a gondos háziasszony, k i 
első kézből szeretné beszerezni vásárlását. Mert a 
nemes dunaparti kofatestület nem szivesen tű r 
meg közelében semmiféle konkurrenst. A mily 
válogatott a gyümölcse, oly válogatat lan kifejezé
sekkel utasít vissza minden merényletet a vásár
lási monopólium ellen. A ki venni akar, vegyen ő 
tőle, de ne attól, a kitől ő vesz ; őzért ü l ő már 
huszonöt esztendeje egy és ugyanazon a helyen a 
szőke Duna partján. Mert há t azt ne higyje ám 
senki, hogy a fővárosi kofa finomabb teremtés, 
mint vidéki kol légái . Sőt inkább! összeszid ez 
magyarul, németül, tótul, hogy csakúgy ropog a 
füled dobja, ha vélt jogai t csonkitani mered. L e 
hetetlen szidalmait meg nem értened. 

S aztán, jámbor háziasszony, ha türelmed a 
sérelmekre elhagy s hatósági utón akarsz ellenök 
orvoslást keresni s eszedbe j u t az ott ácsorgó 
drabant segítségére appellálnod, hogy kisérje be 
azt a goromba asszonyt, k i tisztességes nő létedre 
összehordott ennek-annak: ne lepjen meg legke-
vésbbé sem, ha a mogorva városi poroszló hidegen 
a szemed közé tekint s egyet sodoritva bajuszán, 
rád mordu l : 

— H á t megbolondult az asszony ? csaknem 
vihetem be talán a — tulajdon feleségemet! 

Szent János ünnepe Oroszországban. 
A nyári napforduló ideje körül az oroszok, 

mielőtt keresztyénekké lettek volna, egy ünne
pet szoktak megülni, mely még ma is megvan 
közöttük. Ugyanis jun. 23-án, mely nap szent 
Agrippinának van szentelve és róla Agrafena Ku-
palniczának elnevezve, valamint jun. 24-én is, 
keresztelő szent János születése napján, melyet 
aztán róla Iván Kupalonak neveznek, a föld né
pének apraja-nagyja fölveszi ünnepi öltözetét s 
megy fürödni a legközelebbi folyó vagy álló vizbe. 
A szertartások főmozzanatát ez ünnepnapokon a 
fürdés képezi. A dalokat is, melyeket a nép ez 
ünnepi szent napokon énekelni szokott, még min
dig Kupalszkija pjesmi-nek, Xupaló - vagyis 
fürdődaloknak nevezik, e szótól: kupalo vagy ku-
p a t ' = f ü r ö d n i , vizbe menni. Úgyszintén szent 
János ünnepét is a nép Oroszország délnyugoti 
részében Kupalo, északkeleti részében pedig Ku-
palnicza ünnepének nevezi. 

Az Antonius-klastrom közelében Tisvin mel
let t az alsóbbrendű néposztály az ottani tóban 
szokott megfürödni, sőt még a beteg lovakat is a 
vizbe hajtják, mert annak csodálatos gyógyerőt 
tulajdonítanak. A tiszteletreméltó Antonius , ki e 
zárdát a 13-ik században alapította, miként be
szélik és hiszik, e taván csodákat mivelt, miért 
minden évben jun. 24-kén ünnepi menetben láto
gatják meg azt s magában a zárdában még ma is 
mutogatják a szentnek egy vas kalapját, melyet a 
tóban találtak. Ó-Ladoga mellett az átalános für
désre a Pobjednicza-hegyen gyújtott nagy tűz 
adja meg a je l t , melyet a novgorodi kormányzó
ságban hol „élet tüzének", hol „szent tűznek" , 
hol meg „erdei tűznek" vagy „czár tüzének" ne
veznek. A Klescsinszki tó mellett Vladimír kor
mányzóságban fürdés után énekkel kisért kör-
tánezra kerekednek és Koszinóban, Seremetieff 
herczeg egyik nagy birtokán, csonkák, bénák és 
más betegek tolonganak seregestől ama csodatevő 
forráshoz, mely az emiitett helység közelében bu
gyog föl, s melyet az archimandrita jun. 24-kén 
minden évben ünnepélyesen beszentel. Rajzunk 
az ünnepnek azt a mozzanatát tünte t i föl, mikor 
;iz archimandrita pópáktól, barátoktól s egyházi 
énekesektől kisértetve, kik részint füstölőket s 
égő gyertyákkal megrakot t nehéz tartókat , részint 
meg bibliát, imakönyveket, lobogókat, kereszteket 
és szent képeket visznek, épen a forráshoz ér s 
kezeit áldásra emeli föl. Megjelenésekor az ájta
tos hivők földre borulnak előtte s keresztet vetnek 
magukra, mig a betegesek és nyomorultak a for
ráshoz furakodnak, hogy vagy azonnal ihassanak 
vizéből vagy pedig csebrekbe menthessenek abból, 
hogy elvigyék azok számára, kik egy vagy más 
okból nem tud tak eljőni személyesen. 

Hogy a fürdőt hatékonyabbá tehessék, Moszkva 
vidékén a leányok uj seprűvel szokták magukat 
megverni, a melyet ők különböző gyógyfüvekből 
kötöttek össze, sőt az idős emberek még Szt.-
Pétervárot t sem mulasztják el soha ez ünnepi 
fürdés alkalmával frisen vágott nyirfavesszőkkel 
veregetni meg magukat, melyek közé ők különféle 
gyógyfüveket kötöznek. Atalán véve a füvek és 
másféle növények Oroszország minden vidékén 
jelentékeny szerepet játszanak szt. J ános napjának 
megünneplésekor. Átalános a hiedelem, hogy a 
gyógyfüveknek csupán akkor lesz kivánt hatásuk, 
ha János napján, illetőleg az előtte való éjjel 
gyűjt ik össze. Sok helyen csalánt, csipkerózsát s 
több ilyon szúrós növényt gyűjtenek halmazba, 
melyen aztán nemcsak az emberek ugranak ke
resztül, hanem a barmokat is átugratják rajta, 
hogy a gonosz szellemek befolyása ellen biztosítva 
legyenek. Sajátságos babonás szertartást követ
nek némely vidékeken a gyógyfüvek összegyűj
tésénél is. Éjfélkor bemélyednek az erdőbe oly 
messzire, hogy hazulról a kakasszót ne hallhas
sák. A hely körül, hol a gyógy- vagy csodatevő
füvet sej t ik , gyertyánfabottal kört vonnak és 
annak közepébe állanak, hogy a gonosz ne érhesse 
el őket. í g y az ördög, akármilyen dühös, nem bir 
velők és ők bátran leszakíthatják a bűvös füvet, 
a mely gyógyit , mul ta t , jövőt megismerni tanit , 
rejtett kincseket fedez föl stb. 

Fehér-Oroszországban János napja előestéjén 
nap lemente után egy karót vernek a földbe, mi
után szalmával és csepüvel körültekergették s 
hegyét egy köteg szalmával el lá t ták; e karót 
szintén kupalonak nevezik. A mikor besötétedik, 
a karót meggyújtják s parasztok és parasztnők 
ugrálni, futkosni kezdenek körülötte s miközben 
a tűzbe száraz nyirfagalyakat dobnak, igy szól
nak: „Nőjön az én kendorem olyan hosszura mint 
e ny í r ág ! " Moszkva mellett János napját régtől 

fogva a „három hegyen" ünnepl ik meg, hol még 
néhány év előtt is nagy tüzeket raktak, ettek 
i t tak, tánczoltak és daloltak s kevés kivétellel a 
kupalo-tűz egész Oroszországban el volt terjedve. 
E közben mindkét nemű házasfelek, valamint a 
hajadon leányok és ifjú legények is meggyújtott 
kátrányhordók mellett énekelve (s tánczolva vár
ják a hajnalt, hogy lássák, mint megy a nap szt. 
János napja reggelén három, t. i. egy ezüst, egy 
arany és egy gyémánt-lovon férjéhez, a holdhoz s 
miként tánezol és lövell szélyel az égen tü?es 
szikrákat; részint pedig azért is várják meg a 
reggelt , hogy a harmatban megfürödhessenek, a 
mely szt, János napján különös gyógyerővel van 
megáldva. S. L. 

Vasúti kerekek és sinek. 
II. 

A vasúti kerekek mellett nem kevésbbé fontos 
szerep ju to t t a síneknek. Valóságos sin-ipar fejlő
dött ki egyes vastermolő vidékeken, mely ezer 
meg ezer munkás kezet foglalkoztat és még töb
bet részesít a munka gyümölcseiben. Európában 
1869-ben az összes vasúti vonalak hossza tizen
kétezer mérföldet tet t , ebből hazánkra háromszáz 
hetvenhárom mérföld esett, mely 1871-ben száz-
huszonkét mérfölddel gyarapodott . Az európai 
vasúti hálózat ily roppant terjedelme mellett, mely 
magában véve elegendő volna, hogy földgömbünket 
szalagként kétszer övodze körül az egyenlítőnél 
— fogalmunk lőhet a sinek azon óriási számáról, 
mely ezen vonalak kiépítéséhez szükségeltetett. 
Egy-egy sinnek a hossza két és fél öl, és igy az 
európai vasutakra fölhasznált sinek száma har-
mincznyolcz millió négyszázezerre rug, nem szá-
mitva a pályaudvarokra és egyes kitérő helyekre 
szükséges sintöbbletet . H a e síneket sorban egy
más fölé helyeznők, az igy keletkezett hosszaság 
épen felét teszi a föld és hold közötti távolságnak; 
ha pedig az amerikai és más világrészekben levő 
pályákat is számba vennők, valószínűleg oly ma
gasságot kapnánk, mely a föld és hold távolságá
val fölér vagy legalább azt igen megközelit i . 

