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Kara Fatima. 
Különös uj tünemény a török csatatereken most egy asszo

nyi alak : Kara Fatima; ki az oroszok ellen harczban személye
sen részt vészen; a nö nem fiatal többé, közel hatvan éves,tehát 

nem lehet azt hinni felőle, hogy kalandvágy hozta e pályára f ő 
egy kurd törzs utolsrt ivadéka, kinek testvérei, férfi rokonai 
mind elhullottak a harczban. A mint megtudá, hogy Törökőr-



saág megtámadtatott; rögtön összeg)'üj tó azon harczosokat, kik 
eo-yltor atyjával s testvéreivel küzdöttek, s ö maga állt azoknak 
élére s testvérei kardját felkötye, felvezeté őket Sztambulba, a 
megtámadott ozmán birodalom védelmére. Lovasai mind a leg
jobban vannak fegyverezve s pompás paripákkal ellátva, s mint 
mondják, rendkívül ragaszkodnak urnöjükhez. — Kelet soha sem 
fogy ki regényeiből. 

Népkönyvek. 
Írtak aokat, több száz esztendeig, 
Balassitól le Arany Jánosig: 
Ez bátor és győzelmes harczokat, 
Amaz tudós vagy vidám dolgokat. 

Jó volt a könyv, látszott rajt az ipar, 
Kandallónál olvasta sok magyar, 
De a könyvből hibázott valami: 
írók voltak, nem a nép papjai ! 

O zöld mezők boldog esaláda, nép, 
Ki érzed azt mi jó, tudod mi szép, 
Nem volt íród, neked csak kántor irt, 
S ez volt búcsúztató, melly azerzc hirt. 

Nem ismerek a hegyforrást azok. 
Arany kehelyból jobb volt inniok, 
Dicsőséget szomjazván, melly tűnik. 
Vagy részeg, vagy szomjas volt mindenik. 

De jobb napok virndnak, hála, ránk; 
Munkás mező az, hol felvirradánk. 
A népért gondol most tisztult fejünk : 
Verítéket együtt kell ejtenünk; 

Melly fényes bölcsőt ringatott a dal, 
Ma játszik a mezők kalászival; 
S festő ki rajzolt nagy ősképeket, 
Szerény vásznon fest munkás népeket. 

Magasról hult rég a zöld koszorú, 
Kunyhókból most, hol oszlik a ború; 
S mik bor közt szóltak, honfi-énekek : 
Imába fűzik azt ma gyermekek. 

Mit ér a szép könyv fényes asztalon, 
Ha nem pihen szem a meleg lapon? 
Feküdjék ott az újság az ekén : 
Virág nő a barázdák' tetején. 

Remélj remélj! a nép olvasni kezd, 
Jövőről szólva eztán őt nevezd, 
övé a holnap, minden a mi zöld. 
Az ő verítékén virul a föld! 

S megmondjam-c, mit értünk nép alatt? 
Mit Krisztus érte: egy fát, melly fakad. 
Értünk romlatlan vallásos kebelt, 
Egy tiszta szivet s áldozó kehelyt! — 

Ez ifjú fáért, melly egy nap virul; 
S kelyheit, mellybe harmat cseppe hull; 
S teBtért, mellyet szent vér válta meg, 
Dolgozzunk! ó munkás irósereg. 

A könyv legyen olcsóbb mint a kenyér. 
Kenyér ez is, mit lelkünk éhe kér. 

• L ^ . Egy könyv ára legyen egy iteze bor : 
Az ember lelke szomjas annyiszor. 

Mi nem várunk fényes babérokat, 
Elég ha a nép olvas és arat; 
Vidáman hordozván a boronát, 
Szántunk vetünk s mit a jó Isten ád! 

De még egy szót, hogy a mag mit vetünk, 
J ó mag legyen, és tisztább mint kezünk; 
Szent tiszta fóld a népnek kebele : 
Konkolyt vagy mérget 6 ne vess belel 

Csobáncs. 

Hogy áll a világ? 
I. A z amerikaiak J a p á n b a n . 

Mig a megvénhedett Európa két felöl vérbe lángba borul, 
az alatt a béke és polgárisodás áldott hódítása távol kelet felöl 
kezd uj térre jutni. 

Van ott, Ázsia legtulsó keleti szélén egy nagy birodalom : 
Japán, — mellyröl eddigelé nagyon keveset tudtunk, mert azon 
ország ősi hagyománya szerint, nem volt szabad semmiféle ide
gennek a határon belépni, semminemű ürügy alatt, még csak 
hajótörést sem volt szabad szenvedni senkinek a japáni parto
kon, mert a kit a tenger kivetett, azt ök irgalom nélkül megöl
ték. Csupán a hollandiaknak volt megengedve, hogy egy eszten
dőben egyszer, a japáni fővárostól távol esö kikötőben megje
lenhessenek, akkor sem több, mint egy hajóval; — ezek azután 
megrakodtak ott mind azon ritkaságokkal, miket más ország
ban nem találni, s visszatérve ök ismertetek meg Európával azon 
kincseket, mikben Japán a legnagyobb mértékben gazdag. 

A hollandi hajó évenkint a leggyönyörűbb bútorokat szál-
litá Amsterdamba, mik sajátszerű fákból voltak készitve, a mi
nőket mi nem ismerünk, s festésekkel ellátva, miket lemosni 
nem lehet, mert a fán keresztül vannak itatva; — porczelán tá
nyérokat, mik olly erősek, hogy a köre lehet hajitani, s kivül 
fehérek, mint az aludttej, keresztül nézve pedig tüzszint mutat
nak; — sürü selyem szöveteket, miken a napsugár keresztül 
nem hat, és olly finom sálokat, hogy egy egészet egy dióhéjba 
el lehet rejtem; s csodálatos állatokat kitömve, mik terhet visz
nek, mint a ló, gyapjat adnak, mint a juh, és tejelnek, mint a 
tehén. Beszéltek még rejtettebb dolgokról is, mint tudják a ja-
pániak az aranyat kivül belül rózsaszínűvé tenni s égszint adni 
az ezüstnek. Mind ezek igen szép dolgok s már századok óta 
eléggé ébren tartják a kereskedővilág kíváncsiságát, melly 
minden módon szeretett volna atyafiságot kötni e dúsgazdag 
országgal. De a mi mind ennél sokkal nevezetesebb, megtudták, 
hogy Japán partjain tömérdek és ritkajóságu kőszén találtatik, 
már pedig napjainkban a kőszén becsesebb dolog kezd lenni^az 
aranynál, mert a mióta gőzzel járják a tengert, a kőszén nélkü
lözhetetlen czikk. 

A mult évben tehát, az amerikai egyesült statusok, Perryha
jósvezér alatt elinditottak hat hajóból álló hadat a végett, hogy 
a kereskedővilág számára nyissa meg az addig zárva tartott 
országot, ha lehet szép szerével; ha nem engedik, ágyúval, erő
hatalommal, mert az meg nem engedhető, hogy egy ország ki
zárja magáta világból, s kikötőiben megtagadja az idegen hajó
soktól az*ivóvizet, s zivatar idején a menekülést s mintegy ha-
tárvonalt húzzon ismert és nem ismert világ között. 

Folyó évi február 18-án vetett horgonyt Japán partja mel
lett az amerikai hajóhad, alig négy mérföldnyi távolban a fő
várostól, Jeddólól; mellyet az árbocztetökröl jól ki lehetett venni. 

Onnan egy tizennyolez ágyús dereglyén kikötött a partra 
Adams kapitány, ki értette a japáni nyelvet s a legközelebb esö 
városban levő hivatalnokokkal beszédbe eredt. Az amerikaiak 
el voltak készülve a megtámadtatáshoz, azonban kellemes meg
lepetéssel tapasztalak, hogy a japániak nem gátolják partraszál
lásukat, söt az uragai kormányzó Jeizaimu, egész kíséretével 
együtt, visszaadta nekik a látogatást s együtt mulatott az ame
rikai hajó fedezetén, különösen megdicsérve az előttük addig 
ismeretlen sampányi pezsgőt, mellyböl felváltva Japánért és 
Északamerikáért iszogattak nagy áldomásokat. . 

Ez tudósitá őket, miszerint az öreg császár, ki ugy haragu
dott az idegenekre, meghalt, a fiatal császár pedig, ki most trónra 
lépett, igen szelid és hozzájárulható ember; a mi nem sokára 
be is bizonyult abból, hogy már egy hét múlva megérkezett a 
császár tolmácsa s tudósitá Perryt, miszerint a császár kész 
kereskedelmi szövetséget kötni Északamerikával, s szívesen meg
nyitja előttük kikötőit és kőszénbányáit. Egyúttal azt is tudati 
vele, miszerint épen ez időben tagadta meg a császár ezt a ke
gyelmet az oroszoktól, kiknek kmm-satkai telepitvényük oda leg
közelebb van s kiknek szinte régóta kedvük volt már, belekötni 
a gazdag szomszédba. 

