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Löwinger A. és Társa
papirkereskedése

Szecskayágó-gépek leírása.

I. Samnelson-féle kisebb fajta szecskavágó,
mely az 1858-ki és későbbi kiállításokon arany-éremmel és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.

Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállításon 40 közt azért kapott aranyérmet, — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerű szerkezete, jó könnyű kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek előrészén a fő- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lódító) látszik. Ezen kereken két
külkör alakú (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigorúan
lehessen a gép előrészéhez állítani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a^gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn említett két henger hozza a kés alá.
Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szorítva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartva legyenek, különben a gép időnek előtte romlásnak indul.
Ezen szecskavágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hiivelyknyi hosszú szecskát vág. — Gyári ára
50 ft. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelödik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen j ó kezelés mellett könnyen
40—45 véka szecskát lehet órankint varrni, egy embert a gép hajtására, egyet az etetésére hasznába. Ára 60 frt. osztr. ért.

ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.

100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1 ft.. 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boriték,mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr,, 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
l_ft._20kr.
0 V 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 6, 6 ft.

Látogató-jegyek

a la Minute.
Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettösfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

1000 db. arany nyomatú 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
iHT" Nagy választék mindenféle
üzleti, jegyzék! és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb árakon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett teljesiHeüiek.
BV* A fennt elősorolt mennyiségeken kivül—kevesebb nem rendelhető meg.

1-ső sz.

TJri-utcza

Legújabb

női-

ruha-kelmék
bámulatos olcsón!

[Hamburger Adolf]
üzletében
\ uri-utcza 1. ss. J
párisi ház.
" Minták kívánatra]
küldetnek mindenfelé i n g y e n t
bérmentve.

párisi

Tizerinyolczadik évfolyam.

46-ik szám.

ház.

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
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Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. R o d et, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 4» krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Biber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik szífmu
saját házában.

II. Amerikai szecskavágók.

Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállított fa-állványból á llanak, melyeknek előrészén két öntött vas fogatlan hengerkerékre vannak a kések, számszerint 4—3 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtők és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tengelyére illesztett nagy kerékbe vág, mely tengely másik végén szintén egy" fogas kerék van, mely által a felső fogas henger
hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerű szerkezetük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és talán magából a gyárból már pár ezer van Magyarországon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyknyi hosszú szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 3 ke'sün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszú, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell említenünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt elhagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való tolására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőbbeneszközlik. A munka előtt különösen vigyázni
kell arra, hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva s a gép por és piszoktól mesit legyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalmi zható220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, embererővel hajtva 60—80 vékát; ára 130 ft.
o. é. — Embererőre 3 késü, vág óránkint 50 — 60
vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyátalában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági kiállításon ezűst-eremmel j u t a l m a z t a t o t t szilárd szerkezete és könnyű kezelése miatt.
Ezen atncrii ai szecskavágó-gépeket legújabban vasállványra is készíti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

111. Richmond- ésfChundler-féle szecskavágók.

Ezen gépek szilárd és csinos alakú vasállványuak, a metszőkések szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egymás átellenébe álló karjaira vannak csnvarok által megerősítve, j
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a
kést a gép elejére szigorúan oda lehessen igazitani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzótengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza mozgásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően összeszoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyű kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alaku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtótengely,
melyen a súly vagy lóditókerék van szintúgy a külköralaku késekkel és csavarokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre.függőlegeeen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgattatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hengertengelyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzóhengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hengert, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.
Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szec*skát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Haaz alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszú szecskát vág.— 2. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 36 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetitő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
3. Ha a nagyobb kerék 83 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvőlyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
ogu kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetitő kis kerék 23 fogú, 1 hüvelyknyi hosszú szecskát vág.

Ára a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre TO ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,
a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak 16- és gőz-erőre 250 ft.

E gépeknél is vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva,a csavarok megbnzva és
a gép átalaban por, piszoktól ova'hgyen, mert különben hamar romlásnak indul.
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Vidats István gépgyára.

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, november 12-én 1871
Előfizetési feltételek: a V a s á r n a p i Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt,
• V * Ciiipan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
fl|IF* Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tCbbszöri igtatásnál csak 7 krajezárba szémittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külSn minden igtatáa után 30 krajezár.

Toldy
A nap, melyet lapunk jelen száma keletül visel homlokán, ritka irodalmi ünnepély által nevezetes. A Kisfaludy-társaság
ugyanis e napon tartja rendkivüli ünnepélyes közgyűlését, melyet irodalmunk nagy
érdemü veteránja Toldy Ferencz tiszteletére rendez, az ő irodalmi pályája ötvenedik évfordulója alkalmából. Az akadémia,
melynek fennállása óta rendes- s legközelebbről igazgató tagja és sok éven át buzgó
titoknoka volt, — az egyetem, melynek
1833 óta rendkivüli, 1850 óta magán, 1861
óta rendes tanára, 1843 óta könyvtár-igazgatója s jelenleg rektora, ép oly joggal
rendezhetné ez ünnepélyt kitűnő tagja
tiszteletére. Hogy az
igénytelenebb munkakörü és állású Kisfaludy-társaság rendezi
mégis: annak oka egyfelől abban keresendő,
mert igy mintegy magán családkörben folyván le az ünnep, illőbb
lehet az ünnepeltnek
szerénységéhez; smásfelől abban., mert bárminő díszt hozott »
hoz is Toldy az akadémiára és egyetemre,,
de a Kisfaludy-társaság azoknál mégis
többet: lételét köszöni neki. Tiz társával
(Kisfaludy Károly
benső barátival), de
tulajdonkép ő voltalapitója e szépirodalmi
intézetnek, mely kezdetben csak Kisfaludy emléktársulat vala,az
elhunyt költő müveinek kiadására s emléke létesítésére lépve
össze, de később — s
mindig fökép a Toldy
kezdeményezései s vezérlete mellett, oly
nagyhatású, s csekély
anyagi erővel is anynyit lendített szépiro-

Ferencz.

dalmi intézetté nőtte ki magát. Toldy annak
soká igazgatója, jelenleg másodelnöke s
kezdettől máig legbuzgóbb, legmunkásabb
tagja, ki megfogható előszeretettel csüng
saját alkotásán, s oly sok águ és bokros irodalmi foglalkozások közt is, soha egy perczig sem hanyagolta el annak érdekeit s
munkakörét.
Helyén van azért, hogy mindenek fölött
a Kisfaludy-társaság ünnepelje Toldyt; de
helyén az is, hogy e szép és ritka irodalmi
ünnepélyben szives részt vegyen: akadémia,
egyetem, s minden tudományos, irodalmi,

TOLDY

FERENC Z.