A sinek gyártása sokkal több gondot és 
fáradtságot igényel, mintsem első pillanatra lát
szik. Az elkopás és főleg az idő viszontagságainak 
még jobban ki vannak téve, mint a vasúti kerekek. 

Sinok gyár tására hazánkban a diósgyőri és a 
salgó-tarjáni uj telepek lőnek berendezve. A fővá
rosban csak a lóvasut számára gyár tanak síne
ket, az eljárás azonban lényegileg mindkettőnél 
ugyanaz. 

A sinek alakja kettős T betűt ábrázol, alul 
és felül vastagabb, közepén pedig karcsúbb. 

A sineknél a legnagyobb nyomás azok fejére 
és aljára esik, azért e részeikben szilárdabban kell 
készítve lenniök. Európában a singyártásra ková
csolt vasat használnak, melyet a szürke és fehér 
nyersvasnak ismételt t iszt í tása és finomítása szol
gáltat . 

A sinek gyártásánál a vasrudakat előbb ösz-
szecsomagolják, azaz: a sin fejére legjobb, köze
pére silányabb, alulra ismét valamivel jobb vasat 
használnak. A vasrudakat ily módon rőzse-köte-
gekként összecsomagolva a kemonczébe dobják és 
a veres izzásig hevítik. Időközben kirántanak 
egy-egy köteget s kétkerekű talyigán a rendesen 
gőzzel hajtott nagy pöröly alá viszik, hogy a 
salakot kiverjék belőle. A sziporkák, mint fecs
kendőből a viz, több ölnyi távolságra löveltetnek 
szét; fényüktől a szem káprázik és karikákat 
hány. Miután a pőröly nagy négyszögletes tus-
kóvá kalapálta, az öntöt t vashengerek közé kerül-

Ezen hengerművek a singyár leglényegesebb 
részét képezik. Egymás mellé fölállitva hosszú 
sort alkotnak, melyen a sint, mielőtt elkészülne, 
át kell hurczolni. Ké t ily henger között, melyek 
egyike alul , a másik felül fekszik, különféle nagy
ságú és alakú nyilasok vannak, melyek a sin vég
leges alakjához folytonos és szakadatlan átmenetet 
képeznek. Ezen átmeneti nyilasok szerkesztését 
az illető gyárakban mint t i tkot őrzik és uj gyárak 
fölállításánál csak hosszas gyakorlat , számos bal
eset és törés után találják el az igazi alakot. 

Az alig két láb hosszú, de vastag tuskót a 
legnagyobb négyszegletes nyilasba dugják, a ket 
henger egymással ellenkező irányban forog és 
magába rántja és kinyújtja az izzó s következéske-
pen még nyújtható vastuskót. A nyilasok mind 
keskenyebbek és keskenyebbekké válnak, a vas 
mint tüzes kigyó nyúlik és hullámzik ki a henge
rek közül. Két perez még nem múlt el s már vagy 
tiz, egész tizenöt nyilason szaladt keresztül. Két 
végét két-két vaskos kovácslegény tart ja hosszú 

harapó fogókkal, kik a nyilasokba folytonosan 
bele igazitják. A sziporkák, mint tűzokádó kigyó 
torkából hullnak s repülnek szanaszét az egész 
holyiségben. Midőn már minden nyilason átment, 
a fűrészolő géphez viszik, mely pillanat alatt le
metszi a szükséges hosszúságot belőle. És evvel 
a 8in készen van. H a ekközben csak egyszer leesik 
a földre, vagy hosszabb ideig nem képes valamely 
nyilason keresztül hatolni, nem használható és 
visszaezipelik a kemenczébe vagy földarabolják, 
hogy újra mindezen műtéteknek vessék alá. 

A kihűlt sínen még lyukakat kell vájni, me
lyekkel a talapzathoz erősitik. Ez lyukasztó gép
pel történik; az aczélból készült csap megfelelő 
nyílásban jár , ha a sintalpat a nyilas fölé helye
zik és a gépet mozgásba hozzák, a csap a sínből, 
mintha csak a legpuhább agyagból volna, alakjá
nak megfelelő lyukat tör keresztül. Mivel azonban 
ez által a sinek igen megromlanak, a legtöbb 
vasúti társaság előre kiköti, hogy a lyukaknak 
fúrva kell lenniök, a mi természetesen az előállítás 
költségeit tetemesen növeli. 

A sinek használat előtt vizsgálat alá kerül
nek, mi a következőkben áll. Kiválasztanak az 
Összes sinek közül azok egy százalékának meg
felelő mennyiséget. Reszelővel meghatározott 
mélységig bereszelik és eltörik egyiket alulról, a 
másikat fölülről és vizsgálják a törött fölületet; a 
törésnek szépnek, az anyagnak rostosnak és hibát
lannak kell lennie. Az angolok, ezen kiválóan gya
korlati nemzet, mindent a törésből vagy elszaka
dásból Ítélnek meg. H a valamely kazán, tengely 
vagy kerék túlterhelés vagy vigyázatlanság kö
vetkeztében szétreped vagy eltörik, nem annyira 
a bajt okozó erő nagyságát, mint inkább a törött 
felületet vizsgálják és ebből igyekeznek követ
keztetéseket tenni. 

Ezután súlyokat raknak rá, nevezetesen két
százötven mázsát és ha ezt öt perczig meghajlás 
nélkül kibírja, akkor a hajlítási próbát megállta. 
Majd ötszáz mázsát tesznek r á és nem szabad 
eltörnie. H a ez is megtörtént , akkor két ölnyi 
magasságról két mázsát dobnak rá. H a őzen pró
bák bármelyikét a sin meg nem állja, az összes 
sinek tiz százaléka vizsgálandó meg. 

A sineknél, midőn azokat a vasút építésekor 
egymásután a talapzathoz erősitjük, a légmérsék
letre is kiváló figyolemmel kell lennünk. Ha pl . 
télen tiz foknyi hidegnél a sineket közvetlen egy
más után helyeznők, ugy hogy semmi nyilas sem 
maradna két-két sin között, akkor nyáron a meleg 
következtében a sin kitorjedne és földomborodnék. 
A vas száz foknyi melegnél térfogatának egy ki-
lenczszázad részével hosszabbodik meg. Ha ezt 
nem oly magas mérsékletre, hanem olyanra alkal
mazzuk, milyen a természetben is előfordul, péld. 
t együk föl, hogy a Pest és Bécs közötti vasutat 
téfen tiz foknyi hidegnél épittették, akkor ez nyá
ron húsz foknyi melegnél harminczkét öllel hosz-
szabbodnék meg, a mi mindenesetre már tetemes 
hosszaság; és viszont a nyári húsz foknyi mérsék
letnél építtetett pálya tiz foknyi hidegnél har
minczkét öllel rövidülne meg, ha a sínek egy da
rabból volnának, igy azonban csak a sinek közötti 
üres helyek rúgnak föl ennyire. A miből követ
kezik, hogy nyári építéskor a sineket lehetőleg 
közel kell egymáshoz rakni, hogy télen a nyilasok 
nagyon tágasakká ne váljanak és a fölöttük elro
bogó vonat nagyon ne döczögjön. Télen nagy 
hidegnél pedig ellenkezőleg járunk el, és a si
nek kiterjedésére lerakásuknál figyelemmel kell 
lennünk. 

A vágányok távolsága Európa majd minden 
államában egyenlő, csak Oroszország tesz kivé
telt, hol három és fél lábnyi távolságú (1-07 méter) 
vágányok vannak divatban a nálunk szokásos négy 
és fél lábnyi s még néhány hüvelyknyi széles 
(1-445 méter) vágányok helyett. Atalában a leg
újabb időben a keskeny vágányu t vonalak mind 
jobban és jobban lábra kapnak. Építésük keve
sebb költségbe kerül, kevesebb birtokot kell ki-
sajátitni, a kanyarulatok élesebbek lehetnek. Az 
oroszországi vonatok olykép szerkesztvék, hogy a 
szélesebb vágányu utakon is járhatnak, mig a mi 
vonataink ezt nem tehetik. Angolországban és 
Belgiumban is van néhány kisebb vasúti vonal, 
hol a vágányok távola elütő a többitől. Azonban 
a legnagyobb zavar Amerikában uralkodik, hol 
négy-ötféle vágány-távolság is létezik, az u t a s ^ 
és a szállítás nagy k á r á r a ; azonban a keskenyebb 
vágányúak vannak túlsúlyban, s igy a többinek 
idővel valószínűleg ehhoz kell alkalmazkodnia. 

Amerikában a sineket legújabban nagy előny
nyel aczélból gyártják, az egész óriási Pacinc-
vasut aczélsinnel van építve. I t t a yankeek azon 
tapasztalatot tették, hogy oly helyek, hol a nagy 

vasúti hálózat előtt kevés eső esett, most bőven 
meg vannak áldva nedvességgel. Szerintük ugyanis 
az aczél, mit kitűnő villany vezető a felhőket 
maga köré gyűjti és túlságos páratartalmukat le
csapolja. Ha van valami való a dologban, igen 
érdekes példa arra, hogy mily változásokat képes 
az ember a természotben, a légmérsékletben és az 
éghajlat átalakulásában előidézni. 

Kvassay Jenő. 