Erre következtek a látogatás-tevésben az ország főfő hiva-
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talnokai.: az országkormáuyzó Hajósi, az ezüstgazdag Tsáss-
Sima sziget herczege Idő, mimazáki fejedelme huma, (mindezen 
nevek milyen magyarosan hangzanak) több előkelő urak kísé
retében, kik értekezni jöttek a teljhatalommal ellátott hajósve
zérhez. 

A parton építettek az összejövetelre egy pompás faépületet, 
belől bibor szőnyegekkel s képekkel ékesítve, s ragyogó sár
garéz edényekkel melegítve; minthogy a japániak a kályhákat 
nem ismerik. 

Ámde mind ezen szívesség mellett egy egészen fedett folyo
sót építettek a kastélytól egész a kikötő helyéig, nehogy az ide
genek széttekinthessenek odáig. Hanem Perry tudtokra adván, 
miszerint neki az a folyosó ott nem kell, lerontották azt és meg
engedek neki, hogy kíséretével együtt partra szálljon. 

Négyszáz bátor amerikai harczos kisérte Perryt a kastélyig, 
a hol az emiitett hivatalnokok a legnagyobb szívességgel fogadták 
s az ország fökormányzója átvette kezeiből az angol, hollandi 
japáni, és chinai nyelven szerkesztett kereskedelmi ajánlatot, 
mellyet az aláírás előtt az országtanács elé fognak terjeszteni. 

Általában itt minden a legnagyobb megfontolással szokott 
végbe menni. Igy például több japán urak megakarták látogatni 
az amerikai hajókat s igy kezdtek hozzá. „Be szép reggel van ! u 

szólt az egyik. „Igazán szép, egy csepp szél sem fuj" monda a 
másik. „Még csak hab sincs a tengeren, most megnézhetnök a 
hajókat." — „Valót mondasz, jertek nézzük meg." 

Ez ideig már két kikötő használata meg van engedve az 
északamerikaiaknak. 

Hogy czéljaikat annál jobban elérjék, különféle ajándékokat 
küldtek az amerikaiak a japáni császárnak, mind olyan tárgyu
kat, a mikből átláthassa, minő fontos találmányokkal gazdagí
tották a polgárisuk népek a világot s annál nagyobb kedve le
gyen azok előtt megnyitni tartományait. 

Többek között küldtek neki egy vasutat, gözmozdonnyal 
együtt, egy villanytelegrafot, egy könyvsajtót, szöveteket, köny
veket, metszvényeket, gyapotat, távcsövet, kályhát, pisztolyo
kat, és egy láda pezsgőt. A császárnénak nöi piperéket, bársony 
öltözetet, zsebórát, borokat és illatszereket. Legjobban megtet
szett a vasút és a villany telegraf. A vasút mintegy három an
gol mérföldnyi hosszaságu volt, és ugy alkotva, hogy körben 
lehetett összerakni. A japániak alig akartak leszállni róla. A 
villanytelegráfra pedig rögtön japáni betűket alkalmaztak s egész 
Jeddoig nyújtva sodronyát, rögtön azon keresztül küldözék tu
dósításaikat a fővárosba. 

Illy szellemi hatalommal lőn megnyerve az, a mit tán éve
ken át megfeszített törekvés sem vihetett volna ki erőszakkal; 
Japán megnyitása. Mind a tudomány, mind a kereskedés mond-
hatlan sok uj kincsesel fog ez által szaporodni. 

A japániak barátsága utoljára annyira ment vendégeik 
iránt, hogy midőn egy hajóslegény véletlenül meghalálozott a 
hajón, nem engedték, hogy a hullát szokásosan a tengerbe vessék, 
hanem ajándékoztak egy darab földet temetőnek s roppant ki
séret mellett temetek el a japáni földbe a legelső keresztyént, 
kinek megengedtetett a partra szállni s számára emléket emel
tetni. A halott református volt, minél fogva a református hajós
pap tartott felette gyászbeszédet az idvezitö e szent szavai után : 
„Én vagyok a feltámadás és as élet!" 

E nyereségért az egész emberiség nagy köszönettel tartozik 
Északamerika státusának, hogy midőn az öreg Európában a 
harczok furiái elszabadultak, az újra iíjuló Ázsiában a testvéri
ség lánczait Összekötni iparkodik. Ki tudja nem onnan várható-
e az emberiség ujjá születése? . . . . 

A sydenhami palota. 
Nem valami nagy urasági kastélyról van szó, midőn hall

juk és olvassuk, hogy annyit emlegetik a sydenhami palotát. 
Sydenham mind ekkoráig jelentéktelen falu volt London köze
lében s most világhírűvé emelkedik. Mult június 10-én megje
lent benne Anglia királynéja egész fényével éa pompájával, kö
vetve az ország leghíresebb világi férfiaitól, érsekek és püspö

köktől, nagy ünnepéllyel megnyitá, beszentelé a palotát s 
azóta naponként tolong feléje a népség. De mi hát az a syden
hami palota'? 

Az efféle „paloták" a legújabb kornak szüleményei. Ki ne 
hallotta vohia hírét a londoni kristály palotának, melly 1851-év-
ben mintegy legujabb világcsodája, magához édesgeté a kíván
csi sokaságot a világ legtávolabb részeiből? Ez volt az első illy-
nemü nagyszerű palota, mellyet azért neveztek el kristálynak, 
mivel az öntött vas oszlopok, gerendásatok, rudak által össze
fogott roppant épület falai, tetői — a szükséges világosság és 
olcsóság tekintetéből — csupa üvegből valának, ugy hogv a 
nézőnek önkénytelenül egy óriási kristályt juttatott eszébe. Ezt 
az angolok az emberi ipar, szorgalom és találékonyság minden
nemű termékeinek tárházául állították fel. Ide küldték kincsei
ket a föld csaknem minden népei, kik közül ezúttal a magyar 
is elvitte roppant természeti kincseinek egy kis mutatványát; 
itt állottak egymás mellett, kiszabott helyen és rendben, külön 
nemzetiségek szerint, a béke gyümölcsei, az emberi ész kutatá
sainak, a kéz ügyességének, s a képzelet hatalmának eredményei. 
Tódult bele a néző közönség és kíváncsian találgatá, hogy ki a 
legény a csárdában ? — Az akkori újságok tele voltak a krís-
tálypalota kincseinek ismertetésével s hosszú tudósításokat 
közöltek azon iparosok és művészek neveiről, kik e világtárlat
banjutalmat, dicséretet vagy más kitüntetéstérdemlettek ki. 

Azóta e példa követésre talált. Az amerikaiak sem akartak 
hátramaradni, s mult évben Uj-Yorkban állítottak egy nagy
szerű kristály palotát; ez idén Bajorországban Münchenben vonja 
magára egy illyen palota a közfigyelmet (hova a magyar ipar
nak is számos szüleményei vándoroltak el) sjövö évre Parisban 
fog megnyílni egy, mellyre a legnagyobb készületek történnek, 
mert a franczia nem akar hátramaradni az angoltól semmiben. 
Ha e készületeket látjuk, alig hihetjük, hogy háborúban forr a 
világ s hogy még hadi működésekre is marad ideje a fold fiának. 

De a legnevezetesb mind e paloták között az, a mellyröl 
szólni kezdettünk, a sydenhami. Ez nem idöhez szabott, hanem 
állandó tárlata lesz nemcsak az ipar készítményeinek, hanem 
mindennek, a mi az emberi tudomány és művészet körébe esik. 
E palota czélja, hogy az életet szebbé tegye s az emberi mivelt-
séget előmozdítsa; hogy összeköttetésbe hozza a gazdagot és 
szegényt, kik együtt örülhetnek itt a világ minden szépségének. 
Edd iga gazdagahgol megszerezhette magának pénzeért a legfino
mabb gyönyörűségeket s ha otthon n megunta a dolgot, elutazha
tott a legparadícsomibb vidékekre, megnézhette a világ legtávo
labb nevezetességeit, —most ezt Londonban a szegény ember is 
megteheti. Elmegy Sydenhamba, lefizet egy shillinget s ezért a 
palotában egész nap ura lehet a leggyönyörűbb terraszoknak s 
szükökutaknakjZöld hantoknak s buja déli virágoknak, fejedelme 
a természet- s művészetnek. 