sőt politikai főbb testületei is az országnak,
mert Toldy élete, munkássága, kivétel nélkül mindnyájunké, az egész hazáé.
Ritka szerencse bármely pályán, a szellemi erőket annyira igénybe vevő tudományos pályán kivált, ötven éves munkásság
után jubilaeumot érni meg; még ritkább:
oly ép erőben, a testi és lelki tehetségek oly
teljességében érni azt meg, mint Toldy Ferencz. Irodalmunkban egyébiránt nem első
eset, Kazinczy Ferencz is tovább egy félszázadnál tartotta vállán, — fetöti szavai
szerint — mint Átlás az eget, a nyelv és
irodalom ügyét. Ma is
élő veteránjaink közt
is nem egy van, ki
aranymenyegzője idejét a múzsával, túlhaladta már. Ünnepélyesen megüllött jubilaeumra azonban csak
egyre emlékszünk: a
dalünnepre, melyet
Kisfaludy Sándornak,
a Himfy költőjének,
70-dik éve betöltésekor, 1843-ban, rendeztek. Toldyé a második.
Ha ez alkalommal
az időszaki sajtó is —
miben nem kételkedünk — kivétel nélkül siet az ünnepelt
megtiszteléséhez járulni^ életrajza, arczképe, irodalmi munkásságának átnézete
vagy méltatása által
egy-egy szerény levelet füz koszorújába,
ezzel nemcsak átalában az irodalom kitűnő bajnokát, hanem
különösen az időszaki
irodalomnak is egyik
legmunkásabb s legérdemesebb férfiát tiszteli meg, a ki az akadémiai „Tudománytár,"
a korában oly nagy
hatású „Athenaeum"
és „Figyelmezö,"majd
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az ,,Uj Magyar Múzeum" czimü folyóiratok tatásban részesült a gr. Teleki háznál, mely- ködési köréből s igazán tudományos akaszerkesztése, kiadása, alapítása által e téren nek nagymiveltségü s lelkes asszonya, a démia jellegét szerezte meg annak. 1849
is kiváló érdemeket szerzett.
gr. Teleki László özvegye, b. Mészáros Jo- után az ő eszélye menté meg minden komA tisztelet adójával lapunk sem akar hanna, ez az igazi nagy „honleány" (a sz >
' promissziótól e féltett intézetet. 1861-ben
hátra maradni, mely ugyan már tizenkét még akkor nem volt ismeretes, de a mit je- egyetemi rendes tanárrá neveztetvén ki,
évvel ezelőtt (1859-diki évfolyam 4. szám) lent annál inkább!) .különös kegyébe vette visszalépett a titoknokságtól; de megmaradt
befűzte nevét arczképcsarnoka jeleseinek az ép oly tehetséges mint munkás, és ép oly az akadémia folytonos munkásságu és sok
koszorújába, de ma sem mellőzheti, hogy érett mint buzgó ifjút. 1825-ban a Vitko- oldalú rendes tagjának s az akadémia uj
tiszteletét az érdemdús veterán iránt ismét, vics ajánlatára báró Wenckheim József, az szervezetével, melynek keresztülvitelében
s ezúton — életrajza és ujabb arczképe köz- aradi főispán, vette öt leányai mellé, azok- szintén nagy része volt, az igazgat*) tanács
lése által — is ki ne fejezze.
nak a magyar nyelvben alaposabb kiinüve- tagjává is megválasztatott a belső tagok
lésök
végett. 1826-ban megbarátkozott Sze- részéről. Ismeretes hármas indítványa ismét
Toldy Ferencz (családi nevén Schedel)
mere
Pállal
és Kölcseyvel, s megismerke- hivatva van, nagyobb munkásság kifejtését
1805-ben Budán született; atyja posta-tiszt
volt. Két éves korában szülői Pestre köl- dett Kisfaludy Sándorral is; s szünidejét | s országos hatást a tudományos mozgaltöztek s első (elemi) iskoláit itt járta. De többnyire Pozsonyban az országgyűlésben i makra idézni elő.
1836-ban, mint már említve volt, tizednémet ajkú szülei hamar átlátták, hogy tölté. Ez évben már jelentősebb irodalmi
fióknak a magyar nyelv ismerete — az eszes dolgozatot készített elő. Ez: első kísérlete, magával, de tulajdonképen ő maga, indítgyermek tudományos vagy hivatali pályára megalkotni a magyar költészet történe- ványozta s alakította meg a Kisfaludy-tárleven szánva —mulhatlanul szükséges; s a tét , és pedig egyszersmind ismertetőleg saságot, melynek majd igazgatója, utóbb (s
8 éves fiút Czeglédre küldték magyar szóra s közvetitöleg a német irodalommal. Ért- jelenleg is) másod-elnöke, és folyvást egyik
s egyszersmind a latin osztályra. A magyar jük „Handbuch der ung. Poesie"-jét, legbuzgóbb tagja, ki elnökséggel, bírálással,
iró tulajdonképi születéshelye tehát Czegléd melylyel ez időben már annyira haladt elő, felolvasásokkal folyvást részt vesz a társalön,e tősgyökeres magyar város, hol pénz- hogy annak közeli megjelenését hirdetheté. ság működéseiben.
Az egyetemen 1833-ban lett a diaetetika
ért sem hallhatott magyar szónál egyebet. Az (irodalmi neve: Toldy Ferencz alatt)
1828
ban
jelent
meg
s
méltán
tekinthető
rendes
tanárává s az volt 1841 ig. Ez idő
A következő évben, magyarul meglehetősen
korszakos
műnek.
Előbb
már
adott
számos
alatt
azonban,
az orvosi szaktudományokkal
tudva már, ismét Pestre jött s a gymnáziuverses
s
egyéb
kisebb
dolgozatot
az
Auro(melyekre Bugát Pállalaz „Orvosi Tár" szermot az ötödik osztályig itt járta. A hatodikat Kassán, hova tótul tanulni küldék, de rában, Hébében, Széplit. ajándékban, Pan kesztésével is sok ideig tevékenyen folyt
hiába. A bölcsészeti tanfolyamra ismét noniában, Minervában, Tudományos gyüj- vala be) mind inkább inkább fölhagyván,
Pestre került vissza, s azt az egyetemen teméuy-ben stb., szóval az akkori irodalmi egyetemi munkássága legnagyobb részét a
járta (1819—22), valamint az öt éves orvosi közlönyök mindegyikében; 1826 ban pedig i könyvtár vette igénybe. Egymaga rendezvén
tanfolyamot is (1822—27), melynek végez- aesthetikai leveleit Vörösmarty epikus i s lajstromozván az akadémia könyvtárát,
tével szigorlatait letevén, 1829 első felében munkáiról, kivel ennek Pestre jövetelével | 1843-ban az egyetemi könyvtár ideiglenes
szemészet mestere, orvostudor s az orvosi mindjárt szoros barátságba lépett s mind igazgatója lőn, s mint a legilletékesebb e
végig legközelebb állott szivéhez.
fontos tisztre, abban 1844-ben végleg is
kar tagja lön.
Első irodalmi kisérletei s összeköttetése
Orvostudori szigorlatait letevén , az megerősittetett. 1850-ben az aesthetika saz
sokkal korábbra nyúlnak vissza. Már 1821 1829—30-diki telet Berlinben, orvosi s böl- egyetemes irodalomtörténet magántanára
óta járatos volt Virág Benedekhez, ,,a szent csészeti tanárok (Hufeland, Hegel stb.) hall- lőn az egyetemen. Sajátságos (s részben vaöreghez", ki budai magányában, a világtól gatásával, a tavaszt és nyarat Londonban, lóban pirító) viszonyok s körülmények okofélre vonulva csak a múzsákkal és istenek- hol a magyar irodalom iránt érdeklődő zák, hogy oly munkásság s érdemek után
kel társalgóit, s görög mértékre szabott ódái- Bowringgalés Eszterházy Pállal, s Parisban, is, minőket Toldy már 1848-ban az első maáe még inkiíbVi buzdító szavaival s atyai hol Apponyi gr. nagy-követtel s a legjclesb gyar kormány idejében is fölmutathatott,
társalgásával lelkesedést öntött a fiatal- tanárokkal ismerkedett meg s társalgóit. rendes tanári alkalmazást egyetlen egyeteságba, és Horváth Istvánhoz, kinek emlékét Svájczon és Olaszországon keresztül hazá- münknél nem nyerhetett, azt csak 1861-ben
minden tanítványa kegyeletes elragadtatás- jába térvén vissza, itt nagy forrongást ta- nyerte el, mióta elvégre mint a magyar
sal őrzi, mint a nemzeti szellem hű ébresz- lált az irodalmi körökben. A Conversations- nyelv és irodalom rendes tanára működik.
tőjéét, ki útmutatásaival soha sem szűnt meg lexiconi pör meghasonlást idézett elő az irók Még magántanári minőségben kellé tartania
otthon is tanitni, buzditni, vezetni az ifjú- közt, s a Kazinczy-Kisfaludykör élesen azon rendkivüli becsü egyetemi előadásoságot, s az irodalom és a törtétielem szellemét, elvált a többitől; de hatalmas pártot alkot- kat,3 a magyar költészet történetéről, — az
annyi fogékony kebelben gyújtotta meg. Ez tak, s az alakulás küszöbén álló magyar 185 /4-diki tanévben — melyek azután két