A franczia trónok. 
E g y közelebbről megjelent német könyvben 

érdekes történeti adatok vannak följegyezve a 
franezia trónok viszontagságairól. Legtöbb há
nyattatáson a jelen század folyamában mentek 
keres/.tül. I. Napóleon trónjának még aránylag 
kevés oka lehet a panaszkodásra, mert a r stau-
ráczió (a Bourbonok visszahelyezése) alkalmával 
egyszerűen csak félre dobták a Tuileriák egyik 
lomtárába. Innen az őr megvesztegetése folytán 
egy üzérkedő kezébe került , ki azt jó drágán 
Tussaud asszonynak adta el, a kinek Londonbon 
levő hires viaszalakok gyűjteményében ma is lát
ható az. Antik alakú, megaranyozott alacsony 
szék az, drága zöld bársonynyal bevonva, melybe 
arany méhek vannak hímezve; a háttámlányon 
pedig egy nagy, szintén aranyhimzetü N. látható, 
felette császári koronával. Az, melyet a Louvre 
múzeumában I . Napóleon trónja gyanánt muto
gatnak, a fontainebleaui trónteremből való s fon
tos alkalmaknál sohasem szerepelt. Igen hasonlít 
az előbbihez, de már kissé viseltes, ugy hogy 
nagyban emlékeztet egykori tulajdonosának amaz 
ismeretes bonmotjára: „ A trón nem egyéb, mint 
egy ostoba darab fa, néhány rőf bársonynyal be
vonva; jelentőséget csupán attól nyer, a ki vélet
lenül rajta ü l . " 

X . Károly trónja 1830-ban a júliusi forrada
lom alkalmával még rutabbul j á r t . Ugyanaz volt 
ez, a mely Károly király elődjének is trónul szol
gált : magas, gazdag faragványu karos szék, fehér 
liliomokkal behintett vörös bársonyba foglalva, 
mely azonkivül magas helyen is állott, ugy hogy 
a szegény köszvényes X V I I I . Lajos csak nehezen 
tudot t fölmászni rá. Mikor Par is népe 1830. jul . 
29-én a Tuileriákat ostrommal bevette, többen a 
trónterembe hatoltak, s miután a torlaszkészitők 
s az úgynevezett „Csarnokbeli hölgyek" (Dames 
de la Halló) egymás után czinikus tréfák közt a 
királyi székbe helyezkedtek, azt számtalan apró 
darabba forgácsolták szét, melyekből mindenki 
vi t t haza magával ereklyéül. E trónforgácsok 
később áruba jöttek, mikor aztán a r i tkasággyüj-
tők, leginkább angolok, mesés árakon szedték 
össze azokat. Végül annyira elszaporodtak e drága 
forgácsok, melyek közül természetesen mindenik 
„hi te les" volt, hogy akár egész bútorzatot is elő 
lehetett volna állítani belőlök. 

Lajos Fü löp trónja szintén vörös bársony
nyal volt bevonva, de liliomok nélkül, melyeket 
a polgár király jónak látott elengedni diszitményei 
közül. Az 1848. februári forradalom alkalmával 
a Tuileriákat tudvalevőleg még pogányabbul fel
dúlták, mint 1830-ban; a legtöbb terem roppant 
értékű bútorait az ablakon hányták ki a Carrou-
sel-térre, mig végre a nemzetőrség közbelépte 
véget vetet t az oktalan garázdálkodásnak. 

E g y csapat párisi gamin már hatalmába ke
rítette a trónt, melylyel ugy látszik, senki sem 
törődött . Egy groteszk-ünnepélyes menetben, a 
melyhez azután ezer meg ezer lézengő és kiabáló 
csatlakozott, hurczolták meg a királyi széket a 
boulevardokon, egészen a Bastille-térig, hol aztán 
egy máglyán elégették azt. A nép a„Marseillaise"-t 
énekelte hozzá és a „Carmagnole"-t tánczolta, az 
első forradalom ama hires „Kankan"- já t , mely 
mostanában, az uj respublika kikiáltásakor ismét 
divatba jöt t . 

Mikor ezután Lajos Napóleon Francziaor-
szág császárává lőn, megint trónról kellett gon
doskodni, s minthogy a második császárság beren
dezésénél minden tekintetben s a legutolsó rész
letekig az elsőt majmolták, a trónt is_ tökéletesen 
a Louvre-muzeumbeli után készittették. 

Mikor a császári udvar Paristól távol volt, 
könnyű szerrel engedélyt lehetett szerezni a Tu i 
leriák meglátogatására, s ilyen alkalmakkor a 
trónterembe is bejuthatott az ember. Ilyenkor 
aztán igen sok szeleburdi megengedte magának 
azt a tréfát — fölhasználván azt az egy szabad 
pillanatot, mikor a felügyelő a trónnak hátat for
dí tot t — hogy hirtelen bele ült a császári székbe, 
csupán azért, hogy később eldicsekedhessek vele, 
miszerint ő már a franezia császári trónon is ült . 

1 Ezt a tréfát különben a mi jó Simonvi generáli
sunk is megtette az I. Napóleon trónjával, sőt ő 
még a pipáját is oda verte ann ik támlánvához 
Különben a kik I I I . Napóleon trónján ültek, 
(csak ugy lopva természetesen!)azt beszélik, hogy 
nem valami kényelmes ülés esett rajta s egy ló-
szőrrel kitömött karszék sokkal jobb . . . . főleg 
most! 

De hogy mi lett az utolsó Napoloonida trón
jából, máig sem tudják bizonyosan. Magát a 
tróntermet a szomszédos helyiségekkel együtt 
ideiglenos kórházzá alakították át, s ki tudja — 
hátha a trón, mely ma már ismét nem egyéb egy
szerű fadarabnál, — valamelyik sarokban szépen 
ott maradt ? 

Annyi több mint bizonyos, hogy ha valaki 
azt, épen ugy mint az első császárét, spekuláczióra 
meg találná venni, rósz üzletet csinálna vele, mert 
a franezia trónok értéke mostanában igen alászál
lott. Na de még az nem nagy baj; köztársaságnak 
nincs szüksége trónra, ha pedig valamelyik csá
szári vagy királyi sarjadéknak újból kedve ós 
alkalma jőne uj trónt rendeltetni meg valamelyik 
müasztalosnál, bizony arról sem Írhatnánk dicső
ségesebb históriát, mint elődeiről. 

Sémi Lajos. 

Egy amerikai vállalkozó. 
(Barnum életéből ) 

IX. 
(Ismét fölolvasások. Egy nemzetköti egyetemei m uzeotn 
terve. Ujabb csapás. Visszavonulás. !Straml-park ét Wal-

demere. Befejezés). 

Mellőzzük Barnum politikai szereplését Kon-
nektikut állam törvényhozisálmn, hadjáratát a 
vasút - társaságok visszalépései ellen, föllépését 
kongresszusi képviselőségre s megbukását o téren. 
Csak jelezni kívánjuk tevékenységét a közélet 
nyilvános téréin is. Az ő mezeje az üzletek % ilága 
volt; 8 vázlatunk czélja őt e téren tüntetni föl 
sokoldalú, szerencsés és tanúságos tevékenysé
gében. 

Az első múzeum leégésével csak az üres telek 
maradt meg, de annak bérlete még tizenegy évig 
a Barnumé levén, miután uj múzeumát nem azon 
a helyen akarta fölállítani, bérleti jogát 200 ezer 
dolláron eladta s ez összeget uj múzeuma beruhá
zásaira forditotta. Al ig rendezte ezt be 8 inditotta 
útba benne az üzletet, 1866. nyarán az „Egyesül t 
Nyugoti Irodalmi társaságok" igazgatóságától 
fólszólittatott egy nagy körútra az Egyesült-Ál
lamokban, felolvasások tartása végett, melyeknek 
tárgya „ A siker az életben" legyen, melyet ötven 
vagy hatvan helyen kellett előadnia. O elfogadta 
az ajánlatot s beutazta e fölolvasással Amerika 
nyugoti részét. Utazása inkább hasonlitott diadal
menethez, mint egy egyszerű felolvasási vállalat
hoz. A hol megállapodott a fölolvasás tar tása 
végett, 30—40 mérföldnyi kerületből jöttek meg
hallgatása végett. Ugy látszik a nevezetességek 
és ritkaságok mutogatója maga lőn „nevezetességé 
és r i tkasággá" — a kit az emberek inkább látni 
akartak, mintsem hallani. S Barnum utazása si
kerével teljesen megelégedve térhetett vissza 
New-Yorkba. Fölolvasásaiban az előre kidolgozott 
szöveget számtalan elmés rögtönzéssel tudta ve-
gyiteni, melyek azt mindig újjá tették azokra 
nézve is, kik ugyanazt a dolgot többször hallották 
tőle. Ugy hogy e fölolvasások s rögtönzések által 
nemcsak pénzbeli értéke, hanem hírneve is mint 
szónoké és előadóé tetemesen gyarapodott. Néha 
egészen külön előadásokat is tartott , legnagyobb 
előszeretettel a mértékletességről, melyek közép
uta t tar tot tak a népszónoklat és a predikáczió 
közt s melyekben nagy ügyességre és hatásra 
tett szert. 