Ahajdankor elpusztult világváros:)inak felmaradt romjait itt 
találja hü utánzásban s a mint képzeletének tetszik, ma görög 
vagy mór, holnap római, góth, frank vagy longobard lehet, s e 
népek házaiban, oszlopsorai, istenszobrai közt sétálhat. Minden 
ország nevezetes művészei ide hozzák legremekebb festményeiket, 
szobraikat — s a szegénynek is megvan az ö palotája, az ö képcsar
noka s mult és jelenkor kincsei az ö lábaihoz vannak lerakva. S ha 
a szegény munkás egész napot itt kéjelgett a :-zépségek e tárházá
ban, nem tér-e megelégedetten, felfrisült lélekkel vissza kedves 
műhelyébe, a gyaluhoz vagy tűhöz vagy kalapácshoz ? s nem 
támadnak-e mindig szebb és nemesebb érzelmei, vágyai? Bizo
nyosan. Mert nem nehéz megizeliteni a művészetet s a ki egy
szer kedvét találja benne, az egykönnyen el nem veszti Azért 
hiszik az angolok, hogy e palota felállítása által a népnek mű
vészet iránti szeretetet fogják felébreszteni. Mert mitévő volt 
eddig a szegényebb munkás és napszámos, ha munkától szabad, 
üres órái voltak ? Neki ment a legközelebb útjába esö korcsmá
nak, neki ült az asztalnak s hasonló czimborái társaságában 
napestig ott tölte az idör, magába hajtva a frh-sU'ges nedvet, 
mellyet szomja többé nem kívánt s mellynek többször valának 
rosz, mint jó következései. Most már más mulatságok után eped 
a szegény ember is; a mai világban, hol olly sokat kell tudni és 
taniüni, érezni kezdi, hogy üres idejét tanulságosabban kellent 



töltenie, S ha belép a sydenhami palotába s egy ideig szorgal
mas látogatója volt, ugy fogja találni, hogy a legnemesebb mu
latságban vett részt, bepillantott az ó világ históriájába, megis
merkedett a természettudományok ezernyi érdekes tárgyaival, 
lelke felvidámult, ismeretei mindinkább gyarapodtak. 

A sydenhami palota maradandó emléke lesz a mostani szá
zad uralkodó irányának, mert — mint az angolok irják — nem 
törékeny játékszer az, mellyet ba egyszer használtunk, félre do
bunk, hanem olly mü, melly talán a pyramisok tartósságával 
fog vetekedni. 

Figyelem ébresztésül legyen elég ennyi. Máskor benézünk 
a palota belsejébe is, s elmondjuk, mi az,a min ott annyira lehet 
gyönyörködni és okulni. 

A légkör gazdászati fontossága. 
Gazdászatnak azon munkásságot mondjuk, melly azon czélra 

van irányozva, hogy bizonyos határozott földterület, müveltetése 
által lehető legnagyobb hasznotadóvá tetessék, és pedig nem 
átmenöleg rövid időre, tán épen kimerítés folytán, hanem állan
dóan. E czélt a gazdászat, a növény- és állatvilág hasznos, azaz 
az emberi szükségek kielégítésére közvetlen vagy közvetve fordít
ható szülöttjeinek lehető kevés" áldozattali tenyésztése, tehát 
elöhozása, ápolása s szaporítása által valósítja. Miután a légkör, 
melly földünket körül övezi, minden, tehát ugy a növényi, mint 
az állati életnek is alapföltétele : nyilván van, hogy az roppant 
jelentőségű a gazdára nézve, minek tanulmányozása épen azért 
egyáltalában szükséges és jutalmazó. 

A légkör gazdászati fontosságának oka az, hogy a lég egy
szerű elemei, u : m: az éleny, köneny, légeny és szeneny a növé
nyi és állati életnek is fötényezői, mellyek mint szükséges tápa
nyagok, általuk részben épen a légkörből sajátíttatnak. Megjegy
zendő azonban, hogy e tápszereket a növények, — melly ekhezi 
viszonylatában akarjuk itt a légkört főleg vizsgámi — nem e-
lemi egyszerűségükben, hanem a viz, szénsavany és ammóniák 
formáiban sajátítják, és pedig részint közvetlenül, részint pedig 
a föld általi közvetítés folytán. 

De alapszik ugy a növényi, mint az állati életreifontossága 
még azon is, bogy ezek általa világosságban, melegben s villa
nyosságban részesíttetnek, mik pedig életükre általában szüksé
gesek. 

Az, hogy milly mértékben leljék íol növényeink mondott 
táplálékaikat a légkörben, csupán a meleg és nedv mennyiségre 
nézve, függ legalább egy kis részben tőlünk, minden egyéb te
kintetben teljesen kívüle esvén a légkör, alakítási képességünk
nek. Azért általános törvényekül állithatni föl : 

1. Hogy a tenyésztendő növények s állatok megválasztásé
nál, légkörünk minőségét, a hozzá alkalmazkodhatás tekintetéből 
figyelembe vegyük, továbbá 

2. Hogy mindent elkövessünk, mi által légkörünk hő- és 
nedvmenynyiségét hasznunkkal változtathatjuk, vagy végre 

3. Mi által azt eszközölhetjük, bogy növényeink minél na
gyobb mértékben részesülhessenek, közvetlen vagy közvetett 
sajátitás által azon tápszerekben, mellyekkel a légkör akár min 
munkásságunk folytán, akár a nélkül bir. 

1. A légkör, különösen melegségi fokozata által, korlátolja a 
gazdát a tenyészthető növények választásában, a mennyiben t. i. 
a meleg fogyatkozásával párhuzamosan fogy a tenyészthető nö
vények száma is, a melegségnek a légkör szárazzá tétele nélküli 
emelése azért igen kívánatos. A légkör melege függ: 

a) attól, hogy a hely, mellynek melegéről van szó, a széles
ségi fokok mellyike alatt esik, vagy más szóval, bogy milly tá
vol van az egyenlítőtől, vagyis azon képzelt vonaltól, melly 
földgömbünket két, t. i. éjszaki és déli egyenlő félre osztóul 
gondoltatik, a pedig ugy, hogy minden .pontja egyenlően távol 
álljon a földtengely végponjaitól, vagy mint mondani szokás 
sarkaitól. — A növényzetnek szélesség által határozott elter
jedtségére .nézve jegyezzük meg hogy : 

a 45-ik fokig tenyésznek : kávé, czukornád, pamut, indigó, 
czitrom, narancs, fige, olajfa stb. 

47-ig gesztenye; 
50-ig kukoricza, szőlő; 
58-ig dohány; 
00-ig a buza s a legtöbb fanemek; 
67-ig rozs és zab; 
71-ig árpa, burgonya, répa, s még némelly fanemek is. 
b) A tenger színe fölötti magasságtól. A földszin egyes 

pontjainak magasságát ugyanis a tenger színéhez szokás mérni, 
a mi kis különbségekkel általában mindenütt egyforma. Mennél 
magasabb valameíly hely a tengerszinnél, annak légköre annál 
hidegebb s pedig ugy, hogy minden 725 lábnyi emelkedéssel R. 
szerinti 1° (foknyi) hidegbülés jár együtt; ezért födi örökös hó a 
magas hegyek tetőit, még a meleg vidékeken is. 

c) A helynek vizgazdagságától, mi egyébiránt a közép me
leget kevéssé változtatja, miután nyáron a meleget, télen a hi
deget szelídíti, s így mennyit nyárban a közép meleg szállítására 
tesz, ugyanannyit télen annak emelésére. 

d) A vidéknek sik vagy hegyes voltától, s utóbbi esetben 
attól, ba a hegyek az egyenlítő, vagy az illető földsark vidéké
től zárnak-e el. Első esetben hidegebb, az utolsóban pedig mele
gebbé teszik az általok övezett tájt s annak légkörét;ha ugyan 
első esetben a melegebb, utolsóban pedig a hidegebb légkörnek 
szelek folytáni átömlését akadályozzák. 

Maguk a szelek az által, hogy a párolgást elömozditják, 
mindig hüsitnek, hanem ez oldalróli hatásuknál nagyobb s igy 
ezt látszólag lerontó lehet az, mit az általok ömlesztett légréteg 
hősége által ellentett irányban okoznak. Miután a szél erejét 
gyengíteni s irányát változtatni fa- s cserjeültetvények által is 
lehet : látni való, hogy ez uton a légkör hömérsékét is változ
tathatni, a forroságoknak az egyenlítő oldaláni erdők telepítése, 
a hidegnek pedig ezek kiirtása által dolgozván ellene. 

e) A körülövezett föld fajától s színétől. Igy a homok s 
mész melegebbek mint az agyag, a fekete színű föld mint az 
egyéb, miért ezek a fölottöki légréteget is inkább átmelegítik. 

f) A növényzet hatalmas vagy gyönge voltától, ha ugyan 
a növények erős párolgásuk által a légkört hüvösitik, miben 
hát ismét egy eszközt bírunk hévmérsékünk emelésére. Főleg 
az erdők kiirtása, tehát az erősen párolgó növényzet korlátozása 
folytán szelídült meg a Tacitus által olly zordonnak rajzolt 
Germania légköre. 

g. A növényzet dus volta egyébiránt ép olly hatalmasan 
befoly légkörünk nedvbőségének emelésére is, mint annak hű
vösbe tételére, sőt még inkább, miután ez utolsó irányba hatása 
csak származott, mig az elsőben egyenes; ha ugyan a kipárolgás 
nagyobb volta egyenesen emeli a légkör nedvességét, mig me
legét csak mellékesen csökkenti a melegnek épen a párolgás 
közbeni megköttetése. 

Más eszközünk a légkör nedvböségének fokozására a viz-
vezetésekben áll, mellyek szinte tetemes párolgásuk által szol
gálnak azon czélra. Innen láthatni, bogy a Duna s Tisza közt 
tervezett csatornáknak megvalósítása nemcsak azért volna 
óhajtható, mivel azok hatalmas és olcsó utakul szolgálhatnának; 
hanem főleg azért is, mivel nagy vidék légkörét páratelibbé s 
így táplálóbbá változtatnák. 