évreesnek az ifjú (16 éves) Schedel első iro- akadémiánál őt tűzték ki titoknoki jelöltül. kötetben megjelentek s tárgyukat a múlt
dalmi dolgozatai, melyek öt a nagy Kazinczy Ezt ugyan nem vihették ki Döbrentei elle- század végéig hozzák le, nagy részletességFerenczhez is közel vitték, kivel 1822 óta nében, de megválasztották rendes tagnak s gel, hűséggel és szellemmel tárgyalva.
állott levelezésben. Ugyanakkor ismerke- akadémia jegyzőnek.
Még nagyobb — s mindenik közt legnadett meg a pesti irodalmi kör matadoraival:
Ettől kezdve máig, a tud. akadémiának gyobb fontosságú munkája, egész életének
Vitkovicscsal, Döbrenteivel, s mindenek legmunkásabb s egyik legjelentékenyebb tulajdonképeni nagy eredménye: „A magyar
fölött Kisfaludy Károlylyal, kivel sirig tartó tagja; tevékeny s irányadó szelleme mély nemzeti irodalom története," melyből még
szoros barátságra lépett.
nyomokat hagyott nemcsak az irodalomban csak az ó- és középkor jelent meg, (két köA buzgó hév, melylyel a még serdülő átalában, hanem különösen az akadémia tetben, eddig két kiadásban) kimerítő s
ifjú az irodalmon csüngött, a lángoló lelke- életében is. De lehetetlen volna agy hetilap nagybecsü példatárral, mig az újkor törtésedés, sőt szenvedély, melylyel magát akkor, rövid életrajzi vázlatában e roppant mun- nete még munkában van, s hogy azt befemidőn az irodalom nemhogy kenyérpálya kásságot és hatást nyomról-nyomra kisérni. jezhesse, leghöbb óhajtása az irodalom minlett volna, de a biztos nélkülözés egyenes Irodalmi munkái óriási mennyiségére nézve den barátjának. E nagy mű az, melynek
útja vala, a törhetlen tanulási kedv, mely arra a tömött könyvészeti kalauzra kell anyaggyüjtési előmunkálatául tekintendők
csillapithatlan szomjjal égette: kedvessé tet- utalnunk az olvasót, melyet „Toldy Ferencz összes irodalmi tanulmányainak s gyűjtői
ték őt a mesterek előtt s barátivá tették félszázados irodalmi munkássága" czim munkásságának magukban is oly megbeazokat, kiknek egynémelyike apja lehetett alatt Greguss Ágost bocsátott kózre, s mely csülhetlen értékű, sok águ s összesen oly
volna. Kik ma a féls/.ázados iró-öreget java- munkáinak, szerkesztéseinekés kiadásainak roppant terjedelmű egyes részei: a régi
beli férfinak látjuk, ki a fiatal Írókkal szem- csupán száraz czimeit, 100 lapon s 621 szám nyelv, emlékek, irók, klasszikusok, költők,
ben sem érvényesiti veteránságát, — elhi- alatt állítja össze. Mi e roppant munkásság monográfusok, stb. kiadásai. Ugyané nagy
het jük, hogy a még félig gyermek ifjút meg részleteit mellőzve, csak néhány főbb ese- mühez, mint részletek, részben mint kivoaz akorbeli öregek szintén férfiúnak, ma- ményre szorítkozhatunk tettdús irodalmi natok, csatlakoznak: Irodalomtörténete,
gukkal egyenlőnek tekintették.
életéből.
tankönyvvül, rövid előadásban, IrodalomMég nem volt 17 éves, mikor (1822.
1835-ben, Döbrentei leléptével, melyet történeti nagy olvasó könyve ; sőt „Kazinczy
ápril 2-án) első könyve, Isokrates „Erkölcsi tulajdonkép elnépszerütlenedése idézett elő és kora" czimü nagy monográfiája is, meintései" megjelentek, melynek jegyzeteiben s mindenesetre az előzött meg, az akadémia lyet az 1859-ben általa indítványozott Kamár meg merte támadni Bacsányit, a Ka titoknokává választatott, s e tisztet 1861-io1, zinczy - százados ünnep alkalmából kezzinczy-iskola ellenségét.
huszonhat éven át viselvén, valódi központja dett meg, s melyből az I—III. könyv jelent
írói ismeretségei bejárást szereztek neki s mozgatójalőn első tudományos intézetünk meg, a IV. könyv még készülőben.
az irodalom iránt érdeklődő felsőbb körökbe összes munkálkodásának. Jelesen 1841-ben,
Vajha nagy munkáját befejezhesse! S
is. 1824-ben az egyetemi szünidőt a felvi- az osztályonkénti szak-működést indítvá- vajha a nemzet, szellemi története nagy íródéken s agy a Kárpáton túli kirándulásban nyozván s keresztül is vivén, kiemelte az jának, a félszázados jubilánsnak, még soká
t iltvén, Kazinczy ajánlatára szives fogad- akadémiát addigi szükkörü s egyoldalú mű- örvendhessen. S ezt remélhetjük is, te-
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Nálunk még ez eszmék csendesen nyu- ' enem egyez össze a nemmel, részint a nem
Trintve Toldy nem agguló fiatalságát, nem
lankadó munkaképességét, kedélye s szel- gosznak; az ellentétek, melyek amott föl- ' ^ g gyöngéd és illemszerü dolgok miatt,
leme rugékonyságát, mely a boldogult b. kelték a küzdést, itt még fejleilenül nyu- melyeket az emberi életnek állam-gazdászati
Eötvös egy tréfás szavát oly valóvá teszi, gosznak egymás mellett; bár a birtokviszo- I szempontból való vizsgálata föltételez; rémidőn azt monda: „Toldy egy élö anachro- nyok ellen alkalomszerüleg történhet is | szint a vallásos kételyek miatt, melyek vanémi izgatás a lelkiismeretlenség által az lószínűleg támadni fognának a logikai tenismus."
Toldy a magán életben is egyaránt értelmetlenség közt, de a nemzet nagy zöme hetség és a vitatkozási szabadság gyakorméltó tiszteletre és szeretetre; a munkás- e részben még nem forradalmár. A család lásából. Ha tehát a leányok nevelését folyság, szellemi élénkség, igénytelen tiszta viszonyának eddigi alapján és formája ellen tatni akarnák tovább is az eddigi széles
kedély, mások érd.emét elismerő nemes lel- sem mutatkozik elégedetlenség vagy izgatás, alapon, a nehézségeket eloszlató egyetlen
küség valódi példánya; nyájas társalkodó, bár a nők magasabb képzésének, s ezáltal mód, a felszólaló anyának, s valószínűleg
meleg szivü barát, a közügyekért lángoló némi-nemü emanczipálásának hangjai kife- több más vele hason gondolkodású nőknek
hazafi. Család-élete, háromszor nősülvén, jezést, sőt közlönyt nyertek irodalmunkban nézete szerint az volna, hogy külön rendezszámos gyermekekkel áLiatott meg, kikben is. De ez csak igen a legeleje a dolognak, nék és megállapítanák mind a tárgyakat,
sok apai örömet ér; fiai közül az irodalom- bár a magunk utján mi is eljutunk majd mind azoknak tárgyalás módját a fiatal nők
ban István ismeretesebb nagy tehetségre és beljebb is. Mindamellett nem hiszszük, hogy számára kizárólagosan; hogy az ismereteket
tanulmányra mutató szépirodalmi, publi- ezen küzdelem viszhangjai ne érdekeljék czuczliban adnák be nekik, a természet
könyvét megtisztított kiadásban, s az emczistai s történelmi dolgozatairól, melyek közönségünket olykor-olykor.
beri
élet bölcsészeiének csak a fölét, hagyAz angol sajtóban a nők társadalmi
szép jövőt Ígérnek a még fiatal írónak.
ván
a
fenéken levő erősebb ételt fivéreik
De maga Toldy sem fejezte még be pá- helyzete körül ugyancsak foly a harcz; erős
hatalmasabb
emésztő szerveinek.
lyáját, sőt fiatal erővel jár még azon; óhajt- pártok küzdenek egymással, és komoly érjuk: járjon soká s érje meg a legkésőbb dekekről van szó. A küzdelem egyik pontját
Érdekes volna megállapítani, hogy a nők
képezi a nők egyetemi nevelésének kérdése, között most folyamatban levő mozgalom
kort, mi embernek adatik!
• ,
— CC — i
együtt a férfiakkal, ugyanazon életmódokra, mennyiben öntudatos saját iránya felöl, és
melyeket a férfiak gyakorolnak. Egyes he- mennyiben van czéljával tisztában. Hogy
lyeken már ezt gyakorlatba is vették, hogy vajon a kiáltozok és forradalmárok tudják-e
Novemberben.
Amerika példájáról ne is szóljunk. Az alább igazán, hogy mit akarnak, merre felé törSárgul a lomb; a láb alatt már
következő czikk tartalma épen erre a pontra nek, s vajon képesek lesznek-e elfogadni a
Zörög a száraz falevél . . .
vonatkozik. Az angol lap, a melyikből át- következményeket, a melyeket nem nehéz