Útjából visszatérve, ismét múzeuma s kivált 
természeti gyűjteményei gyarapítására forditotta 
főgondját. Ezek egyike volt a hires oroszlánva
dász Cummings Gordon gyűjteménye, az általa 
lelőtt összes oroszlánok koponyái s csontjaiból és 
kitömött bőreikből. Nevezetesebb volt még, hatása 
által, a nagy gorilla, melyet egy ágense Afrikából 
küldöt t számára. Az embermajom megérkezte előtt 
már tele voltak hirével az újságok, melyek szál-
litásának egész történetét, alakját, orditását, vad-
ságát, emberrokonságát, s tb . illetőleg épen any-
nyi hazug, mint való vonást tudtak és egymással 
vetekedve siettek közleni. De mily nagy volt Bar
num bosszúsága, midőn a majom megérkezett s 
kitűnt, hogy az állítólagos gorilla — egy nagy 
pávián, hosszú farkkal. A publikum azért meg
nézte és megbámulta s először elhitte, aztán ne-



vette, mikor Barnum élczet csinált belőle, hogy 
neki olyan gorillája van, a milyent még sonki 
sem látott, mert ennek farka is van, holott minden 
eddig látott gorilla fi.rkatlan. 

Mindamellett is Barnum uj múzeuma, kivált 
állatgyiijtoménye, a legrcndkivüliebbek egyike 
volt. Oroszlánjai, bengáli tigrisei, elefántjai, ausz
tráliai állatai, stb. az első állattani muzeumok 
sorába emelték. 

S most ismét kezdett foglalkozni egy nagy
szerű nemzetközi egyetemes intézet tervével, me
lyet már évek előtt, még első múzeuma korában 
hányt-vetett volt elméjében. Most elkészítette 
annak tervét s bemutatta az Egyesült-Államok 
kormányiínak is. Az elnök(akkorJohnson)helyben
hagyását s hivatalos engedélyét is megnyerte reá. 
Terve volt, nemcsak magán-ügyvivők, hanem a 
kormányok közvetítésével, nemzetközi utón, az 
állam tulajdonává tenni s megszerezni mindent, a 
mit a természeti világ az egész földkerekségén 
nevezetest és tanuságost, rendkivülit és nagy
szerűt produkál, s igy egy oiy egyetemes muzeu
mot hozni létre New-Yorkban, a milyen még nem 
volt. ő a maga gyűjteményeit ennek kiindulási 
pontjául, csak mintegy magváulajánlotta fel, saját 
tapasztalásai-, tehetségei-, s tevékeny közremű
ködésével egyetemben. 

A nagyszerű terv létrejövetelét azonban egy 
ujabb szerencsétlenség gátolta meg. Az 186"/3-
diki rendkívüli kemény télen, márczius 3-dikán, 
borzasztó hideg és rop
pant hó mellett, Bar
num uj múzeuma is, 
belülről kiütött tűz 
következtében, leégett. 
A kár irtózatrs volt. A 
tűz éjjel ütött ki. A 
vadállatok ketreczeik-
ben megsültek. Az em
berek is alig menekül
hettek. Az oltásra tett 
kísérletek csa knem egé
szen eredménytelenek 
maradtak. A hideg oly 
borzasztó nagy volt, 
hogy a tűzoltásra lö
vellett viz, a mint a 
falakon alá csurgott, 
azonnal meg is fagyott 
s másnap a romok ugy 
néztek ki, mint egy 
jégcsapokból álló óriási 
gletscher. 

Ugy látszik Bar-
numot a szerencsétlen
ség : tüz alakjában ül
dözte. Iranistán s a két 
múzeum leégése után 
többet szenvedett egy 
millió dollár (2 millió 

Efrt) kárnál. Más em-
ert ez kétségbe ejtett 

volna. Barnumra csak 
annyiban hatott, hogy 
intésül vette: visszavo
nulni az üzleti pályá
tól. S még ez is nehezére esett. Sokkal inkább 
meg volt szokva a tevékenységhez és a nagyban 
való dolgozáshoz, mintsem csak ugy könnyű szer
rel birta volna magát tétlenségre kárhoztatni. 

Tétlenségre épen nem. De csakugyan elég 
volt az üzleti bajokból s örökös fáradalmakból és 
a világ egyik végétől a másikra való szaladgálás
ból. S az, a ki a munkához és tevékenységhez 
szokott, talál arra tért és módot a legelvonultabb 
magány ölén is. Egy homokbuezkát kertté változ>-
tatni, egy sivatag közepén egy kis óázt, parkot 
teremteni, egy mocsáros tót lecsapolni, egy dohá
nyos telepnek iskolát szervezni, egy elhagyott 
vidéknek szárnyvasutat építeni: mind oly fölada
tok, melyeket az üzlettől visszavonult ember, csupa 
mulatságból is, maga s embortársai hasznára, 
megtehet. 

Barnum is igy gondolkodott. East-Bridge-
port, az ő vállalkozási és tervezési hajlamának 
szülötte, kezdettől fogva birta egész vonzalmát s 
legmelegebb érdeklődését. Ez aj várost, mely 
terjeszkedésében csakhamar összeért a régi Brid-
geporttal e annak egyik, de legszebb, legvirágzóbb 
s legnépesebb negyedét képezte, minél magasbra 
emelni: volt egyik vágya szivének. Visszavonulva 
a magányba, a városrész ügyeinek élére állott s a 
rendezés, építkezés és emelkedés minden kérdé
seiben dÖntőleg lépett föl. A maradisággal s a 
félve haladó nyárspolgársággal sokat kellé küz
denie. Szárny vasutat tervezett, a város főutezáján 

végig, mely a nagy vonalakhoz egy-, s a gőzhajó 
állomáshoz másik-felé, lüktető ere legyen a vá
rosnak; de kinevették vele, hogy ily kis ^ helyen 
oly költséges vállalat nem fizeti ki magát; elfe
ledték, hogy épen az efféle vállalatok varázsolják 
mihamar nagy városokká a kis helyeket. A szárny-
vasút hát meglett s éreztette csakhamar kényel
mét és áldásos hatását. — Bridgeportnak nem 
volt még közkertje ^agy más nyilvános mulató 
helye. Minek is, mondák a szűkkeblű maradiak. 
A ki zöldet, berket, folyót, árnyat s tengerpartot 
akar élvezni, csak egy vagy két órányira kell ki
sétálnia a városból s mindazt föltalálja, a mit a 
természet, változatos ölén, nyújthat:ki költene itt 
mesterséges parkra, gesztenye-fasorokra, gyepes 
köröndökre s más effélékre czereket, holott mind
ezt készen és ingyen kaphatja ? Igy okoskodott a 
nyárspolgári kislelkűség. De Barnumot az ily 
beszédek meg nem tántorították. Egy alkalmas 
helyet a város és a tengerpart között megvett; 
fölmérette, tervet rajzolt hozzá, izgatott egy park
részvénytársulat alakulására, s mikor az megala
kult, oda ajándékozta a leggyönyörűbb s legal-
kalmasb helyet, a melyen valaha park állott. Ma 
már viruló gesztenyesorok, bokor- és fatömbek, 
árnyas sétányok, sudarfák s fű- és virágtelep vará
zsolják magukhoz a város népét a Strand-park 
(Parti-kert) hűvösébe, hol ünnepeken víg zene 
zeng s tolong a sokaság. 

Városáért (melyet ő teremtett, nem az szülte 

megégett, már emiitett nyilvános, rögtönzött be
szédében többi közt igy szólt: „Egyszer megbuk
tam; semmi nélkül maradtam; de ismét talpra 
állottam. Nem kételkedem, hogy e mostani vesz
teségemből is ismét talpra állok. Hogy ne? az én 
ügyemet a Charity (könyörület, jótékonyság) fogja 
föl s támogatja. Tudniok kell, uraim és hölgyeim 
hogy a nőmet Charity-nek hivják." 

Gyermekeik mind csupa leányok. Négy volt 
mindössze, de a harmadik meghalt két éves korá
ban. Az életben maradtak mind férjhez mentek 
már, s mindnyájan boldog családi életet élnek. 
Vallásosán voltak nevelve s apjoktól ezt, anyjok-
tól a szelíd és önmegadó, áldozatkész természetet 
örökölték. De a Barnum vakmerő vállalkozási 
szelleme, örököse erre nem levén, vele fog kihalni 
s talán soká páratlanul marad még a világban! 

— a—r— 

Barnum múzeuma az égés után. 

őt) s annak emelkedésére irányzott tevékenysége 
közepette saját magáról sem feledkezett meg. 
Mint mondja, egész életének vezérelve volt: má
sokért munkálva önmagáért munkálni, másoknak 
használva önhasznát mozdítani elő. Bridgeport 
emelkedésével saját lakhelyét is, melyet Walde-
mere-parknak nevezett, emelte és szépítette Bar
num. E gyönyörű park s közepette a kissé szeszé
lyes ízlésű, a hajdani Iranistán grotesk pompájá
nak nagyszerűségével nem is vetekedő kastély, 
egyik szárnyán a svájezi házak idylli üdpségére 
emlékeztető, a másikon egy gömbölyű magas ku
polával a tengerre néző, földszintjén s első eme
letén egymás fölött álló széles erkélyekkel, esteli 
társalgás csendes örömeire hívogató — ime Wal-
demere, a mint Bridgeporton kívül a Strand-park 
tőszomszédjában, a tengerparton állott, egyfelől a 
jövő-menő gőzösökre vigyázva, másfelől a városi 
nép sürgés-forgását kisérve mosolyával, míg a 
távolból a vasúti menetek füttye hangzott át hozzá. 
Jobbról és balról, egy-egy negyedórai sétára, férj
hez ment két leányának lakásai állanak; s igy 
Barnum e ponton egyesitett mindent, a mi szivé
nek kedves s öreg napjaira nyugalmat biztosit. 