Ugyan e czél elérésére az által is sükerrel működünk, ha 
erdők s élő gyepek telepítése által a ibrró s száraz vidék lég-
ömléseit akadályozzuk, ellenben a nedvesét lehetőleg előmoz
dítjuk. 

3) Hogy növényeink minél nagyobb mértékben táplálkoz
hassanak a légkörből, arra kiváló gonddal kell lennünk, mert 
ellenkező esetben önként szalasztjuk el a kínálkozó hasznot. E 
táplálkozás mint már föntebb érintem, vagy közvetlenül, vagy 
közvetve történik, tehát ugy hogy a tápszerek a légkörből előbb 
a föld által sajátíttatnak, s csak ez által adatnak át a növé
nyeknek. 

A közvetlenül minél nagyobb mértékben táplálkozhatás 
föggj a tenyésztett növények felszínének nagyságától, mellyel 
egyenes, s minőségétől, tehát például simaságától, mellyel visz-
szás arányban áll. Innen van, hogy a durva fölületü lombdus 
növények különösen légből táplálkozóknak neveztetnek. A köz
vetett táplálkozás nagysága pedig függ : 



a) A föld felső, vagy termő, tehát a légkör elemei s főleg 
annak vize által áthatható rétegének mélységétől, egybefüggési 
állapotától s szinétól. 

b) A földfajnak hő-s vizfogékonysági s megtartási képessé
gétől. A mondottakból világos, hogy már csak magának a lég
körnek lehető felhasználása is, szükségessé tesz némelly, magán 
a termő földön eszközlendö műtéteket is; illyenek : annak felső 
rétegébeni áthathatósága, hö- s vizfogékonysági képességének 
fokozása végettimélyitése,porhanyitása skorhany részekkeli el
látása; ha ugyan a tapasztalás szerint ez utóbbi által a tápszer 
egyenesen nyújtásán kivül, azon czél is nagy mértékben eléretik, 
továbbá ott hol haszonnal lehet, magának a ibldfajnak is czél-
szerü átalakitása, keverés, égetés s szinváltoztatás végetti főlü-
letes megtérítés által. E munkálatok legtöbbje által a gazda 
czéljai más oldalról is mozdittathatnak elő" egyszersmind, mint 
ezt következő czikkeimben alkalmilag kifejtendem. Kerkapoly. 

Históriai rajzok. 
Maliimul életéből. 

Az ázsiai mohamedán dynastiák között nevezetes helyet 
foglal el a ghasnawidáké, melyet 975 tájékán Ghasni és Kabul
ban Sebegteghin alapított. Ennek fia volt Mahmud a hatalmas 
hóditó, ki a balki csatában (1009) annyi tatár törzset győzött le, 
s birodalmát Ispahantól Araiig s a Kaspi tengertől Indusig ter-
jeszté ki. Rettegett fegyverének súlyát a hatalmas India is érezte. 

Az India elleni hadjáratban, inidön Guzeráte királyságig 
nyomult, ez állam öszves népessége öszvegyült, hogy legfőbb 
szentségét, a somnathi templomot, megvédelmezze. De mit hasz
nált minden eröködése Mahmud harczedzett fegyveresei ellené
ben? 50,000 hindu esett el a város védelmében, a nélkül, hogy 
megmentését elérte volna. Mahmud végre az óriási szentség, a 
híres bálvány előtt állott. A papok mintegy százmillió forintnyi 
öszveget ígértek Mahmudnak, csak hogy halványuknak kegyel
mezzen. , . 

„S az utővilág, mond Mahmud, azt mondja rólam, hogy 
bálványalkusz voltam ?" S ollyat sújtott szekerczéjével a bál
ványra, hogy ez öszveomlott. A rom belsejéből pedig olly tömér
dek kincs hullott ki, hogy ezek értéke a papok által ajánlott 
öszveget jóval felülmulta. — 

Ugyanezen hadjáratban egy szegény hindu panaszkodott, 
hogy Mahmud egyik harczosa éjenként házára tör s nején erö
szakot tesz. Mahmud parancsolá, hogy egy illy alkalommal 
hívja el őt: 

Harmadik éjjel a hindu Mahmudhoz szalad azon jelentéssel, 
hogy a bevádolt házánál van. Mahmud testőreivel körülveszi a 
házat, eloltatja a fáklyákat s a tetten kapott bűnöst rögtön lefe
jezteti. Meggyújtatja a fáklyákat, megtekinti a bűnös tetemét s 
örömkiáltással térdre borul s hálaimát rebeg. Végeztével a bá
muló hinduhoz fordul s igy szól : 

„Tudd meg, hogy azt hittem, mikép a bűnös fiaim egyike. 
Azért oltottam el a fáklyákat, nehogy atyai szeretetem kegye
lemre bírjon. Isten megjutalmazta igazságszeretetem : a bű
nös idegen 1" 

S csak e meggyőződésre jutva, enyhítette éhségét három 
napi kinos böjtölés után. zS. 

SzuvarulT halála. 
Szuvaroff volt az orosz hadsereg leghíresebb tábornoka. 

Egyedül ö volt képes a győzelmes franczia fegyverekkel meg
mérkőzni s azoktól nem egy diadalt kicsikarni. 

Midőn visszatért Moszkvába, I. Pál czár annyira fel volt 
iránta lelkesülve, miszerint ünnepélyes ukázt adott ki, mellyben 
meghagyá, hogy Szuvaroff diadalmenettel vonuljon beaminden 
oroszok fővárosába. 

Az ünnepély nagyszerűen volt rendezve. Roppant lovas
seregnek "kellett mérföldekre a diadalmas vezér elé menni, s 
hosszú sorban kétfelöl felállított gyalogsági rendek között ki
sérni őt a főváros kapujáig; minden háznak zászlókkal és zöld 
ágakkal kellett ékesítve lenni; minden harangnak meghúzatni 

a tornyokban, s az ágyuknak dörögni a Kreml előtt, a midőn a 
vezér megjelenend a császári diszhintóban a város falai előtt s 
onnan egyenesen az uralkodó palotájába vitetik s ott leend la
kása a .-/.árral egy födél alatt. 

A város legnépesebb piacza közepén emléket parancsolt 
emelni a czár Szuvaroff számára érezböl és márványból, melly 
annak tetteit az utókor előtt örökitse. 

A vezér jól tudá mind e készületeket és elgondolá, hogy 
illy magas tisztességben még egy orosz alattvaló sem része
sült soha. 

Egy napon azon parancsot kapja Szuvaroff, hogy a vissza
térés ideje alatt minden nap más meg más tábornokra bízza a 
napi parancsnokságot. Ez tisztán formasági kérdés. — A fővezér 
azonban, minthogy tábornokai között egyedül Bagratim volt 
képes a sereget vezetni, az egész uton mindig ő rá bizta a napi 
parancsnokságot. 

Ez csekélység, mondhatni : semmi. 
És íme a diadalmas Szuvaroff e semmiség miatt egyszerre 

megbukik, rögtön visszavétetnek a parancsok az ünnepélyes el
fogadásra. Szuvaroff egyedül érkezik meg Moszkva falai alá, 
senkitől nem kisérve, senkitől nem fogadva, betegen, félholtan: 
innen egyenesen Pétervárba viteti magát édes anyjához; min
denki elhagyja, az udvarnál ki nem mondják többé nevét, Szu-
varoffnak ismerőse sincs az egész országban, ugy elfeledték, 
mintha soha sem élt volna. Meg is halt néhány nap alatt. 

Midőn a czár megtudta Szuvaroff halálát, elfeledkezék ha
ragjáról, és azt monda, hogy e férfiú halála országot szerencsét
lenség. 

És az udvaronezok rögtön utána mondák : hogy bizony 
nagy férfi volt Szuvaroff, és sajnálni lehet, hogy engedetlensé
gével bemocskolá babérait, különben kár érte, hogy meghalt. 

fit 

Termeszeit adományi kü Iftnösség. 
Mint tanítja a fecske fiait saját mesterségére? 
E napokban egy ismerősünk sajátszerű természeti tüne

ményre figyelmeztetett bennünket, melly, mint tanúbizonysága 
az állatok okossága és leleményességének, méltó, hogy a termé
szet titkaiban gyönyörködök számára feljegyeztessék. 