A nap a földhöz alantabb jár,
vettük, a „Saturday Review", kitűnő kri- előre meglátni? Vagy pedig FrankensteinS ágyába, hajh! sietve tér.
tikai
hetilap, mely a nö-emanczipaczióval hoz hasonlólag csak egy monstrumot készíS mégis oly szép az ősznek képe!
szemben folytonosan konzervatív álláspon- tenek, a melylyel, midőn egyszer kész lesz,
Mintha frohujtuá csendesen:
tot foglalt el, majd a gúny, majd a dialek- nem tudják, hogy mit csináljanak? Ezen
„Csak a halálban él a béke;
tika fegyverével vagdalván az elöharczo- köve a széles alapú nevelésnek, magában
A tapasztalás van velem!" —
sokat. Jelen czikke is elég sok érdekest foglalván a népesedés és prostituczió, a csoCsipős szél fú; oly jól esik, ha
mond el, s elég érdekesen világosítja a hely- dák valódisága, a keresztyénség eredete feMoleg szobába juthatunk,
zetet arra nézve, hogy azt mi is közöljük. löli vitatásokat, ha egysz r elgurittatott,
Hol kandallón pattog a szikra,
S nem is vagyunk tán egymagunk. —
Néhány héttel ezelőtt egy figyelemre hol fog megállani? Már eddig is volt alkalBágyadt sugár száll ablakunkra,
méltó, habár kissé furcsa levél jelent meg munk némi részét látni azon tulságoknak,
S mintha ceak ekkép szólana:
egyik laptársunk hasábjain, — irja a „Sa- melyekre e mozgalom vezethet: az edin, A mi elmúlt, nem jő el újra;
turday Review" — a mely azt tartja magá- burghi leendő nő-orvosok illetlen makacsSzép, szép a tavasz s nyár szaka!" —
róL hogy ő kiválóan a lady-k lapja, s a mely, | ságában, valamint azon különös amerikai
Puszta a táj; a természetnek
— szívesen bevalljuk — betölti szükségeit | nőkben, kik visszautasítják a házasságot
Eltűnt zaja s költészete:
és kielégíti értelmi szomját a mivelt angol mint szentségtelent, és az együtt-élés melA madarak nem énekelnek,
nők igen nagy számának. A levél „egy lett vannak, mint egyedüli állapot mellett,
S nem szól a lágy tücsökzene. —
anya" által volt aláírva, „kinek leánya 1869- a melyben a nő tisztelt és szabad. MegvallA. patak is oly laesudan lejt,
ben tett vizsgát az egyetemen"; s panasz- j juk,hogymi osztozunk a felszólaló anyának
Mintha ez ülne homlokán :
kodik kétséges tendentiája felöl azon tan- némi aggodalmaiban, s nem szégyeljük
„Elfáradék s megfagytam ah! mert
Sok sugárral kaczérkodám!" —
könyvek némelyikének, melyek a vizsgára hozzá tenni, hogy eltekintve a rendszer abkészülő leányok elé ki vannak tűzve a solut igaz vagy hamis voltától, jobbnak
Nyugodt az ég; a nap nem éget,
cambridgei egyetemnél. S e könyvek között tartjuk a mikre nézve, ha arra tanítják őket,
Es a felhő nem rejt vihart:
idézi John Stuart Műiét, a mely ^elenged- hogy tiszteljék a törvényeket, ugy a minők
Nincs zápor, mely a tarka rétet
hetetlen tankönyv az államgazdász'atban." azok, s különösen a melyek a házasságra
Elmossa . . . az is oly kihalt. —
S e könyv használata ellen kikel három és saját becsületökre tartoznak, s legyenek
Derül, borul, oly észrevétlen';
Szegény ég! azt gondolja tán:
okból: először azon fejezet miatt, mely ,,az vallásosak a közönséges módon: inkább
,,Miért lássák erőtlen éltem'?!
alacsony munkabéren való segítés" módjai- mintsem megengedjék, hogy tág nézeteik
Úgyis eleget hánykodám!" —
ról szól, s a mely — mondja a levélíró — legyenek az erkölcsi tartozások-, s más
„nem olyan, hogy azt egy leány apjával egyéb, az istenre és leiekre vonatkozó eszHűl, hűl a lég . . . a tél közelget;
vagy fivérével együtt olvashatná". Másod- mék körül. Több mint félelemmel tekintünk
Hírnökéül már itt a dér,
szor azon tan miatt, hogy „a törvény jogo- azon bekövetkezhető állapotra, a melyben
Mely szürkére fest mezőt, kertet,
Mig a letűnt nap visszatér. —
sítva van beleszólni az egész életre kötött az anyák egy uj faja arra neveli fel leányát,
Maholnap már ez is hiába
házassági fogadalmak eseteibe, s hpgy a hogy a házasságot mint lealacsonyító köteJő s megy: fehér lesz kert s mező . . .
házasságok szétbonthatok legyenek az állam léket tekintse, s mind elvekkel, mind példáMint a kiégett szív porán a
által, ha mindkét illetékes fél ugy kívánja" val tanitja arra, hogy a szabad szerelem
Szelíd, áldásos szomfedő. —
— mely ellenkezik a házasságok felbont- jobb dolog annál, s hogy az együttélő társ
Benedek Aladár.
hatatlanságának theoriájával, s emlékezteti állapota tisztességesebb a hitves-társénál.
az irónöt „azon törvények némelyikére, me- S részünkről mi szeretjük, ha nem látjuk a
lyeket
a párisi Commune készített nem- nö atheistát, ki az imádkozást babonának
Ggy angol anyának ijedelme a sza1
rég.' Harmadszor: mivel „azok, kik Hume- tekinti, s lelke vívódik a végzet és a szabadbad nőképzéssel szemben.
nak a csodák ellen felhozott okait megdön- akarat kérdésével. Az okoskodás ereje oly
n u
•^ y got-európai társadalom, s ezek teni akarták, megezáfoltatnak, a nélkül, gyenge a nőkben, hogy állandó segélyre
között legelöl az angol, évtizedek óta egy hogy az iró jobb okokat hozna fel Hume van szükségük; s ha hiányzik náluk a valnagy soczialis forradalom forrongásában ellenében''. Mivel „a mindenek felett ural- lásos lelkiismeret vezetése és féke, hiábavan, mely az eddigi társadalmi viszonyok kodó gondviselés tana kinevettetik, mint valóság tőlük önfékezést várni az elvont
két fő-oszlopát támadja meg: a birtokvi- nem tudományos és babonás". Mivel „a elvekkel szemben. Ök nem számolnak a köszonyt és a családot. Mind a kettőt másként, Darwin-féle theoria kedvezőleg emlittetik, vetkezményekkel ; s nem ismernek határt,
uj alapokra igyekeznek fektetni, az elöhar- és a franczia bölcsészek, Comte, Laplace és ha egyszer eleresztik magukat; s így a mi
ezosok szerint igazságosabbra, azzal a czél- mások folytonosan idéztetnek, habár az iró egyenesen fentartja őket: szeretet-kötelékeik, vallásos érzelmük, és a jól fegyelmelal, hogy kevesbüljön a pauperistnus, a nem ért is mindenben velők egyet,"
prostituczió, a bün és nyomor. Előttünk biíme tehát itt van néhány megfogható zett erkölcsi érzet. S jelenleg ezen tulajdozonyosnak látszik, hogy a legközelebbi jö- ellenvetés, egy angol családanya által hordva nok szomorúan kegyet vesztettek az előre(Vege kovetk.)
vendő föküzdelmei ezen két intézmény körül fel, a leányok szélesebb kiképzése ellen, haladott Osztálynál.
fognak történni.
azon világosan kimondott alapon, hogy az
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A verespataki zúzdák.
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mészpát, cseleny, kova, csalércz s más ily erezet.
És a homokkő az arany-ér körül 2—3 láb szélességben szintén aranytartalmu. De ez aranytartalom természetesen olyan, hogy még a bányász
éles szeme sem fede. heti föl s csak zuzdai művelet után nyerhetni ki a sár közül. Előfordul az
arany itt ág, haj, lemez formában, de átalában
mint termés-arany ritkán.
A bányászok elvezetnek az úgynevezett katranczához is. Mint a nagyági bányászat egyik
érdekes és becses sajátsága a tellur, vagy nagyágit, 8Ílvanit, — itt a bányász világ sajátságának
uj képét adja, némi fogalmat nyújtva az embernek
Dárius mesés kincséről, melyre csak álomban mer
gondolni a képzelet. Az arany e helyen egy gyönyörű ásványnyal: a vörös cselenynyel vegyült.
E testet nem tartá magához méltatlannak az aristokratikus nemes érez, s ily darabocska, kicsiszolva, a legszebb ékül használható. Ezelegyüléstől nyerte nevét is, mi az oláh parasztnők czifra,
szintén piros-sárga olőkötőjére, katrinczájára emlékeztet. Mások szerint azonban onnan eredett neve,
hogy oláh pórnők katrinczáikban hordták, lopták
a gazdag követ. Mert e helyeken az arany oly
annyira el van terjedve a kőnemben, hogy 400 láb