Betöltötte 60-adik évét, s neje alig valamivel 
fiatalabb. Olvasóink tán emlékeznek közlemé
nyünk első szakaszaiból a kedves Charryre. Ó 
mindvégig igazán hű és ragaszkodó maradt. Nem 
tagadhatjuk meg Barnum egy sikerült szójátéká
tól, hogy itt ne említsük. Mikor első múzeuma 

Egyveleg. 
© (Jövendölés.) Egy amerikai tudós jövendő

mondó azzal a különös és nem valami kecsegtető 
jóslattal ijesztgeti a jámbor világot, hogy 1880-tól 
1885-ig a négy legnagyobb planéta: Jupiter, 
Saturnus, Uranus és Neptunus közelebb jőnek a 
földhöz, mint a milyen közel 18 évszázad óta vol
tak s e rendkívüli közelségnek az lesz az ered
ménye, hogy mindenféle kigondolható és ki nem 

gondolható csapások, 
döghalál, éhség, iszo
nyú hőség s roppant 
szigorú hidegek fogják 
meglátogatni árva föl
dünket. Ez ugyan elég 
szomorú k ilátás, azokra 
nézve, kik azt a bor
zasztó időt megérik. 
Vájjon ez idei kholera 
nem kóstoló-e ama ve
szedelmes korszakból? 

© (Vasból készült 
függöhidaJc Khinában.) 
Dr. Anderson köze
lebbről Kkinában tett 
utazási alkalmával ama 
nevezetes fölfedezésre 
jutott, hogy e roppant 
birodalom nyugoti fe
lében talán évezredek
kel ezelőtt már ismere
tes volt a függő vas-
hidak építése. Ugyanis 
a Tahő folyón igen csi
nos építkezésű vas füg
gőhíd vezet keresztül, 
mely szilárd kőtámosz-
lopokon áll. A lánczok-
ra deszkák vannak ke
resztül fektetve, a me
lyeket földdel és szal
mával hintettek be. 
Számtalan ilyen láncz-
hid maradványa lát
ható Nyugot-Khiná-

ban. E hidakat, mint látszik, évezredek előtt sok 
helyen használták, de ma már kimentek a divat
ból. Hanem az eszmét a barbár nyugotiak (már 1.1. 
mi európaiak) újból fölkarolták s egyik megtes
tesülése itt is látható Buda és Pest közt a Dunán. 

** (A világ legnagyobb városai.) Berlin lakos
sága nagyban szaporodik, s a legutolsó számlálás 
szerint már 930,000 lakosa van és igy Európa 
fővárosai közt a negyedik helyet foglalja el. Első 
helyen áll London 3.350,000 lakosával. 49 évvel 
ezelőtt Európa kilencz fővárosa következő lakos
sággal birt: 1) London 1.624,000, most 3.350,000; 
2) Konstantinápoly 1.000,000, most 1.500,000; 
3) Paris 880,000, most 1.795,000; 4) Pétervár 
480,000, most 691,000; 5) Nápoly 358,000, most 
480,000; 6) Bécs 310,000, most 901,000; 7) Dub
lin 300,000, most 360,000; 8) Moszkva 280,000, 
most 611,000; 9) Berlin 250,000, most 930,000. 
Az egész világon a tiz legnagyobb város a követ
kező: London 3.350,000, Peking 2.000,000, 
Uj-York 1.800,000, Paris 1.795,000, Konstanti
nápoly 1.500,000, Kanton 1.260,000, Kalkutta 
1.000,000, Berlin 930,000, Bécs 901,000, Phila
delphia 800,000 lakossal. 

© (Furcsa sirirat.) Spanyolország egyik 
városában egy sirkövön a következő rövid, de 
sokat mondó fölirat olvasható: „Jól voltam, de 
még jobban akartam lenni, orvosságot vettem — 
s ime most itt vagyokI" 
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Irodalom és művészet. 
— (A „Képes Kiállítási Lapok") uj folya

mának első számát lapunk mai számával veszik 
olvasóink. Folytatása ez az eddig „A bécsi kiállí
tás" czim alatt adott mellékletünknek, mely e jelen 
számban már egyesülve jelent meg magával a 
„K. Kiállítási Lapok"-kai, melynek szövegéből 
készült eddig is nagy részben. A „K. Kiállítási 
Lapok"-at több szakférfi közreműködésével jövőre 
is Steinacker Ödön szerkeszti Bécsben a kiállítás 
színhelyén, s igy olvasóink mellékletünk ez uj 
folyamából is az eddig követett irányban és szel
lemben ismerkedhetnek meg a bécsi nagy kiállí
tással. A bécsi kiállítást ismertető melléklapunkat 
a Franklin-társulat határozatából a kiállítás 
bezártáig, október végéig, veszik olvasóink a 
„Vasárnapi Újság" mellett, a mikor — mint 
programmunkban jelentettük — e rendkívüli mel
lékletet lapunk rendes heti mellékletének megbő-
vitése fogja követni. 

— (A bécsi hiállitds) alkalmából Manz bé
csi könyvárus és kiadó a kiállítás erdőkoszo-
ruzta terjedelmes helyiségéről igen sikerült famet-
szetü műlapot adott ki, mely az iparpalota és az 
összes melléképületek látképét madártávlatból, 
de a legkisebb részletekig tisztán kivehetőleg 
tünteti föl. A műlap ára 60 kr.-ra van téve, a mi 
valóban nem sok a szép nagy rajzért. Ugyané 
kiadónál, szintén a kiállítás alkalmából, az egész 
Bécsről is nagyon szép s az előbbinél jóval 
nagyobb terjedelmű madártávlati panoráma jelent 
meg, melynek dicséretére elég annyit fölhoznunk, 
hogy kiadóját a fejedelem saját jelmondatával ellá
tott arany éremmel tüntette ki érette. A diszes 
és valóban imposáns műlap ára 1 frt. Mindkét mű-
lap az említett árakon bármely hazai könyvke
reskedő utján megszerezhető. 

— (Franki Vilmosnak) akadémiai jutalmat 
nyert müve ,,A hazai és külföldi iskolázás a XVI . 
században" megjelent s valóban többet találtunk 
benne, mint az akadémia által kitűzött 30 aranyos 
Gorove-dij után a közönség várhatta volna. Az j 
ilyen jutalmak nem ily terjedelmű tudományos 
kérdésekre, hanem szellemdús rövid elmefuttatá-
sokra lehetnek csupán elegendők, s hogy Franki! 
munkáját mégis ez hozta napfényre, az csak a 
véletlen müve, mert szerző épen ezen kornak épen j 
ezen kérdésével is foglalkozott már a jutalom kitü- ' 
zése előtt. A munka történelmi és statisztikai ösz-
szeállitás, mely sok földolgozni való anyagot szol- , 
gáltat az átalános hazai történelem megirójának. 
A terjedelmes nagy kötet az Eggenbergor-féle \ 
(Hoffmann és Molnár) akadémiai könyvkereske
désben kapható. Ara ? — 

— (Jánosi Ferencztől „Magyarország alkot
mánya") czimü kis tankönyv jelent meg, mely | 
felső nép- és polgári iskolák és képezdék számára, 
valamint vezérköuyvül tanítók részére van készítve, j 
E kis munka elsőrendű állami pályadíjjal koszo- j 
ruztatott a népiskolai tankönyv-bíráló országos | 
bizottság javaslatára, s a jutalom odaítélésekor a 
módszertani részt szakértő tanférfiak emelték ki, 
tartalmi tekintetben pedig elsőrendű politikai 
férfiaink megjegyzései szerint javította és pótolta 
a szerző már első alakjában is jutalomra méltónak 
itélt könyvét. Megjelent Aigner Lajosnál s ára 
50 kr. 

— (Protestáns theologiai könyvtárt) indit meg 
a jSvő évben a protestáns egylet az egyleti év
könyvek és az „Egyházi Reform" alakjában. Elő
fizetési ára évenként 4 forint; de az előfizetők há
rom évre kötelezik magukat. Ha a vállalatnak 
500 előfizetője lesz, évenként 40 iv könyvet fog 
adni, s azontúl minden 100 előfizető után 10 ívvel 
emelkedik a könyvek tartalma, ugy hogy ha ezer 
előfizető lesz, a mennyit három millió protestáns 
könnyen kiállíthat, az egylet körülbelől 80 ivnyi 
könyvet adhat évenként. A protestáns egylet va
lamint egyéb irodalmi vállalatain, ugy ezen sem 
akar nyerni, hanem inkább kész ezt is anyagi tá
mogatásában részesíteni. Az írók tiszteletdija e 
könyvtár részéről nyomtatott ivenként egyelőre 
20 forintban állapíttatott meg. A protestáns theo-

T A R H Á Z . 
logiai könyvtár adni fogja a külföldi egyházi iro
dalom legkitűnőbb termékeit, gondos fordításban, 
valamint oly eredeti magyar müveket is, melyek 
a külföldi egyházi irodalom színvonalán állanak; 
még pedig nemcsak szorosan szaktudósoknak való 
theologiai munkákat, hanem minden mivelt em
bernek hasznos és szükséges egyház-társadalmi 
müveket is. Az eredeti müvek közt első helyen 
fog adatni Szeremley Samu „Valláserkölcsi és tár
sadalmi élet 1848 óta Magyarországon" czimü 
pályadíjt nyert müve. Az aláírások okt. elejéig 
Pestre Kovács Alberthez, a prot. egyház titkárá
hoz (Szénatér 6. sz.) küldendők be. 