Padlásán ugyanis a fecskék raktak s barátunk számtalan
szor gyönyörködött benne, milly gyöngédséggel ápolta a fecske-
pár pelyhedzö fiait. E közben azonban feltűnővé kezdett lenni 
előtte, hogy azon a tájon, hol a fészek volt rakva, olly szerű 
döngést, zúgást hallott, minha egész méhkas volna oda rejtve. 
Miután e zúgás okát sokáig ki nem bírta találni, végre tudni-
vágyból felmászott a fészekig s bámulattal gyöződék meg a fecs
kék leleményessége felől. , 

A fészek körül ugyanis a padlás deszkái finom lágy sárral 
voltak betapasztva s az anyafecske ebbe a puha sárba dugdosta 
bele félig a fiainak haza hordott mindenemü bogarakat, mintha 
egy egész bogárgyűjteményt szedett volna össze valami mú
zeum számára; az elevenen hagyott rovarok ugy voltak a sárba 
dugdosva, hogy szárnyaik kivül maradván, életük jelét adhatták, 
de ki nem szabadulhattak s ez okozá az említett zúgást. A fecske 
igy akarta fiait az eleven bogarak elfogására kapatni, s a kicsi
nyek szorgalmasan látszottak tanulni az eléjük rakott leczkét. 
A madarak rendesen szájukból szokták etetni fiókjaikat; hanem 
ezzel sok idő eltelik; ki adhatá azt az eszmét ennek a madárnak, 
hogy illyen újítást találjon fel régi rendszerében, melly annál 
sokkal tökéletesebb? 

Torok adoma. 
Magyarhonban történt, a török uralom korában, midőn a 

legutolsó török kalmár is megkívánta a nagyságos czimet, hogy 
egy szegény paraszt bevetődik egy illyen nagyságos török kal
márhoz. 

— Nagyságos ur 1 egy mázsa kősóra volna szükségem. Be
teg a tehenem s azzal akarnám nyalatni. Aztán házi szükségre 
is kellene. 



Szegény magyar! hát te nagyon szegény vagy. Na itt 
van ez a két darab, ez épen egy mázsa. 

— Bizony szegény vagyok nagyságos uram, alig van mit 
egyem. Azért kérlek nagyságos uram, ne add drágán. 

— Jól van szegény paraszt. Hát vedd el egy márjásért. 
— Köszönöm nagyságos uram, de most nincs mivel kifi

zessem. Ha az aratásnak vége lesz, pontosan meghozom. 
— No oda adom igy is, hanem hátha megcsalsz szegény 

paraszt? én azt sem tudom, hogy hivnak. Hanem tudod mit? 
vidd el az egyiket s hadd itt a másikat zálogban. 

És ugy tett. A paraszt elvitt félmázsa sót s a másik felét 
ott hagyta az egészért zálogban. zS. 

Tárogató. 
— Azon hir, miszerint 0 cs. kir. Apostoli Felsége június hónapban 

Pestet szándékozott volna legmagasabb jelenlétével szerencséltetni, va
lótlannak bizonyult be, s a bécsi hírlapok tudósitásai szerint teljesen alap
talan volt. 

— A magyar irói segély pénztárra , mellynek életbeléptetése most 
magasabb intézkedéstől függ, addig is szépen gyűlnek az adakozások. 
Győr volt az első, melly hangversenyt rendezett e czélra, s a bejött szép 
öszveget már is ide küldé. Más részről hallani, hogy több nagyobbszerii 
alapítványi összeg csak az óhajtott alkalmat várja. Meggyőződve a czél 
fontosságáról, s látva a nemzeti szinházi nyugdíj-intézet szép gyarapodá
sát és a hazafiúi áldozatkészség naponkénti bizonyítványait, perczig sem 
lehet kételkednünk ezen vállalat síkerén. A „Vasárnapi Újság," midőn 
ez eszmét mindjárt 2-dik számában (marczius 12-én) csendesen megpen
díti', meg volt győződve, hogy közérdekű ügyben emel szót, B hónapok 
lefolyta után örömmel látja, hogy nagyobb > ki:-el>l> lapjaink vállvetett 
buzgalmának s több érdemes hazánkfia szives készségének sikerült meg
győzni a közönséget a szándék komolyságáról, a czél nemességéről. Bíz
zunk és reméljünk, hogy a többit meghozza az idő s a régi magyar lélek. 

— Mint halljuk, a nemzeti múzeum könyvtára ismét egy becses 
ajándékkal szaporodott. Bajzáth József cs. k. tanácsos ur ugyanis hajdani 
legnépszerűbb költőnk Dugonics Andrásnak egy sajátkezüleg irt munká
ját ajánlá fel a múzeum igazgatójának. A kérdéses munka Bajzáth József 
ur magán-könyvtárának egyik becses kincse volt, mellytöl csak ugy vált 
meg, hogy átadá a nemzetnek, melly megőrzi s megbecsüli költőinek ma
radványait a késő nemzedékek számára. 

— A jégverés elten kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél biz
tositott folyó é. június 16-ig 681 fél 770,670 pengő forint értéket; június 
16-kától 23-ig 98 fél 202,020 p.ft. értéket, öszvesen 779 fél biztositott 
972,690 p.ft. értéket. 

— A somlai kegyek f. hó 17-én borzasztó jég- és szélvihar által ká-
rosittattak meg. Nevezetesen a felső iszkászi és n.-szőllösi határok e vihar
tól rémitőcn dulattak fel. 

— A magyar erdöszegylet jun 19-én Pécsett tartott közgyűlést. E 
gyűlésen több érdekes tárgy merült fel. Igy a makk- és gubaestermesztés 
felett érdékes vita keletkezett; az aldunai erdők felől gazdasági tekin
tetből érdekes közlések történtek s 8 uradalombél, statistikai adatok kül
dettek be. A Birmansféle mivelési rendszer alkalmazásának eredménye 
felől jelentés tétetvén, ebből a gyűlés azon következtetést vonta, hogy e 
rendszer különösen sovány száraz földön alkalmazható sikerrel. Továbbá 
tanulságos vita keletkezett a felett, miként lehessen elpusztult eroorésze-
ket legbiztosabb s legolcsóbb módon miveltté tenni? Végre meglön vitatva 
azon kérdés is, vájjon czélszerübb-e, ha az erdőszeti személyek (tisztek, 
szolgák, kerülők) az erdőben vagy faluhelyen laknak ? E viták és érteke
zések mind az erdöszegylet folyóiratában fognak közzé tétetni. Választá
sokra kerülvén a sor, az eddigi elnök Kőnigsegg Gusztáv gróf; és alelnök 
Greiner Lajos erdőszeti tanácsos urak, a jövő három évre közfelkiáltásai 
ujolag megválasztattak. Az eddigi választmány továbbá is megerősíttetett 
azon különbséggel, hogy Baudiech erdőmester ur helyébe Laudyn erdő
mester ur lépett. A jövő évi közgyűlés helyéül Pozsonyt tűzte ki az egy
let 6 azon alkalomra harmadik vagyis rendező elnöknek Máthes Adalbert 
príma sí számvivő ur neveztetett ki. A gyűlés folyama alntt Girg fíyörgy 
pécsi püspök ur 40 pfttal járult egy magyar erdőszeti iskola alapjához s 
Majláth György ur szintén 40 pftnyi alapitványt tett le. — A pécsiek az 
erdöszegylet tagjainak tiszteletére fényes bált adtak. 

— Gömör megyében a hvs ára városokban 21, faluhelyeken 20 
krajezár váltóban. Pesten még mindig 3 2 k r a j e z á r . A pestiek most azon 
törik fejőket, vájjon miért kell nekik csaknem 12 krral drágábban fizetni 
a húst, mint * gömörieknek, holott a gömöri mészáros bizonyosan több 
bajjal juthat vágó marhához, mint a pesti. 

— A peati fürészkert üvegházait ujabb rendeletnél fogva ismét sza
porítani fogják, az építési költséget 3000 pftra határozták. 

— Az ausztriai birodalomban 1852-ben összesen 6398 orvos, 6148 
sebész. 1 S.789 bába s 2951 gyógyszertár (patika) volt. E szerint egy or
vosra 5434, egy sebészre 5655 , egy bábára 1850 s egy patikára li ,771 

ember jutott (s ha egytől egytől csak 10 garas esnék is egy esztendőre 
elég tisztességes jövedelem kerekednék ki még a bábának is.) Nyilvános 
korház volt 684, mellyekben 38,533 betegre volt hely. Orvosi himlőoltás 
1,084,010 gyermeken történt, a mi 112,644 pftba került. 

— Megjelentek Győrfy Gyula regényes balladái „Romvirágok', 
czim alatt egy csinos füzetben. Addig is, mig bővebben megismertetnők, 
ajánljuk a szép tehetségű ifjú költő e gyűjteményét olvasó közönségünk 
méltó pártfogásába. 

— A nemzeti szinház igazgatósága által elhatároztatott, miszerint 
az eredeti darabok szerzőinek az eddijp 10 százalék helyett ezentúl csak 
5 fog fizettetni 8 azoukivül a darab négy év múlva az igazgatóság tulaj
donává válik. Nem hisszük, hogy ez intézkedés nemzeti szinházunknak 
hasznára váljék. Ennek következtében több nevezetes irónk minden szín
müveit visszavette az igazgatóságtól, s igy több hetek éta nem láttunk 
eredeti színmüvet. Megvagyunk felőle győződve, miszerint a nemzeti szín
háznak jóakaratú igazgatói e rendeletüket visszafogják venni, s csak azt 
sajnáljuk, hogy megkezdették. Régi magyar közmondás az, hogy a leg
rosszabbul gazdálkodik, a ki a szántásvetésre szükséges embereitől akarja 
megvonni a kenyeret. 

Egyveleg. 
— Óriási gőzös. A világ legnagyobb gőzöse moöt van készülőben. 