Abrudbányától Verespatak felé haladva, az
erdélyi bányavidék ogész sajátosságában tünedezik föl. A kopasz és omló, össze-vissza lyukgatott
hegyeket csak itt-ott tarkázzák erdők, — az emberkéz felforgatott mindent. Töveik mellett egyegy patak kínlódik tova. Fölfogja száz és száz
zúzda, vizét fölhasználja mindmegannyi. A moraj,
mit ez éreztörő malmok vernek, viszhangO7tatva
a hegyoldalaktóL örökös zajjal tölti be a völgyet.
Minden bányásznak van egy ilyen zúzdája, mely
magában nagyon egyszerű alkotvány, s az aranynyerésnek ezen már magában primitív eszkö.e
még primitívebb módon épittetik. A viz egy kereket hajt és ez 3, 6, 9, 12 nyilat, alul vassulylyal
bélelt gerendát emel és ejt le, melyek porrá törik az alájok vetett érczkovet. A kőrészek a vizzel sárrá olvadván, elfolynak, mig hosszasabb
müvelet után aztán megmaradnak az érezrészek,
arany, ezüst, réz, vas, ón stb. Az egész művelet
egyébiránt a természet nehézségi törvényén alapszik. Hasonló művelet, mint az aranymosás, hol a
fövényből, viz sogélyével szintén a nehezebb érezrészek választatnak ki. — E zúzdák közt legtökéletosebb az, mely a sz.-keresztbánya számára, Gura rosia-nál
építtetett, államköltségcn, melytől
vasút visz föl a sz.-keroszt-bánya
nyilasáig. Ráülhetünk egy ily czélból készült társaskocsira, s az egy
ló által vonatva elrobog velünk.
Nem kell semmi egyéb, hogy az
ember vasúton higyje magát, egy
kis merész képzeletnél. Alattunk a
mélyben, hosszú sora a patak mellé
épült zúzdáknak, s a sajátságos
összekuszált vidék, valódi bányászképet nyújtanak. Száműzve van
minden egyéb foglalkozás; bármerre nézünk, a bányászat jelvényei tűnnek elő : csákány és kalapács, és kincs-szomj.
Verespatak csinos kis bányahelység. Rendetlen utczái, a még
rendetlenebb építés, a teremtés
elsőkorszakbeli kövezete csak emelik sajátosságát. Számos emlék és
nyom jelöli, mutatja itt ma is a
hajdani római uralmat. Verospatak
házaiba falazva sok emlékkövet és
római maradványt láthatni, melyeket kiástak idővel. Vannak emlékek, melyek a hegy szivében levő
üregekből hozattak napvilágra.
Háromszázat meghaladó bányatársulat központosult Verespatakon, s a külön tagok, a részvénybirtokosok nem pénz, hanem
termés-aranyban kapják ki a jövedelem részét. Kapnak érczkovet
is, mit aztán mindenki legjobban
kamatoztathat kedve szerint. Azért
van majdnem minden egyesnek
külön zúzdája, hogy a nyert érczkovet összetörje s kinyerje aranyát,
természetesen tökéletlen és oly
költséges módon, hogy a műveletnek egyszerűsítése, s csak néhány,
Verespataki znzdák (Erdélyben.)
a tudomány legújabb előhaladottsága és vívmányai szerint épitett
zúzdában összpontosítása a bányák jövedelmét J magas és 120 láb széles üregeket vájtak s az
tetemesen szaporitaná.
! érczkovet levitték a zúzdákhoz az arany kiválaszLássuk közelebbről az arany előfordulását; j tása végett.
A hegységnek e gazdag arany tartalma föltart
még pedig az egyedül szabályszerűen űzött sz.kereszt bányában. A bánya harmadlagos homok- a csúcsig, melyen a Csetátyék vájattak be; s ha
kövön áthajtva egyenesen a verespataki Kirnik látjuk mindezt, s az egyszerű műveletet, nem
nevű aranydús hegynek tart, mely felett a Csetá- fogunk csodálkozni egy ókori klasszikus leírásán:
tyék emelkednek. A magán és rondetlen bányász- ,,— feltörik a gyepet, és így nyerik a nemes érkodás annyira össze-vissza fúrta a hegyeket, hogy ezot, melyot mi halandók aranynak nevezünk."
uj jövedelmező bányanyitás már nem sok reménynyel kecsegtetett. A kincstár tehát sok száz öllel
alább szállt, s megnyitá - - részvények utján — a
Szibériai karaván.
sz.-kereszt bányát, mely egyenes irányban tart a
verospataki aranydús hegyeknek, s hajtásai, mellék
Fenn magasan, Ázsia északi részén, a Jegeságazásai által valamennyi bánya alá kerülvén, ott tenger által határolva, ott fekszik a roppant nagy
jár, hol még aranyat nem kutattak.
terjedelmű Szibéria, 225,580 négyszög mérföldnyi
Ha mintegy 100 ölre már bemélyedtünk a területen. E sok tekintetben gyászos hirü és embányába, az oldalfalakon nyílásokat látunk, 1 — lékű tartomány a „minden oroszok czárjának"
300-an fölül is, számmal jegyezve. És minél köze- anélkül is igen hatalmas birodalmához tartozik s
lebb érünk a Csetátyéhoz, ez oldaljogyzékek an- Európa legfontosabb védbástyája Ázsia vad, nonál sűrűbbek lesznek. Mindegyike egy föltalált mád népei ellen.
arany-eret jelöl. E mollék-erek azonban nem
Mi, a mivelt nyugot szülöttei és lakói, többérezbe vegyültek, mint átalában más bányáknál. nyire igen téves fogalmakkal birunk e tartományAz arany csak magában jő elő, nem vegyülve ról s nem ritkán ugy tekintjük azt, mint a melyet
érczczel, homokkőben, s csak ritkán találhaini örökös hó és elenyészhetetlen jég borit, és a hol
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csakis szamojédok, tunguzok és kamcsadálok, s más
efféle félvad néptörzsek laknak, molyek között az
orosz száműzött szomorú, sötét, lemondásban él.
Pedig ez nem egészen ugy van, mert habár igaz
is, hogy északon a megmérhetetlen területek csak
ritkán szabadulnak meg a jégtől és hótól, de aztán
ellenkezőleg a délfelé eső vidékek annál gyönyörűbb hegyi tájakat, pompás ezédruserdőket és
termékeny földrészleteket tartalmaznak. A mi pedig a számüzötteket illeti, az ujabb időben az ő
helyzetök is meglehetősen javult, mert, a felvigyázat kivételével, semmiféle kényszernek alá
vetve nincsenek, s nem ritkán történik, hogy még
meg is gazdagodnak. Természetesen sokkal szomorúbb azon elitéltek sorsa, kik arra vannak ítélve,
hogy a bányákban dolgozzanak, mert azoktól a
logszigorubb bánásmód mellett a napvilág szabad
élvezhetésének jótéteménye is el van tiltva. A számüzöttek összes számát megközelítőleg 135,000-re
tehetjük, a kikhez évenként mintegy 10,000 uj
bajtárs kerül s nem ritkán sok nő is. De mostanáI ban az önkénytes bevándorlások se jelentéktelenek,
! saz utóbbi években több ezer orosz család települt
' le ott, kik mint szabad parasztok földet kaptak s
• egyéb kedvezményekben is részesültek.
A mi a benszülötteket illeti,
az orosz kormány lankadatlan fáradozása folytán jó nagy részök
a keresztyén hitre tért át, s ma
már majd minden helységben lehet
látni keresztes tornyu fatemplomokat, de a legtöbb néptörzs nomád életet folytatván, természetesen igen sok pogány is van közöttök, a kik lelki üdvösségöket néha
igen különös bálványképek imá<lása által remélik elérhetni. Szibériának eme ős lakói a világ leggondatlanabb emberei közé tar, ,
•
toznak, a kik, a meddig egy darabka kenyerök van, sohasem törődnek a jövő nappal. Még maguk
a letelepültek is oly végtelen hidegvérüek, tunyák és közönyösek, hogy csakis a legvégső szükség bírhatja okot a munkára. Különben meglehetős békességben élnek egymás között s még inkább
szomszédaikkal, kiktől mindenféle
igazságtalanságot és zaklatást eltűrnek, csakhogy ne kelljen azokkal czivakodniok. A szükség gyakran lopásra készteti őket, melyet
azonban általán véve kárhoztatnak és megvetnek.
Szibéria északabbra lakó népeinek legjelentékenyebb és legjövedelmezőbb kereset-módja az
irámszarvas-tenyésztés, mely nélkül a szamojédok és a lappok éhen
pusztulnának el, vagy pedig a gazdagokhoz kellene szegődniök munkára. Mellesleg vadászattal, halászattal és mudárfogdosással is foglalkoznak. Egyébiránt igavonó állatul nemcsak az irámszarvast
használják Szibéria bennszülöttei,
hanem a kutyákat is. De természetesen mindez csakis az őslakosokról áll, mert az előkelő orosz
birtokos vagy más európai látogató egészen másképen szokott utazni.
Egy ilyen végtelen terjedelmű s nagyrészt
zordon éghajlatú tartományban az utazás igen
terhes dolog, főleg télen. De a gazdagság még az
ily helyen is meg tudja szerezni magának a szükséges kényolmet. Olvasóink bizonyára tudni fogják, hogy az orosz kormány Sziboriában legtöbb
hasznot a számtalan sok gyémánt-, arany-, ezüstés platina-bányák nagy mérvű miveléséből huz.
E bányákat egy-egy czári megbízott évenként
gyakran meglátogatja és megvizsgálja, de egy
ilyen hatalmas úrról csak nem tehetjük fel, hogy
iramszarvasok vagy épen kutyák által vont szánon
vagy kocsin utazzék. Sőt ellenkezőleg még Oroszországban szerez magának egy könnyű uti kocsit,
ellátja magát czukorral, theával, kávéval, hideg
hússal és kenyérrel s kényelmes kocsija elébe
fürge orosz lovakat fogva, könnyű szerről utazhatja be a véghetetlen hómezőkot és mocsáros
tundrákat.
Ilyenkor aztán gyakran megesik, hogy a kormánybiztos egész karavánokkal találkozik, melyek czárja számára a drága erezet a bányákból
tova szállítják. Rajzunkon épen egy ilyen fuvaros
karaván van feltüntetve, mely legalább is 50 sze-