— (A „Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmező") júliusi füzetében egy nagyobb czikk 
van a szerkesztő, Révész Imre tollából: „A ma
gyarországi protestáns egyletről," mely egy hosz-
szabb polémiának csak bevezetése s folytatása 
következik. Tárczájában a hazai és külföldi 
egyház és iskola köréből közlött sok egyéb, 
rövid közlemény mellett Sinay Miklós sajátkezű 
naptári jegyzeteit bocsátja közre Rácz Károly 
1759-1803-ig. 

— ( Weber Samu szepesbélai evang. lelkész) a 
népiskola felsőbb osztályai számára egy kis vallás-
tanítási munkát bocsátott közre német nyelven. 
E munkát szerző — mint irja — a történelem 
tanúsága és a poedagogika követelményei szerint 
irta s czime „Betrachtungen aus dem Lében und 
der Lehre Jesu". A kik szerzőnek a népiskola 
alsóbb osztályai számára készített vallástanitási 
kézikönyvét ismerik, ebben annak folytatását 
veszik. Budapest. Aigner Lajosnál. Ara 40 kr. 

** („Temetési és emlék-beszédek") czimü gyűj
teményt bocsátott közre Illyés Bálint, kisújszállási 
ref. lelkész s gyűjteménye három részre oszlik. 
Vannak benne hosszabb beszédek, ugy nevezett 
halotti prédikácziók s rövidebb beszédek, melyek 
a koporsónál vagy a sir felett voltak elmondva, s 
az egészet bezárja hat emlékbeszéd nevezetesebb 
hazafiak gyászünnepélyei alkalmával. Illyés Bálin
tot mint hazafias és átalános emberiségi nemes 
eszméket éneklő költőt ismeri a közönség s beszé
deit is ugyanezen tulajdonok teszik kiválókká a 
szokásos prédikácziók gyűjteményei között. A 
könyv gyöngéden apja emlékének van szentelve. 
Ajánljuk az illető körök figyelmébe. Megjelent 
Debreczenben Telegdi kiadásában. Ára ? 

** (Balázs Sándor m. k. postatiszt) az 1826. 
évtől a mai napig kibocsátott és érvényes kocsi
postai szabályokat Zimmer Alajos után szabadon 
átdolgozta és egy nagy könyvben összeállította, 
melyet könnyen és sikerrel használhatnak a posta
tisztviselők. A munka ára 1 frt 20 kr, 8 kapható 
Budapesten, Balázs Sándor postatisztnél vagy 
Zilahy Sámuel bizományában. 

** („Közép-Ázsia és az angol határkérdés.") 
Vámbéry összegyűjtött politikai iratairól az 
„Európa" czimü tekintélyes külföldi lap igy nyilat
kozik: „A német, sőt az összes európai birodalom 
oly kevés figyelmet tanúsított az Óxus tartomá
nyok iránt, hogy az ott történt legújabb esemé
nyek egész Európát bámulatba ejtették. Tájékozás 
végett át kellett lapozni az útleírások roppant 
halmazát, a nélkül azonban, hogy ez czélhoz ve
zetett volna. Vámbéry munkája tehát épen jókor 
jött s nagy figyelmet érdemel, mert az ázsiai 
viszonyok jeles ismerője időrendben s apróra 
szedve sorolja föl azon eseményeket, melyekből 
lassú, de biztos fejleményben az Angol- és Orosz
ország közti vitapont fölmerült, a vitapont, mely 
máris (s a jövőben még inkább) magára vonja min
denki figyelmét, miután e két keresztyén nagyha
talmasság összeütközése elkerülhetlennek látszik. 
Vámbéry munkája — ismételjük — minden tekin
tetben nagybecsű." 

Közintézetek, egyletek. 
•* (Az orvosok és természetvizsgálók) nagy 

gyűlésének elöljárói hivatalosan is kinyilvánítják 
a győri nagygyűlésnek jövő évre való elhalasztá
sát, az országban uralgó kholerajárvány miatt. 

** (A honvédmenházra) való adakozások ezen
túl Gáspár András 1848-diki tábornok s képvi
selőhöz, mint a központi honvédbizottság elnöké
hez küldendők; Vidats János ugyanis a menház
bizottsági elnökségről lemondott, s a menház 

vagyonát (18,300 frt tőkepénz s egyéb érték) a 
központi bizottságnak sértetlenül adta át. 

•* („A magyar irók és művészek társasága") 
szállását a Deutsch-féle házba (ország-ut 28. sz. 
I. em.) tette át, hol díszesen bebutorozva és föl
szerelve hat szoba áll a tagok rendelkezésére. 

Egyház és iskola. 
•• (Az egyetemen) jul. 30-kán történt meg a 

rektorválasztás. A győztes Kautz Gyula tanár 
hitt, ki 9 szavazatot nyert Hoffmann Pál 7 szava
zata ellenében. Kautz nem levén jelen, táviratilag 
értesíttetett a kitüntetésről, mely érte. (Kautz ur 
a gleichenbergi fürdőn van, melytől leánya föl
üdülését várja.) Ugyancsak jul. 30-án az egyetemi 
tanács is tartott ülést. A tanács jóváhagyta Horn 
kijelölését a politikai tanszékre. 

** (A kiállítási jury közoktatásügyi szakosz
tályának tagját) fővárosunkban időzésük alatt 
meglátogatták a pesti főreáltanodát, s nagy elis
meréssel nyilatkoztak a Szemlér rajztanár által 
követett módszerről, valamint a természettani 
gyűjteményekről, vegyműhelyről, stb. Többen 
megszemlélték az egyetemi vegytani intézetet is, 
melynél ismételték, hogy berendezés tekintetében 
mintaintézet, sőt egyetlen a maga nemében. 

** (Bartalus István) „Éneklő abc" czimü, 
nép számára irt tankönyve s ehhez készített ve
zérkönyve a világtárlaton nagy kitüntetésben ré
szesült, mert a jury-ben ítélő szaktanítók, (kivált 
a svéd tanítóképezde igazgatója,) jegyzőkönyvileg 
mondták ki, hogy e mű egyetlen a maga nemében, 
s legjobb, mit e nemben készítettek, a „zongora- s 
orgonajátszásra bevezető könyv"-ét is megdicsér
ték, mint önálló s jeles munkát. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Három tűzvész Pesten.) Hétfőn és keddre 

viradóra Pesten háromszor kondultak meg a vész
harangok. Először hétfőn délután az ország-uton 
levő Gyertyánffy-féle házban volt nagy kémény
tűz, melyet azonban szerencsésen eloltottak, majd 
esti 10 óra tájban a Ferenczvárosban levő Fuchs-
féle gyárban jeleztek tüzet, hol az istállók teteje 
le is égett. Mindez azonban számba sem vehető 
ama pusztuláshoz mérve, melynek szinhelye az 
állam tulajdonát képező s a kőbányai utón fekvő 
vasúti kocsigyár volt. Itt éjfél után egy negyed 
kettőre jelezték a tüzet, mely rohamosan terjedt, 
miután az egész gyárépület falai fából voltak. 
Nagyobb kiterjedésű tűzre a főváros lakói régóta 
nem emlékeznek. Gróf Széchenyi Ödön a belvárosi 
tüzőrséggel s a gőzgéppel rögtön ott termett ugyan 
a helyszínén, de az épület főrésze és kerítése ekkor 
már lángban állt, s noha a tűzoltók óriási erőfe
szítést fejtettek ki, csak a gyár gépházát sikerült 
megmenteni. A gyár egész éjjel égett s még más
nap délben is lángoltak egyes pontjai. A kárt 
egy millió forintra becsülik, s a gyár a pesti biz
tosító intézetnél 780,000 ftig volt biztosítva. E 
kár azonban a viszont biztositások következtében 
több mint tizenhat bel- és külföldi biztosító-tár
saság közt oszlik meg, minélfogva a pesti bizto-
sitó-intézet saját számlájára aránylag nem nagy 
veszteséget szenved. — Nagy baj, hogy ily nagy 
gyártelep nincs a tüzőrséggel távirati összekötte
tésben. Ily távirdával még az akadémia épülete 
sincs ellátva. Mondják, hogy Széchenyi folya
modni akar a kormányhoz, hogy a Budapest terü
letén létező összes nemzeti és államjavak tűzbiz
tonsági felügyeletét bízzák reá, s hogy a kormány 
vegyen egy gőzgépet, s azt adja rendelkezése alá. 