Eddig az angol „Himalaya" nevü gőzöst tartották a legnagyobbnak, 
mellynek hossza 270 láb. Most azonban a keleti gőzhajótársulat építtet 
egyet, melly még egyszer akkora lesz. A roppant nagyságot mutatják a kö
vetkező számok : legnagyobb hosszasága a fedélzeten 700 láb, derékban 
680; szélessége 83, mélysége 58láb; súlyereje 10,000 tonna, lóereje 2800. 
A nagy terem 80 láb hosszú a 15 láb magas lesz, azon kivül első osztályú 
utasok számára 500 hajószoba fog készülni. Sokan mesének tartják e 
roppant arányokat s nem hiszik el , mig készen nem látják a hajót. Már
pedig bizonyos Scott Russell ur szerződésileg kötelezte magát a nevezett 
gőzhajótársulatnak, hogy a hajót két esztendő lefolyása alatt elkészíti. — 
Ha e hajóóriást a Dunára képzelve, Buda és Pest közt hárántékosan I el
állítjuk , csak kevéssel kellene megtoldanunk, hogy a két város között 
hidul szolgáljon. 

— Kávéházi párbeszéd. Szahnakomiszárus : Mit olvas uram öcsém? 
Ur. öcs : Német újságot. 
Sz. k. Hm, azt látom, hanem ugy értem, hogy mi van benne a mi

nek olyan jó izün mosolyog. 
Ur. öcs. Vagy ugy értette uram bátyám I — Hát lord Palmerstou 

különféle furcsa történetkéket beszél Napier életéből, kit a külföldi 
újságírók nagyon szeretnek Károlykának nevezni; most épen ott va
gyok, hogy egyszer Russel lordnak valami nagyon sürgetős személyes 
beszéde lett volna Napierrel, B miután tudtára esett, hogy a főhadiszál
lástól több mérföldnyi távolságba eső Valencia környékére indult 
Napier, utána ment. Egyszer csak meglát Russel távolból két embert, 
az egyik két puskát vitt a váUán, a másik meg ugy nézett ki mint valami 
II-dik Robinson, s a mint jobban megközelítek egymást, ugy tapasztalta 
Russel, hogy az a másik az ő kedves barátja Nnpicr Károlyka. 

— Hát mit csinál itt Napier? 
— Eh, hát Valenciát akarom bevenni. 
— Ugyan úgy? Hanem Valencia véletlenül ollyan erősség, édes 

Károlykám, a mellynek bevétele sok vérontásba fog kerülni, aztán egy 
kis előkészület is szükséges ahhoz. 

— Nekem nincs időm sem előkészületekhez sem vérontáshoz! — 
felel Karolj-ka. Itt ezt a kékkabátot é& két puskát hoztam magammal és 
ezekkel befogom venni Valenciát. — És be is vette. Elküldvén a kék
kabátost egy levéllel, mellyben figyelmezteti a kormányzót, hogy sokkal 
bölcsebb azt a várat jószerivel átadni, minthogy rosz szerivel csakugyan 
elveszik azt előbb utóbb, ez pedig mindkét részről kellemetlenségekkel 
jár. A kormányzónak volt annyi C6ze, hogy átlátta a levélbe foglalt igaz
ságot , s megadta magát Napiernek a kékkabátos tengerésznek és két 
muskétának. Napier pedig Valenciával, a később egész Portugalliával 
a királynénak kedveskedett. Eddig tartanak Pahnerston szavai. 

Sz. k. Nincs uram öcsémnél plajbász. 
Ur. öcs. De bizony van. Tessék. Hát mit akar megint kalkulálni? 
S?.. k. Csak egy kis arany regulát csinálok., (magában dörmög 

és ír.) Ha Károlyka 2 puskával vett be egy várat : hány várat hódít
hat meg azzal a 4000 ágyúval? 2:1--=400Ó ad ypsilon. Köszönöm a 
plajbászt. 

— Mussza hasa. Szilísztria várának parancsnoka, magára vonta az 
egész világ figyelmét vitéz ellentállása által, mellyet a hetek óta sikerte
lenül ostromló orosz sereg ellenében folyvást tanúsított. Minap híre járt, 
hogy a fiatal, mintegy 36 éves, basát egy ágyúgolyó szólította volna a 
paradicsomba, azután meg lőn a hír czáfolva, de most bebizonyult, hogy 
csakugyan meglialt. Különben Szilisztria a legerősebb, legjobban élel
mezett és most legjobban védett erősége a tőreiknek a Duua melletti bol
gár földön. Parancsnoka, Mussza basa, mint különben a török birodalom 
tüzértanácsának elnöke, igen értelmes, tanult ember volt Nem. sok basája 
van a törököknek, ki olly kitűnő nevelésben részesült volna, mint ő, ki az 



európai fegyverzet és katonai rendszer minden ágában teljes ismerettel 
birt. Több évvel ezelőtt küldték Szilisztria várának megerősítésére, mert 
az mind azideig azon állapotban hevert, a minőben az utolsó orosz-török 
háborúban (1828-29) az oroszok odahagyták. Vele volt több európai 
mérnök-és tüzértiszt; ezekkel együtt vitte véghez a vár erődítésének sok 
fáradságba s pénzbe került munkáját. Eredetileg várnai kormányzónak 
volt kiszemelve, de Omer basa fontosahbnak tartván egyelőre Szilisztriát, 
ide küldte parancsnoknak. Mindent intéző ügyes jobb keze, egy Krach 
nevü volt porosz tüzértiszt volt, ki hosszabb idő óta szolgálván a ezilisztriai 
őrségben, minden egyes ágyúnak irányát és horderejét teljesen ismeri, a 
hősies hidegvérüsége és ügyessége miatt a törökök* nagy bizalommal vi
seltetnek iránta. 

— Az orosz czár jövedelme, mióta nz angol-franczia hajóhad elzá
róba a balti tengert, csak egy negyedrésze azon jövedelemnek, mit mult 
évben illy tájban ez uton húzott. 

— A spanyol királyné azt rendelé, hogy miniszterei, midőn hivata
los minőségben jelennek meg, a tekintély jeléül, mindenkor arany gombos 
pálezát hordjanak. 

— Az angol püspökök most azon tanácskoznak, hogy Konstantiná
polyban is protestáns angol egyházat állítsanak. A kormány késznek 
látszik, e tervet elősegíteni s igy hihető, hogy meg is fog történni. 

— Az összes ausztriai birodalomban 1850-51 cvben mindössze 
100,880 házasság köttetett. Legtöbb februárban (farsangon) és novem
berben (advent előtt, szüret után) jött létre. A házasult férfiak között 
18,680 volt 24 évesnél fiatalabb, 31,678 a 24-től 30-ig, 31,820 a 30-tól 
40-ig, 11,089 a 40-től 50-i?, 4937 az 50-tól 60-ig s 1676 a 60éven felül. 
A nők között 11,164 volt 20 éven alul, 24,304 a 20-tól 24-ig, 33,649 a 
24-től 30-ig, 22,169 a 30-tól 40-ig, 6679 a 40-től 50-ig s 1915 az 50 
éven felül. 

— Az osztrák északi vaspálya tisztjei és szolgái számára alakított 
nyugdíjintézet pénzalapja a mult hónapban 381,646 pft. volt Mikor lesz 
ennyia magyar irók segélypénztáraé? 

— Egy párisi színházban egy uj szindaTab adatásánál nem rég egy 
kutyának is jutott szerep. Ennek egy darab ezukrot kellett volna egy szí
nész szájából kivennie, ugy kívánta a játék folyama. Azonban a kutya a 
helyett, hogy a ezukrot venné ki, az orrát harapta le a színésznek. Ter
mészetesen félben kellett tüstént hagyni a játékot, a függönyt leereszteni 
s a szerencsétlen szinész segítségéről gondoskodni. 