ifjúságában látta csak és azóta egyszer sem. —• a hol házai végzó'dnek. És mily kevés ember isMi csodálandó van hát benne, hogy a budai meri e nagyszerűséget! Lépésről-lépésre menve
zugliget szikláit és pázsitjait, erdőit és völgyeit föl lejtőjén a kanyargó kocsiuton, uj meg uj tájkép
akárhány fővárosi ember nem ismeri? Hisz ott bájolja el az ember szemét. Nincs az az elsőrendű
van közvetlen szomszédságunkban a vén Gellért- panoráma, melynek üvegei mögött változatosabb
hegy, ez a tiszteletremélté aggastyán, melynek és tarkább tájképcsoportok tűnnének elő, mint itt
haragos zöld lejtőjón oly kevés ember fordul meg, a Gellért lejtője és ormáról. P á r száz lépést fölpedig hát itt fekszik előttünk mogorva kopársá- haladva az utón, mely szőlők között kigyódzik a
szürke
czitadella felé, lá. ^ _ ^ ~_^i^ — = - - —
baink alatt lát_.-="v ~j5^^=r^í-^U^ juk az egész Ta~--=~"
bánt, Buda e
legrégibb külvárosát. Nincs
szükségünk Gil
Blas ördögére,
hogy leemelje
előttünk a házak tetőit —
mert kényelmesen belátunk az
egész Tabán
udvaraiba, sőt
akárhány szobába is, a nyitott konyhaajtókon keresztül. Ott játsza
le magát lábaink alatt egy
külváros lakosságának egész
házi élete. A
gazda, ki pinczéjébe szállitja borát, a feleség, ki egyidőben főz és szoptat, a dé vaj kodó
Szibériai karaván.
leányok, a pajkos gyerekek —
mindanynyian
alája
esnek
a
gellérthegyi
sétáló
gában, szemben a rakpart nyüzsgő életével, lábaiA Gellérten.
ellenőrzésének.
nál a fejedelmi Dunával. A meddig lejtője házakÉs mily tájkép terül elénk, ha még kétszáz
Valaki azon állítást koczkáztatta nem régen, kal van borítva, addig sok fővárosi ember ismeri
hogy a P e s t l lakosság kilencz tizedrésze csak hal- a Gellértet, mert hát ez apró házakban, melyek a lépést teszünk az utón fölfelé. Ott fekszik szemben
lomás után ismeri a budai hegyek pompás ^részle- pesti oldal kolosszális palotái mellett kártyavárak a hosszan elnyújtott várhegy, szürke falaival, meteit. Bármily képtelennek tünik| is föl első pilla- gyanánt tűnnek föl, — bort mérnök, még pedig lyeket csak itt-ott szakit meg egy kidomborodó
natra ezen állítás, el kell ismerni annak igazságát. oly bort, minőt Pest fényes vendéglőiben sem körönd vagy kiszögellő bástya. A királyi palota
rézfödelü torVannakjómódu
nyairól
szemcsaládok Pesbántón verődten, a kik husznek vissza a
harmincz év óta
napsugarak,
és
laknak a főváa becsukott zöld
rosban, és soha
redők kétségtesem látták a
lenné teszik,
zugliget bájait.
hogy
magas venA nagyvárosi
déghez
nincs
emberek egy
most szerencsénagy részét terje a fejedelmi
méezettanilag
palotának. Háa „barlanglatunk mögött a
kók" osztályámelancholikus
ba lehet sorolkülsejű
sashegy
ni — és joggal.
nyújtja ormát
Pária és Lon:az égnek és tádonban — e két
volabb a svábóriási világváhegy lejtőin ferosban , akárhérlik nyárilak
hány öreg emnyárilak melber van, a ki
lett. Kétszáz lésoha sem látott
pést
fölfelé —
oly mezőt, me•és előttünk feklyen Petőfi szeszik egész terrint a buzakajedtségében
a
lászok „gazdag
budai hegyvioczoánja ringalág. Ki győzné
tózik." E kümegszámlálni
lönös, és bizo•és megnevezni
nyos tekintetaz ormokat, meben elszomorító
lyek az egész
adatot a staháttért félkör
tisztika utján
alakjában
ellebirjuk. A nagypik? Ott tekinvárosi ember,
tenek elő a zugfőleg ha a tárliget ormai#süSzentgellérthegyi
részlet.;
sadalom szegérün beerdősült
nyebb osztályához tartozik, vajmi keveset tud a természet kap az ember. A bormérő saját termesztése ez lejtőikkel. Az a nagy fehér pont ott a távol
nagyszerűségéről: az erdők árnyas és illatos ma- a tüzes bikavér, mely annyi fejet tesz zava- völgyben a lipótmezei tébolyda, az a fasoroktól
gányáról, a rétek buja növényzetéről, a mezők rossá naponként, és oly sok lábra nézve nehéz átszelt rét a városmajor, ez a pázsitos térség a
áldásos terményeiről. A mit a falusi gyermek föladata teszi az egyensúly megtalálását. A budai történelmi emlékű vérmező. Amott nagy füstnapról napra lát: a virágzó gyümölcsfákat, a hegyek bora az, s a Gellért északi lejtőjének nem felleg gomolyodik ki mintegy a föld mélyéből
sárguló buzakalászt, a röpködő pillangót, a fa- egy házában a déli lejtőn termett szőlőnedvet — az a déli vaspályát jelöli, mely mély földoromra odabigyesztett madárfészket, a legelő fogyasztják gazda és vondég.
vágásban kanyarodik ki a hegyek közt Fehérgulyát — azt sok vén fővárosi ember tán kora
Pedig a Gellért nagyszerűsége ott kezdődik, vár felé.] ,