Mi újság? 
© (Semmi se tarthat örökké,) s igy a nemzetek 

ama testvérisülési ünnepének is, melynek Buda-
Pest e hét elején tanuja volt, egyszer végének 
kellett szakadni. Minél jobban érezték magukat 
körünkben vendégeink, annál nehezebb volt az 
elválás, s mikor a rendező bizottmány kikísérte a 
világtárlati jury tagjait az indóházhoz, hol két 
különvonat várt reájok, csupa első osztályú ko
csikból, nem egy szembe tolult köny a válás fájó 
érzete miatt. Az a két nap elegendő volt a leg
szebb barátság füzérét kötni meg köztünk s azok 
között, kik eddig hírünkből is alig ismerének, s e 
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faiér most már nem szakad el egykönnyen, elnyú
lik messze földeken, messze tengereken is tnl. 
Vendégeink eltávozta óta is számos búcsúszó ér
kezett már hozzánk, köszönetet mondva a szíves 
fogadtatásért, s voltak, kiket a magyar vendégsze
retet annyira föllelkesített, hogy költeményben 
adtak kifejezést érzelmeiknek. Ezek között föl
említjük Hammond urat, a „New-York Herald" 
czimii amerikai hírlap munkatársát, ki kétezer 
forintba kerülő távsürgönyt küldött lapjának a 
budapesti ünnepélyről, s ki egy költeményben bú
csúzott el tőlünk, melyet a„Hon"igy fordított lo: 

„Isten veled, te szép Pest, magyarok! 
Legyen fényes az ég fölöttetek, 
Nemcsak, kiket vendégül lattatok. 
Egész világ köszönt im titeket. 
Uraitól kezdve, messze tájakon, 
A föld két sarka, nyugot és kelet, 
E szókat zengi millió ajkakon: . 
„Szép Pest, isten veled!-' 
Mi ismerénk, midőn nagy hősitek 
Elhulltanak a szent harcz mezején, 
Országtok vérzett s mit kitűztetek, 
Nagy volt a czél, de nagy a hós erény. 
Láttuk Kossuthotok Missourinál: 
Ti értetek ugy fájtak sziveink; 
Barátságunk már akkor is fennállt, 
Atlantitól a Csendes-tengerig. 
Most elhagyjuk a szép szabad hazát, 
Hová magyar barátság vezetett, 
S örülünk, hogy im összetört a láncz, 
Melybe a magyar nemzet verve lett." 

A két nap emléke most már olyan előttünk, 
mint egy szép, de tiinő álom; de a kik barátságukat 
hagyták minálunk, kétségkívül nem fognak elfeled
kezni rólunk a távolban sem, s a szép emlékek, mik 
kölcsönös érintkezésünk közös kincsei lettek, ne is 
legyenek álom soha, de növeljék idegen barátaink 
rokonszenvét hazánk iránt, abban az arányban, a 
mint a távolság nő, mely tőlük elválaszt. 

** (A persa sah) jul. 30-án este érkezett meg 
Bécsbe, hol a király fogadta. A sah díszegyenru
hában volt, gyémántos vállrojtokkal és kardkötő
vel. A nagyszámú közönség zajosan éljenezte. A 
király és a sah négylovas nyitott kocsin hajtattak 
az udvari várlakba, hol a lépcső alján a sah 
Rudolf koronaherczeg, az összes főherczegek, a 
miniszterek, számos tábornok és a polgári ható
ságok által fogadtatott. A kiséretek kölcsönös 
bemutatása után visszavonult lakosztályába. A 
sah 12 napot szándékozik Bécsben tölteni. 

** (Gróf Mikó Imre) mint magyar kir. főpo-
hármester a hivatalos esküt július 24-én Bécsben 
a király előtt letette. 

** (Patterson Arthur) magyar akadémiai 
taggá történt megválasztása alkalmából a követ
kező levelet intézte akadémiánk elnökéhez magyar 
nyelven: „Méltóságos elnök ur! Igen tisztelt 
tagtársaim! Nagy örömmel és büszke háládatos
sággal kaptam az oklevelet, melyben a magyar 
tudományos akadémia méltóztatik külső tagjai 
sorába az én igénytelen nevemet soroztatni. Mélyen 
• rzem, hogy keveset tettem, hogy ily kitüntetést 
érdemeljek, s remélem, hogy a jövőben jobban 
igazolhatom a tisztelt tagtársak jóindulatú ítéle
tét. Méltóztassék méltóságos ur és a tisztelt aka
démia elfogadni mély tiszteletem őszinte kifejezé
sét, melylyel maradtam — London, 1873. július 
19-kén, alázatos szolgája: Arthur J. Patterson." 

** (Szent László palástja.) A Zágrábban 
megjelenő „Narodne Novine" azt irja, hogy a 
zágrábi káptalan könyvtárnoka,. Tkalcic Iván ur, 
föltalálta e napokban a zágrábi székes-egyházban 
szt. László magyar király palástját, mely már 
több századon át elveszettnek tartatott. A szekré
nyen, melyben a palást találtatott, jól olvashatóan 
van irva: „pallium sancti Ladislai." Hogy csak
ugyan szt. Lászlóé volt a palást, melyet Tkalcic 
ur talált: Ítéljék meg történet- és régiségbu-
váraink. 

** (A nemzeti színház előadásai) részint a 
nagy hőség miatt, részint mert a boulevardi mun

kálatok a kerepesi-uton még nagyon hátra vannak 
s aug. 1-jére semmikép el nem készülnek, a bel
ügyminiszter engedélye folytán csak aug. 10-kén 
fognak kezdődni. — Augusztus havi újdonságok 
lesznek a „Szép Diego" (Moreto) és „A betyár 
kendője" (Abonyi). Mindkettőt Feleki Miklós 
rendezi. Molnár György, a leltározást befejezvén, 
„Valéria" (Szigligeti) és „I I I . Rikhárd" előké
szítésé vei foglalkozik. 

*• (Vidats János), a Vidats-féle gépgyár 
tulajdonosa, és ifj. Vidats István gépgyáros és 
házbirtokos ellen a pesti kir. törvényszéknél cső
döt jelentettek be. Ez nemcsak a ferencz-józsef-
takarékpónztár ügyére nagy baj (e czég az intézet
nek egyik főudósa lévén), hanem átalában a még 
fejtetlen hazai gépgyáriparra is nagy csapás. 

t (Halálozások.) A kassai tanférfiak testülete 
fájdalommal tudatja kartársa Dótte Ödön, tanitó-
képezdei igazgató-tanár- s fensőbb polgári leány
tanoda-tulaj donoanak élte 28-dik, nyilvános tan
működésének 9-dik évében az uralgó járványban 
törtónt elhunytát. A buzgó tanférfiu működéséről 
a lapok nem egyszer emlékeztek meg méltánylat
tal. — Deák Ferencznek egy távoli rokona: Deák 
Ignácz hunyt el Zalában, Dobronakon, 49 éves 
korában. — Elhunytak továbbá: Fehér Lajos, 
Hevesmegye egyik kiváló embere, egykor diétái 
követ, jeles gazda (Fehér Miklós képviselő atyja,) 
kinek elhunyta széles körben fog mély részvétet 
ébreszteni; Bosnyák Lajos ügy véd és nyűg. jószág
kormányzó, Balaton-Csehiben, jul. 25-én, 62 éves 
korában, tüdőszélhüdésben; Teöke Ludmilla, Pri
bék Ignácz özvegye, jul. 23-án Ungban, kholerá-
ban; AumüUer Károlyné, szül. Ribiczey Zsuzsanna 
(Szathmáry György a „Hon" belmunkatársának 
édes anyja,) ki a kholera-betegek buzgó ápolása 
mellett esett e kórba, Alpestesen, Hunyadmegyé-
ben jul. 25-kén, 48 éves korában; báró Horváth 
Gedeon jul. 24-kén Kis-Várdán szintén ama buz
galmának esett áldozatul, hogy nejével (Rohonczy 
Lipót tábornok leányával) éjjel-nappal ápolta 
a kholerabetegeket. — Pesten Bartalus István 
jeles zeneirónk neje hunyt el kholerában alig 
24 órai betegség után. — Szatmártt július 22-én 
hunyt el végelgyöngülésbeii a 78 éves Rudolff 
Pál kanonok, ki jótékony czélokra tetemes ha
gyományokat tett. — A Bencze-rend győri há
zának j egyik tagja: Telkest Virgil tanár sor
vadásban meghalt, 35 éves korában. — Balaton-
Füreden a vidéki szinészet tehetséges tagja, 
Battáné hunyt el e napokban hosszas beteg
ség után. — A külföldről Anglia két nevezetes 
emberének halálát jelentik. Wxlbeforee Sámuel 
winchesteri püspök jul. 21-én Granville lorddal 
Dorking mellett lovagolván, lova megbotlott s ő 
ugy a fejére esett, hogy azonnal meghalt; aznap 
hunyt el Westbury lord egykori lordkanczellár is, 
73 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— D - n . I. B. Akár I. B , akár V. M. küldi, soha 

sincs szerencsénk ezekkel a versekkel. Még folyvást na
gyon kezdetlegesek 

— L. B. hegedűművészhez. Az ilyen költemények 
inkább magán körben, mag-n emlékkönyvbe, vagy felkö
szönte helyett elmondva vannak helyökön. A nagy közön
ség, még jobb kidolgozás mellett is, kevésbbé érdeklődnék 
mind a vers, mind a vers tárgya iránt. 

— Pest. Géyza. majd m egjó életkedve Ne féljen. 
Más ember is járt már igy, hogy a sirba vágyott, s azt gyönge 
versben megénekelte, de ki is gyógyult, s talált vigaszta
lást a prózai világban. 

Élőpatak. Míg a képek el nem készülnek, nem 
kezdhetjük meg a czikksorozat közlését. 

— N.-Sxalánca K. S Egy hetilap sokfélekép igénybe 
vett terén nem könnyű helyet szorítani ily terjedelmesebb, 
kimutatásoknak. Itt talán elég lenne a fóeredményt adni, 
mig az egész sorozat más utón tétetnék közzé. 

— €1.1. Közreműködését, természetesen, a fölhozott 
körülmények közt is szívesen veszszük. A részletekről 
azonban csak alkalmilag, magán utón adhatnánk értesítést. 

— Paks. F. J. A gyors tudósítást, valamint a külde
ményeket köszönettel vettük. A kívánt szám elküldetett. 

SAKKJÁTÉK. 
713-ik sz. f. S z ö r é n y i B é l á t ó l 

(Pesten.) 
Sötét. 

a b c d e l g 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 708-ik számú feladvány megfejtése. 
(Willmers K.-tól.) 