— A francziák és angolok közötti különbséget bizonyitja többi kö
zött a következő történet is. Nem régiben Pétervárott tartózkodott egy 
ismeretes franczia iró s egy előkelő angol, kik barátságos viszonyban él
tek egymással. Egyszer honfitársaik jó tulajdonságairól folyván köztök 
a beszéd, a franczia azt állitá, hogy a francziák eezélyesebbek és neme
sebbek az angoloknál. Az angol nem mondott épen eüent, de nem is volt 
kedve egészen elismerni az állítást. A francziának volt egy naplója, 
mellybe mindent be szokott irni a mit naponként látott és hallott. A z 
emiitett beszélgetés utáni reggelen megjelenik a francziánál egy tisztes
séges külsejű orosz, igy szólván hozzá : „ ö n naplót szokott irni a napi 
események felett; ezt épen nem látja szivesen a kormány. Tanácslom ön
nek, hogy naplóját tüstént dobja tűzbe, különben minden esetre kelle
metlenségeknek teszi ön ki magát, sőt meglehet, hogy egyszerre csak szép 
csendesen Szibériába utaztatják." A franczia azonnal tűzbe veté iromá
nyait, 8 addig meg sem nyugodott, mig nem látta, hogy el pusztultak. 
Estére raeglátogatá barátja, az angol, kinek elbcszélé az esetet, bevallvún 
egyszersmind, hogy igen aggódik a miatt, ha netalán akaratja ellen volna 
kénytelen kirándulást tenni Szibériába. Az angol egész hidegvériien ezt 
válaszolá : „íme világosan látja ön az angol és franczia közötti különb
séget; ha a kérdéses eset angollal történik, .elsőben is meggondolta volna, 
vájjon a fenyegetés valószinü-e vagy sem; naplóját semmi esetre Bem 
égette volna el addig. — Azt az orosz uri embert én küldtem ön
höz, hogy meggyőződjem ön viseletéről s hogy önnek czáfolhatlon bi
zonyítványt szerezzek a két nemzet közötti különbségről. Az én 

naplóm nem égett el, sőt beléjegyeztem ezen mai tapasztalásomat is." 
— Egy franczia esküttszék előtt minap egy 19 éves leány pöre folyt, 

ki jegyesének, mivel ez neki fogadott házasodási szándékát megváltoz
tatta, boszuból és kétségbeesésből kénsavat (vitriolt) öntött arczába, mi
nek következtében ez megvakult. Midőn a szeme világától megfosztott 
ifjú a törvényszék elé vezettetett, ennek láttára a leány sűrű könyekre 
fakadva igy kiáltott fel : „Hidd el nekem, többet szenvedek, mint te, 
midőn illy állapotban látlak! Illy szerencsétlenséget én nem óhajtottam! 
En a kénsawal csak orczádat akartam elrutitani. Végy el most felesége
dül ! Tudod, egészséges és szorgalmatos vagyok, én foglak táplálni és 
ápolni I" De az ifjú visszautasította a leányt. Az eskütszék fölmenté a 
vád alól, de a leány zokogása nem akart múlni és szerencsétlen vőlegé
nyétől, kinek siralmas sorsát ő okozta, nem tudott elszakadni. 

— Legnagyobb ósodálatra ragadja most a világ figyelmét a törökök 
ritissége. A muszka hadak, mellyek semmibe sem vették a török sereget, 
most, miután egy évig állottak vele szemközt, mintegy 50,000 embernyi 
veszteséggel vonulnak vissza országukba. Szilisztria váránál, mellyet a 
török őrség, egészen magára hagyatva, minden idegen segitség nélkül, 
hősileg védett, szenvedtek legnagyobb vereséget. A legfőbb orosz vezérek 
közöl többen részint életöket veszték, részint olly sebeket kaptak, hogy 

csatára képtelenek lettek. — Maga Paskevics herczeg is meg van 
megsebesítve s élete veszélyben forog; Schilder tábornoknak egy ágyú
golyó ezombjait zúzta össze, mit le kellé vágatnia, minek következtében 
mégis halt; a katonák által nagyon szeretett Lüders tábornokról azt ír
ják, hogy egyik állkapczáját szinte el vitte a golyó, Gorcsakoff herczeg is 
meg volna sebesítve stb. Az elesett orosz tisztek száma igen nagy, mert 
az orosz seregben azon szokás uralkodik — a mi különben egy seregnél 
sem divatozik — hogy támadáskor mindig a front előtt kell vezetniük. A 
törökök is nagy veszteséget szenvedtek a szilisztriai hős parancsnok, 
MuBSza basa halála által, kit azon pillanatban ért egy ágyagolyó, midőn 
a nyert győzelemért imádkozva hálákat adott volna Istennek. A szultán 
az ő nejének és családjának 30,000 piaszter (3000 pft) évdijt rendelt. 

— Knicsanin szerb vezérről irják, hogy a guta megsimította; élete 
veszélyben forog, de ha megmarad is, ugy hiszik, vezérségre többé alig 
lesz képes. 

— Tudva levő dolog, hogy az angolok nagyon szeretik a ritkaságo
kat gyűjteni s megőrizni. Igy az első orosz golyót is, melly Odessza bom-
báztatása alkalmával egy angol hajóba fúródott, mint nevezetes ritkasá
got őrzik ft liverpooli börzén. A golyó 28 fontot nyom s ez ölte meg e há
borúban az első angol katonát (tengerészt), Slatcrt. 

— Omer basának egy öccse s unokaöccse Parisba utaztak, hogy az 
ottani katonai iskolában a hadtudományt tanulják. 

'— Asszonyok háborúja. Nem csak a férfiak ölik egymást, a fehérnép 
sem állhatja meg, hogy békésen maradjon. Minap furcsa eset történt Kon
stantinápoly vidékén. Két angol markotányosne bevásárlás végett a vá
rosba szándékozván, ugy egyezteTc meg egy az ő nyelvöket is értő török 
tiszttel, hogy nagyobb biztosság okáért majd vele mennek. Meg is indul
tak. Többi között egy hídhoz értek, a hol az egyik angol fehérnép még 
nagyobb biztosság okáért a török ember karjába fűzte az ö karját s illy 
összefuzötten haladtak tovább. Utjokban számos török menyecskével ta
lálkoztak, kik elkezdtek rajok ujjal mutatni, majd összecsődültek, mig 
egyszerre egész kis csapat asszony volt együtt. „Nézzétek csak — kiáltá
suk — hiszen ez a mi embereink közöl való volna s mégis ezzel a két ide
gen asszonynyal jár ő kelme!" Egyik szó a másikat követte s egyszerre 
csak kitör a harag; a török menyecskék leoldják faczipőiket, fapapucsai
kat, s neki rohannak velők az ártatlan török férfiúnak. Ez már hozzá is 
lát, hogy valamikép elhesegesse magától a világos veszedelmet, de előáll 
a két markotányosnö B azt mondja a töröknek : „Bízd azt ránk, majd el
bánunk mi velők!" — S ekkor levetve nagykendőiket, ráadják a török 
bácsira, átadják neki napernyőiket is, felgyűrik ruháik ujját s mint 
amollyan ügyes angol öklözök, olly erővel törnek a török asszonyokra, 
hogy nemsokára orrvérfolyás, szikrázó szemek s dagadt orczák miatt pa-
nnszkodtak s 10 perez múlva tiszta volt a csatapiacz. Később a kávéhá
zak előtt üldögélő törökök beszélgették egymásnak ez esetet és csende
sen mosolyogva mondák : „Masallah!" (A mi annyit jelenthet, hogy : 
„Illyen az asszony!" 

— Mennyi vesztessége lehet Oroszországnak a folyó háború miatt, 
abból is kitetszik, hogy eddig évenkint mintegy 3800 terhelt orosz hajó 
szokott a kelcttengeri orosz kikötőkből elindulni s ugyanannyi megér
kezni ; a fekete tengeren pedig 2600 nagy orosz hajó tartotta fenn a for
galmat és kereskedést. S ennek most mind vége van. 

— Gabona szükség. Bécsnek hetenként 80,000 mérő gabonára van 
szüksége. Ebből 48,000 mérő Magyarországból érkezik, a többi Cseh,-
Morva- s más országokból. 

áielyi'eigazi<«!>. — Lapjaink 16-dik számában a „Szent sir" 
czimü rovatba tollhibábót c kifejezés csúszott be : „hol az Idve-
zitő fcíldiharavni nyugosznak;" mellyet kérünk igy kiigazítani: 
„nyugodtak." 

Bécsi börze 
június 

8tátu«kötelcrvény 5 % . 
dto. 4 % • • • 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1 v/J- in . 100 ftos 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagozbajézasi részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 BcoUllérért 
London 1 font sterlingért. 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 
Dunavizál lás június 

T á v i r a t i k ö z l é s 
28. 24. 25. 26. 27. 29. 

8 6 5 ' 1 6 
8 6 % — 8 6 % 8 6 % 8 6 % , — 

123% « 4 % 126 126% 1 2 6 % 
1277 — — 1276 1276 1276 —-
2140 — 2149 — 2132 — 
572 569 *~W1tt 572 5 7 4 ' 573 • — 
131% 
9 6 % 

131 — 129% 130 129% 131% 
9 6 % 9 6 % — 6 5 % 9 5 % 94% — 
12.43 12.42 — 12.36 12.35 12.29 — 
153% 153% — 1 5 1 % 151% 150' ., — 
— - — — 36 — ' M % — 

30 80 — 28 29 ! 28 — 
» 4 . ! ) ' 3 " 9 " , 0 f á l . | 2 7 . 9 - 1 0 " 0 ' " 0 fol. [2H. r 7 " 0 " ' Q f . 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest , június 27-kén : Buza 6 ft. 48 kr.—8 ft. — kr. — Kétszeres 6 ft. 8 kr.-
6 ft. 12 kr. — Rozs 6 ft, 8 k r . - 6 ft. 12 kr. — Árpa 2 ft. 48 kr.—3 ft. 28 kr. -
Zab 2 ft. 56 kr.—Sft. 4 kr. — Kőkoriéra 3 ft. 62 kr.—4 ft. 8 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
a 

? Vasárnapi Újság 
hat hónapi azaz: juliiis-rtpccmbcrt folyamára. 