kérböl áll. A szekerek a téli hófúvások miatt fölállított jelpóznák között lassan döczögnek tova s
mind egyfogatuak, melyek; közül 5—6 szokottegy paraszté lenni, a ki gyékényszőnyeggel fedett
könnyű telegá-jában (kocsi) vígan halad szekerei
után, hogy azokra felügyeljen. Az érczeket szállító
szekér igen egyszerű tekenyőből vagy ládából, sőt nem ritkán csak egy kivájt fatörzsből áll,
néha koporsóalakulag deszkákból összetákolva, vagy pedig vesszőfonadékból avagy
fahéjból összeillesztve. Valóban festői látványt nyújt,
midőn az utas
egy ilyen karavánnal épen
olyankor találkozik, a mikor
az éjnek idején
a szabad ég alatt
letelepedik.
Egy efféle
karaván utazása, főleg ha téien, a hózivatarok, vagy tavaszszal, a hóolvadás idejében történik, a
mikor minden
kis patak óriási
folyóvá duzzad,
hetekig, sőt néha hónapokig is
eltart. S. L.
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És lassanként fölérünk a czitadella bástyái- veszodelem után az óhitű kalugyerek lakták
matosokra. E fejedelmi ígéret még inkább fokozta
hoz. A mit a szem még csak sejtett alantabb, az 1724-ig. Azóta ez is régen romban hever.
a
kivándorlási h.jlamot. Az országutak egyszerre
«'gész mogragadó nagyszerűségében fekszik és
A végzetes ütközet után Szulejman nem jött megnépedesodtek tarka embertömegtől.Kész akaterül el a mélységben. Ott emelkedik a túlsó egyenesen át Bácsmegyébe : Budának tartva hi- rattal s mégis nehéz szivvel indult e nép az ismeDunapart mentén egy rengeteg kőlabyrinth, dat veretett a Dunán keresztül. E híd szeptember retlen uj házába.
szürko por és füstfellegbe burkolva, melyet ;i szél hó 19-én készült el, s a török császár még az nap
A churpfalzi kormány, mely eddig közönysem tép szét, vagy kerget el maga elől — ez a átjött rajta seregeivel. Lefelé vonulva, elpusztinyel
nézte a kivándorlás szervezését, megdöbbent,
kőhalmaz Magyarország fővárosa. Lent a rakpar- I tott mindent, mit útjában talált. Mint monda:
ton, mintha hangyagombolyag nyüzsögne, annyi j nem hódítani jött, hanem boszut állani. S a bősz u midőn elvonulni látta a jelentékeny sokaságot.
ott az ide-oda mozgó és eg\ másba olvadó fekete valóban iszonyú volt. Egő falvak és városok, ha- Kérdőre akarta vonni a vezetőket, de ezek már
pont — azok emberek. Föl a Gellért ormáig ogy- lomra ölt férfiak, nők s gyermekek jelölék nyom- előre elillantak Ausztriába. A többi német fejeogy gőzhajó éles sivitásán kivül semmi tisztán dokait. Október hó 5-én Bácson alul egy árokkal delmek is utóbb szigorúan megtilták alattvalóikkivehető zaj nem hallatszik, csak a tompa lárma köritett táborra akadt, hova többb ezer lakos vette nak a kivándorlást. Most azonban a nép már
árulja ol a kétszázezer lélekkel biró nagy város magát megmentett vagyonával. E tábor áttörése titkon is távozott ősi lakhelyéről. A szökés veszepezsgő életét és örökös sürgés-forgását. A magas- több török életébe került mint maga a mohácsi delme addig tartotr, mig át nem lépték fejedelmük
ságból letekintve észrevehetőn csal a szem. A ütközet. A janicsárok agája Szudzsa s több másod területét. Kik a frankfurti császári biztostól uti
Károly-kaszárnva, a múzeum, a ferencziek tem- vezénylő elesett a küzdelemben. A tábor megvívása levelet nyertek, azok akadály nélkül mehettek
ploma oly közel látszanak feküdni a Dunához, után a megtámadottak mind egy emberig fölkon- Rogensburgig. Bécsbe érve, mindegyik család a
mintha csak egy ugrásnyira volnának tőle. És a i czoltattak, feleségestül, gyermekestül. Okt. 9-én magyar kanczelláriánál jegyzőkönyvbe vétetett s
háttér! Ott terült el a Rákos sikja, elején a kere- j Szulejman Újvidéknél a Dunán átkelt; vissza- Budára utasittatott a kincstári főkormánj hoz, itt
pesi temetővel, mely nem engedi eífeledtetni az em- í hagyva a megyét vérben, romban, nyomorban. kijelöltetett neki a vármegye, melyben letelepedhetett.
berrel, hogy mind az, a mi ott lent nyüzsög, küzd, ;
Aztán csend lőn százötven esztendeig BácsBácsmegyéro nézve Zomborban szintén léteelőretör, rombol, épit, agyarkodik, élvez, szeret és i megyében is. De e csend nem volt a béke, hanem a
nyomorog — porból lett ésporrá lesz. Hány generá- halál némasága. Mint gazdálkodott a magyar zett telepítési hivatal. Tagjai voltak: Ürményi
cziót láttál te már előteremni és elenyészni vén nemzet halálos ellene e vidéken: annak bővebb Mihály, báró Weissenbach a Groman Zsigmond.
barátom Gellért, a ki tul fogod élni azt a világvá- leirását ezúttal mollőzöm. Elég legyen annyit Feladata volt e hivatalnak annak teljesítéséről
gondoskodni, mi igérve vala a gyarmatosoknak.
rossá fejlődő és izmosodó kőlabyrinthot!
moüjegyezni, hogy Bács- és Bodrogmegyék mind A földmives kapott családjához képest egy vagy
A szem távolabb tévedez, tul a városliget népességi, mind gazdasági tekintetben tönkre jukét negyed telek bevetett szántóföldet, négy
lombkoronáin, hol a messzeségben egy-egy torony tottak a török uralom alatt. A török maga után
lovat, gyeplőt, szekeret, ekét, boronát s a szükelmosódott körvonásai rajzolják le magukat a ké- nem hagyott más emléket,— mint pusztulást. S ez
séges apróbb szerszámot. Minden család kapott
kes-szürke láthatáron. Jobbra a lejtőnek induló közös jellemvonása minden barbár népnek.
tehenet, ágyat, teknőt, fejszét, kapát, kerekes
talajon egy csomó ház fehérlik elő— az Kőbánya,
Zomborban basák székeltek; az egyik közülök guzsalvt s ogyéb házi eszközöket. Az iparosok
e napról napra fölviruló kereskedelmi és ipartelep. egy régi levél tanúsága szerint, a zombori víztől (!)
kikapták az ígért 50 forintot. Ezek aránylag legAmott a Dunához közelebb a soroksári torony te- meghalt.
kevesebb-ben részesültek, miért ők is többnyiro
teje csillog elő a napsugarakban, és ott egész ..
Midőn a megye néptelensége legfőbb fokát földmivesék lettek. A községek ismét külön kedláthatár végén déli irányban a ráczkevei torony érte el, akkor vándoroltak be időnként a szerbek, vezéseket nyertek. Mindenütt iskolák és egyházak
körrajza mosódik cl. Mily fejedelmi a Duna e ma- bunyeváczok és sokaczok,elfoglal\án az elhagyott építtettek a kormány költségén. Lelkészeknek s
gasságból tekintve. Széles ezüst szalagként kígyó- községekot és telkekot. Innen származnak részben tanítóknak kiosztatott az évi illeték. Az építkezik végig a tájképen, a meddig a szem láthat, itt Bácsmegyében a helységek szláv elnevezései. De zési bizottságnak vezetője volt Kis József, ugyanszigeteket moghagyva, amott zátonyokat és ho- mind e népf'ajok, csekély szorgalmuknál fogva, az, kinek része volt a Ferencz-csatorna építésémokpadokat tüntetve elő, könnyen és meltóságosan nem voltak hivatva arra, hogy e lehanyatlott te ben is. Egy-egy gyarmatos ház kétszáz írtjába
szállítva hátán a sebes gőzhajókat sa lassú talpakat. rületnek uj szint kölcsönözzenek.
került a kincstárnak.
A Gellért déli oldalán szőlő szőlő mellett terül el
A törökök kiűzetése után Bácsmegyének még
Ezen telepítés alkalmával újonnan alakultak