1. Vf6—f4 Hc.3—e2(a) 
2. Hg4—Í6i . . . . H e 2 - f 4 : 
3. Khl—h2 tetsz. szerint 
4. H—f3 —g6 mat. 

a 
1 K h 4 - h ö 
2. He5 —f7 tetszet szer. 
3. Hg4—f6+ stb. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— OeUén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Caépen: Mayer Károly. — A petti 
sakk-kör. 

A 707. sz. feladv. megfejtette még: Kuatdnyban Schei-
ber Adolf. ^ ^ ^ 

Figyelmeztetés. 
A „Vasá rnap i Újság" és „Pol i t ikai Új

donságok" azon t. ez. előfizetőit, k ik e la
pok most folyó jú l iu s — deczemberi félévi 
folyamára az előfizetési di jnál kisebb össze
geket küldtek be, t isztelet tel fölkérjük a 
h iány kipót lására , j e lesen: 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" '/2 évi (jul. —deczemberi) folyamára 
6 frt helyett 5 frtot küldtek be: még 1 forint 
beküldésére; 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" % évi (jul.—szeptemberi) folyamára 
3 frt helyett 2 frt 50 krt küldtek be : még 50 kr. 
beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" V» évi 
(jul deczemberi) folyamára 4 frt helyett 3 frtot 
küldtek be: még 1 forint beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" lU évi 
(jul.—szeptemberi) folyamára 2 frt helyett 1 frt 
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére; 

akik csupán a „Politikai Újdonságok" l/tévi 
(jul.—deczemberi) folyamára 3 frt helyett 2 frt 
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére; 

a kik csupán a „Politikai Újdonságok" V4évi 
(jul.—szeptemberi) folyamára 1 frt 50 kr. helyett 
1 frt 25 krt küldtek be: még 35 k r . beküldésére 
kéretnek föl. — Pest, aug. elején, 1873. 

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

Honapl-ea Katholikus és protestáns 
Hetlnap \ naptár 

HETI NAPTÁR. 

Vasár 
Hétfó 
Kedd 
Szerd. 
Csőt. 

8 Pént. 
9 Szóm 

Augusztus 
E • litván felt. 
Domokos r. 
Havi Bold. Assz. 
Ur szinev. 
Donit, Kajetán 

*'«ztin 

E 8 Lídia 
Dómok 
Áfra, Domit. 
Ur szinv. 
Kajetán 
Clirjék 
Emdd 

GOrAg-orosE 
naptár 

J ú l i u s (ó) 
SS e 8 Mária M. 
23 Trophinj 
24 Krisztin 
25 Anna 
26 Hermol 
27 Pantaleon 
28 Prochus 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hoMu kél nyűg. 

H o l d 
hoMia kél nyng. 

Ab. Ro. 
10 B . tem.e 
11 
12 
13 
14 
15 ör . Tub. 
itt S. Nana. 

£ p. 
131 6 
132 3 
1SS 1 
133 58 
134 66 
135 53 
136 51 

'told változása. ® Holdtölte 8-án 3 óra 8. 5 perczkor délután. 

f. n. 
936 16 
249 24 
262 58 
277 
291 

2 
18 

306 28 
321 38 8 29 

o. p. 

11 41 
regg. 

0 23 
1 18 
2 30 
3 53 
5 23 

T A R T A L O M . 

Báró Schwarz-Senborn Vilmos (arczkép). — Kóbor 
Tamás. Bacon Franklin köztársasága (vége). — Fővárosi 
képek (képpel). — Szent János ünnepe Oroszországban 
(képpel). — Vasnti kerekek és sínek, H . — A francíi* 
trónok. — Egy amerikai vállalkozó, (képpel.) — ***' 
veleg. — Tárhál : Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Egyház és iskola. - Balesetek, elemi csa
pások.— Mi njság? Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 
(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 2 1 . » ) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Yasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre ;'. ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság i s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalank számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppriik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llnasnisteiii és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás ntán 30 kr. 

C o t t a Bernát , a geológia egyik legkitű
nőbb mestere, jelenleg a freibergi bányász
akadémia t a n á r a , azon külföldi tudósok 
közé tartozik, kik hazánkat tudományos 
szempontból beutaz ták és müveikben egy 
vagy más tekintetből ismertették. Ha a 
régiebbek közt hálásan emlékezünk egy 
Beudant utazásairól, ki Magyarország nagy 
részét beutazta és. geológiai szempontból 
tüzetesen leirta (Voyage minéra logique et 
géologique en Hongrie . P a r i s , 1822.), az 
u jabbak közt Hauer és Stache jeles geolo-
gokról, kik Erdély geológiáját megí r t ák 
(Geologie Siebenbürgens. Wien 
1863.), Stur D. nagybecsű dol
gozatairól és számos más tu
dósról, kik hazánk természeti 
viszonyait nemcsak magunk
nak megismerni segitették, ha
nem a kül fö l ide l is megismer
tet ték, — bizonyára nem ke
vésbbé kiérdemelte t iszteletün
ke t a tudomány azon veterán 
bajnoka, kinek arczképét a je
len sorok mellet t veszik olva
sóink. 

Cotta többször megláto
ga t ta Magyarországot és Er
délyt , s utazásainak eredmé
n y é t több más dolgozaton ki-
vü l „Die Erzlagerstát ten Un-
ga rns und Siebenbürgens", 
„Gangs tudien" és „Erzlagerst . 
Éu ropa ' s " munkáiban bocsá
to t ta közre, melyeknek egyik 
legfőbb érdeme az, hogy tu
dományos alaposság tekinteté
ben különösen a régiebb mü
veket tetemesen fölülmúlják. 
H a Beudant nagy müvében 
számos oly adat ta l és állítás
sal találkozunk, melyeket a 
későbbi pontos vizsgálatok me-

.rőben tévesnek muta t t ak ki, 
azt b izonyára csak az idő rövid
ségének, a sebtében utazás té
vedéseinek kell tulajdonita
nunk . Cotta működése speciálisabb tér re 
szorí tkozot t ; legnagyobbrészt az érezfekhe-
lyeket és a* velők já ró képződéseket vizsgálta, 
de a mi t ezekről közölt, az mindenüt t ma
g á n viseli az éleseszü vizsgáló geolog, és a 
lelkiismeretes, alapos tudós keze nyomát, ki 

C o t t a B e r n á t . 
nem koczkáztat oly ál l í tásokat , melyeket a 
helyszinen te t t t anu lmánya i is ne igazol
nának. 

Hazánk természeti szépségei és kincsei 
élénk benyomást tet tek ő reá is, mint min
den külföldire, ki e csábitóan kedves pano
r á m á t először pi l lantja meg, s ezekről nem 
egy helyüt t igen rokonszenves hangon nyi
latkozik. Magyarország és Erdély kilencz 
bányavidékéről kiadott ismertetésében, me
lyet Jossa Henr ik szép tollrajzaihoz i r t ma
gyarázó szövegül (Ungarische und Sieben-
bürgische Bergorte , 1862), azt mondja: 

COTTA BERNÁT. 

„Magyar-és Erdélyország bányavidékei nem
csak a geologra és bányászra nézve igen ta
nulságosak, hanem a természetbarát ját is dús 
élvezetben részesitik." „Ez országok 
nemes ásványi kincseit rendkívüli külső 
sceneria borítja, mely már magában is oly 

vonzó, hogy igazán csodálni való, hogy 
eddig még képekben meg nem ismertet ték!" 
Vöröspatak vidékét „Erdély eldorádó"-jának 
nevezi: „Nem szükség átkelnünk a tengeren, 
nem szükség az Ural keleti lejtőjére utaz
nunk, hogy egy aranyban bővelkedő ország
gal megismerkedjünk: Európa egy vidéke 
sem oly dús aranyban, min t Vöröspatak 
vidéke." 

Hosszú tanulmányt kellene írnunk, ha 
hazánk e barátjának tudományos működését 
érdeme szerint akarnók megvilágítani, vagy 
csak azon dolgozatait is kimerítően ismer

tetni, melyek különösen a mi 
országunkkal foglalkoznak. E 
helyett röviden csak néhány 
életrajzi adatot fogunk elso
rolni. 

Cotta 1808. október 24-én 
született Zillbachban (Szászor
szágban); 1827-től 1831-ig 
Freibergben a bányászati tu
dományokat t anu l ta , azután 
Heidelbergben jogot hallga
tott , hol bölcsészettudorrá is 
fölavattatott. 1841-ben a tha-
randi erdész-akadémia t i tkára 
lett , mig a következő év
ben m á r a freibergi bányász
akadémiára hívták meg ta
nárnak, hol még most , har-
mincz év múlva i s , törhetet
len buzgalommal és szakadat
lan munkássággal működik. 
Ez időtől fogva igen élénk 
részt vett a tudományos moz
galmakban, s azóta megjelent 
müvei 
könyv 
nevét századok múlva is hálá
san fogják említeni azon jele
sek között, k ik a t udomány t 
ujabbnál ujabb ada tokka l gaz
dagították. Szászország geog-
nostikai t é rképé t m á r 1832-

* ben elkezdte N a u m a n n közre
működésével kidolgozni, de e 

nagy mű, melyhez mindegyikök egy-egy 
kötet magyarázó szöveggel is j á ru l t , csak 
tiz év múlva készült el teljesen s látott 
napvilágot a freibergi bányász-akadémia ki
adásában. E t é rkép elkészítése igen fontos 
lendületet adot t a geológia ujabb i rányú 

között nem egy oly 
van, melyért szerzője 