Előfizetési feltételek: 
julius hótól december utoljáig postán küldve minden egye1* költség 

nélkül . • I ft. 30 kr. p. p. 
Budapestet! házhozhordással szintén . . . . . 1 ft. 30 kr. p. p. 
A kiadó-hivatalból elvitetve 1 ft. P- P' 

Tiz előfizetett példányra egy mgyen-példány jár. 
Az előfizetési pénzeket e czim alatt: 

«A Vasárnapi Újság kiadóhivatalának 
P E S T E N , " 

bérmentesen beküldetni kérjük. 
' Azon t. előfizetők, kik a „Vasárnapi Újság" négy hónapi, 
azaz mártius-juniusi számait bimi óhajtják, azokkal postán 
küldve 1 ft.jával, a kiadó-hivatalból elvitetve pedig 40 kr.-
jával p. p. folyvást szolgálhatunk. 
A t. cz. gyűjtő-urak tisztelettel kéretnek a kezeiknél levő 
előfizetési ivek mielőbbi beküldésére, hogy a lapok, elkül
dése annál gyorsabban eszközöltethessék. 

Landerer és Heckenast kiadók, 
egyetem-uteza, 4-dik. szám. 

H I R D E T M É N Y . 
Megjelent Fényes Elek 

DROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ' 

48 1 

Épen most jelent meg 
Heckenast Gusztávnál 

Pesten (barát-tér, kalap-utcza, 1-só szám) : 

A Z ŐSISÉGI 
Ü egyéb 

birtokviszonyokat rendező 
1852-ik nov. 29-diki 

legfelsőbb nyiltparancs 
ismertetése s magyarázata. 

Irta 

T Ó T H L Ö R I N C Z , 
hites ügyvéd s magyar akad. tag. 

2-dik átdolgozott s bővített kiadás. 
Nagy 8-rét. Fűzve 1 ft. 20 kr. p . p . 

Örökösödés 
az 

austr. általános polgári (orvéin -
könj \ szerint, nevezetesen 

a végrendeletekről, törvényes 
örökösödésről sa hagyatékok 

tárgyalásáról; 
az ide tartózd peres eljárás előadásával s 

iromány-példákkal világosítva, 

Útmutató 
mindazoknak, kik örökösödési s végren
delkezési ügyeiket az nj törvény értelmé

ben hibátlanul rendezni akarják. 
Irta 

Tóí l i liorincz, 
IM. akad. tag. 

19 iv nagy 8-rét. Ára 1 ft. 30 kr. p. p. 
Bérmentesen beküldött 1 forint 
40krajczárért postán bérmentve 

elküldeltik. 

czimü mniikájából a IH-dik füzet is. 
T A R T A L M A . : Titkos levelezések folytatása. — Anglia és Francziaország hadat 

üzennek Oroszországnak. — A harezban álló orosz-, s másfelől a török-, angol- és fran
czia nemzetek hadi készületei, s egymás ellenében kiállított hadseregei és flottái. — 
L Orosz hadi készületek. — IL Török hadi készületek. — I H . Angol hadi készületek. 
— I V . Franczia hadi készületek. — Az orosz támadói i: lép fel és keresztül tör a Du
nán. — M e l l é k l e t : Kelettenger és mellék-tartományok földabrosza 1854. 

Előfizetések, bérmentve küldve, még folyvást elfogadtatnak 
az egész 6 füzetből álló munkára 1 forint 30 krajczárral, hely 
ben alólirttaknál (egyetem-uteza 4-dik szám alatt), és minden vi
déki könyvárusoknál is. 

Landerer és Heckenast kiadok. 

Előfizetési felhívás 
a K o l o z s v á r t megjelenő 

,HETILAP'-ra. 
Innét előfizetésre hívjuk fel a t. cz. kö

zönséget lapunk érdekében. Jól tudjuk 
ugyan, hogy napjainkban a politikai ráz-
kódások sokkal nagyobbak, mintsem az ol
vasó közönséget ne érdekelhetnek, s kö
zönségünk is italában anyagilag jobban ki 
van merítve, hogysem többféle bipot tart
hatna. Ámde Erdélyt magyar lap nélkül 
hagyni nem lehet fajonk iránti tekintetek
ből , és saját legközelebbi érdekeinket el
hanyagolni még a kttlinozValmak ámulatá
ban sem szabad. Hogy tékát t cz . olvasó

ink igénycinek eleget tehessünk, mindent 
elkövettünk arra, bogy lapunk végre a po
litikai élet mozzanatainak is tolmácsa le
hessen ; addig is , mig c reményünk való
sulna, anyagi és szellemi érdekeink fejlesz
tésében nem fog lapunk sem fáradságot, 
ismerni. 

Előfizetési ár vidéken (a julius — sopt.) 
évnegyedre 2 ft. 50 kr., (a julius — dcc . ) 
félévre 5 ft. 40 kr. 

Előfizetéseket elfogad minden cs. kir. 
postahivatal. 

Az előfizetéseket tartalmazó levelek a 
„Hetilap" szerkesztőségéhez czimzendók s 
bérmentesitendők. 

Hogy lapunk szétküldése pontosan tör
ténhessék, a megrendeléseket mielőbb meg
tenni kérjük. 

A szerkesztőség. 

KERTESZET 
kézikönyve 

tüzetes utasitás 

a konyhakertészet, virágmi-
velés és gyiimölcstenyésztés 

körében. 
A legújabb kutí'ők után irta 

GALGÓCZI KÁROLY. 
1854. 16 iv 8-rét. Fűzve. Ara 48 kr. p. p . 

Bérmentesen beküldött 1 p.ftért 
postán bérmentve elküldetik. 

4 9 MÜLLER EMIL 1 

könyvnyomdász urnái előfizetés fogadtatik 
el a pesti augustusi vásárra megjelenendő : 

J Hangjai 
czimü albumra, 

mellyet a pesti felgymnasium s mások köz-
remunkálásával szerkeszt: 

Huszár Imre és Sziegniuod Vilmos. 
E beszély- és versfuzér tiszta jöve
delme a G A E A Y árváknak felségé-

lésére fordíttatik. 
Előfizetési á r , mellvjulins 30-káig fo

gadtatik el,' 1 It. p . p . 

46 2 - 3 
Előfizetési felhívás a 

„Budapesti Hirlap" 
julius'dreemberi félévi folyamára. 

A jövő félévben e lapnak egy 
— egyébiránt külön álló mun
kát képző cs külön is megszerez
hető — melléklete lesz, egy 
10— 12 ívnyi, finom Ízléssel irt 
franczia regény, csinos fordítás
ban, e czím alatt : „Pontan-
gee marquis." Irta Girardin 
Emiiné. — Ki a „B. P. Hirlap" 
t. cz. előfizetői közöl — mire 
azonban kötelezve nincs — a 
fennirt és jövő julius közepén ké
szen levő szép regényt birni 
akarja, azt az előfizetéshez csat-
landó és a mellett beküldendő 
£ 0 --- husz pkrért díjmentesen 
megkapja; nem előfizető számára 
ellenben vagy könyvárusi uton 
azon munka ára 1 = egy pft. 
— E munkából a nyomtatási 
költségek levonása után megma
radó egész összeg egy létesítendő 
maggar irói-nyugdíjalapllványra 
fordíttatik, melly intézet párto
lását t. cz. Fáy András és Sze
mere Pál köztiszteletben álló 
hazánkfiai valának szívesek el
vállalni. 

Előfizetési föltételek : 
Helyben i Felesre 8 pft. 

Évnegyedre 4 pft. 
Vidékre : Félévre ÍO pft. 

Évnegyedre 5 pft 29 kr. 
A jubus közepén megjelenő 

franczia regénynyel együtt : 
Helyben : Félérre s pft 2 0 

kr. Évnegyedre 4 pft ÍO kr. 
Vidékre : Félévre 10 pft 

2 0 kr. Évnegyedre 5 pft 4 0 
kr. 

Az előfizetés a lap kiadóhi
vatalában (Országút, Kune-
walderház földszint) történik. 

Szerk. 
88 Biztosítás 4 - 8 

a jégverés ellen. 
A jégverés ellen kölcsönösen b iz to

s í tó magyar egyesület a földnek min
dennemű terméseit jutányos dijak mellett 
biztosítja a jégvihar ellen, és szabályai ér
telmében, nemcsak a legkisebb károkat té
ríti meg, de azokat is, mellyek a jégverés
sel ugyanazon idő alatt járó szélvész által 
okoztattak , melly körülménym;k semmi 
más fenálló intézetnél helye nincsen. 

Ennélfogva a t. cz. szőlő- s földmiveló 
közönség illendően felkéretik: termesztmé-
n%-it s fenni• vezilt honi egyesületnél ezen 
rr'mitú s dühében fel nem tartható elem ellen 
biztosítani, s magát a kártól megmenteni. 

Biztositások elfogadtatnak, és minden 
kellő tudósítás a legnagyobb készséggel 
adatik Pesten az igazgatóság- (ííagybid-
utcza Weisz ház, 12. sz. alatt 2. emelet) és 
országszerte az egyesületnek minden ügy
nökségei által. 

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám, Pesten. 