egész Promontorig, melyet könnyen kivesz a szem. mindig szomorú képe volt. 1730-ban alig találtaA hosszú nézés és elmerensrésbe boesteledik tott tizenegy templom a kalocsai egyházmegyében. kincstári pusztákon a következő községek ; Torzsa
az idő csakhamar. A sötét és zajgó főváros háztö- Iskolák mindenütt hiányoztak, a földmüvelés 250, pfalzi és zweibrückoni lakosokkal; Cscnenka
megei között kigyúl egy apró világitó pont — nagyon alanti fokon állott, minthogy több ezerre 500, a Mosel és Rajna közti alattvalókkal; Ujegy gázlámpa — és negyedóra múlva az egész menő telek hevert parlagon szántás-vetés nélkül. verbász 310; Kiskor, Szeghegy s Bulkesz egyenként 230 és Járek 80 házzal.
Dunasoron 8 a belátható utczákon egy fényes
Első volt Mária Terézia, kifigyelmessélőn
A meglevő falvakhoz hozzáépült: Palánkán
gyöngysor kigvózik végig ölelkezve a lánczhidon ezen állapotokra s magában föltéve, hogy e ter200;
Uj-Szivaczon 135; Soovén és Kulán 80; Paát a budai oldal világjaival. A főváros fölött lebegő mékeny tájakat nem hagyja munkás kezek nélkül.
rabutyon,
Rácz-Militicsen, Kernyán, Csonoplyán,
gőz- és porgomoly barnapiros szint ölt a lámpák 1762. évi május hó 11-kén és 1763. évi február
ezreitől, mint az a tüzes felleg, mely hajdanában hó 25-kén kelt rendeleteivel megkezdé Bácská- Sztanisicson, Almáson 100—100 ; Veprováczon
vezércsillagul szolgált a menekülő zsidóknak. ban a német gyarmatosítást. Az ő uralkodása 160 s Bezdányban 85 ház. Feketehegy 1782-ben
Lent a Geílért lejtőjén zene és dal szól — a budai alatt vándoroltak be: Hodságh, Csatalja, Kol- keletkezett magyar lakosokkal. Bresztováczon 150
franczia család települt le, kiknek ma már csak
bor ez este is megtette hatását.
luth, Gákova, Kornya, Filipova, Uj-Palánka s nevük franczia.
Borostyány Nándor.
Gajdobra községek lakosai. Apathinba, PrigleviA II. József alatt letelepitett családok 3300
cza-Szontiványra s Xovoszellóra már jóval előbb s a Máriíf Terézia alattiak kétszázat tehetnek öszis jöttek német gyarmatosok. Ez utóbbi állítólag szesen. Midőn a zombori telepítő hivatal 1789-ben
a legrégibb német falu Bácsmegyében. A szent- számadásait befejezte: kitűnt, hogy egy-egy behoA niiilt századbeli német telepitvé- iványi
szerbek a német letelepedés után töme- zott családra ötszáz forint fordittatott s az egész
nyek Báesmeg) ében.
gesen Szivaczra költöztek át. Ezen bevándorlá- gyarmatosítás Bácsmegyében mintegy 2 millióba
sokra nagy befolyással voltak azon német katonák került.
Ezer ötszáz huszonhatban nyakavágott szent
A bevándoroltak eredeti lakhelyeiről részleJános napja szerencsétlen nap volt hazánkra nézve. is, kik a törökök elleni hadjáratban részt vettek
tes adataink nincsenek. A bécsi kanczellária, a
Nomen et ómen. Perényi szavai szerint húszezer Bácsmogyében.
Az első gyarmatosításról kevés részleteink budai és zombori kincstári hivatalok múlt századi
martyrral többet tisztelhetett e naptól fogva a rabvannak. Annyit tudunk, hogy a bevándorlók a irományai erre nézve fölvilágositást adhatnának.
igába hajtott magyar nép.
német ,,Reich"-ből jöttek. Ezen nevezet nem
Azon vidékekhoz, melyek sokat szenvedtek a- jelenté az egész német birodalmat. „Reich" Egyedül Uj-Szivacz lakóinak neveit és származás
mohácsi vész után, tartozik Bácsmegye is. Ha az alatt a Közép-Rajna, Majna, Neckar, Moaol és helyét jegyzé föl részletesen az ottani jegyző, ki
áldozatok számából vonhatunk következést annak Lahn folyók közti területet értették; tehát Sváb- ugy látszik, velők jött ki Németországból.
Nyelvre nézve a gyarmatosok a legtarkább
régibb állapotára, ugy e megye népes és virágzó ország, Würtemberg, Baden, Rhein-Pfalz, Zweivolt. Történeti följegyzések szerint negyvenezerre brücken, Saarbrücken, Trier, Mainz, Hessen- vegyületet képezték s képezik mai napig is. Rósz
ment a megölettek száma a Duna és Tisza között. Kassel, Hessen-Darmstadt, Nassau-Weilburg, kiejtéssel birtak a heszek; érthetőbb nyelven beBácsmegye lakosai a katasztrófa előtt nagy- Braunfele, Frankén, Würzburg s Ysenburg vi- széltek a Braunfels és Saarbrücken-vidékiek. Ama
kiejtés, mely a protestáns helyekon divatozik, aa
részben magyarok voltak. Találtattak a déli részen dékeit.
pfalzi szójárás. Midőn a múlt nyáron künn jártam
szerbek, kik a 12-ik század végén Csernovics
Az emiitett falvak lakói többnyire frankok a Rajna és Majna mentében : többször találkoztam
Arzén ipeki patriarcha vezérlete alatt kerestek
és
svábok.
Midőn háztartásukban vagy viseletük- oly kiejtéssel és typussal, a minővel bírnak a mi
magliknak itten uj hazát. Műveltebb része a meben
valami
elavultat akarnak jellemezni, még ma bácskai németeink.
gyének volt a Dunamente. Erdőségek, termékeny
is
azt
mondják
rá: alt-frankisch.
Ruházatra nézve is sokat különböztek az
irtások, nagy terjedelmű nádasok s halastavak tették
II.
József
császár
a trónra lép vén, az anyja által egyes községek lakói. A férfiak többnyire felgyürt
kieséé és gazdaggá a vidéket. E vonal hosszában
telepedett meg több szerzetes rond is. Báthmonos- megkezdett telepítési művet folytatá, sőt Len- kalapot, hosszú vászon kabátot, rövid nadrágot,
toron az augusztinusok; Monostorszeghen a pau- gyelhonra is kiterjeszté. Colloredo herczeg ellen- harisnyát, s csattos czipőt viseltek. A nők viselelinusok ; Szóntán, Bácsban, Gajdobra s Titel táján jegyzése mellett 1782-diki szeptember hó 21-kén téhez tartozott a tornyos főkötő és rövid szoknya.
részint szerzetesek, részint társas káptalanok bir- kelt pátenst intézett a császári biztoshoz Frank- Most már mindannyian a magyar ruhát fogadták
tak lakhelyeket. Bácsban a kalocsai érsekek is furtba. A bevándorlóknak igértetett ebben: val- el, a maguk Ízlése szerint. Mint földmivosek nem
laktak időnként a mohácsi csata előtt; köztük lás-szabadság, tiz évi katonamentesség, egy telek- állottak eleinte az uj honfiak a mostani magas foVárdaiPéter 1497-ben hajókázhatóvá tette aMosz- részlet, ház, kert, uti-költség s több apróbb kon, mivel a sok szabó, czipész, takács nem sokat
tongát s a váczi püspökhez irt levelében azzal kedvezések. Nem volt hely a Rajnán innen és tul, értett a szám ás-vetéshez.
dicsekszik, mily tiszta Dunaviz foly e csatorna a hol nem köröztek volna a császári pátens nyomMily életrevaló, vagyonos nép lett e jövemedrében. A török berontás alkalmával a szerze- tatott példányai. A kedvező föltételek hallatára vényekből — azt egyik régibb leírásomban kimutesek megölették vagy elmenekültek s monostoraik mozgásba jött az egész vidék. Találkoztak tobor- tattam.*)
Rónai Auburg István.
földulattnk. A dunnmenti zárdák közül az egy zók, kik a vállalkozó családok neveit jegyzékbe
báthmonostori maradt fenn. Előbb a praemont- foglalták s Bécsbe vitték a császárnak. II. József :
*) Lásd a „Vasárnapi Újság" 1866. évi folyamában a
reiek, majd a cisterciták rendé birta; a mohácsi igen kegyesen fogadta az ügynököket, megigérvén „Három nép egy megyében" czimü néprajzomat.
nekik, hogy különös figyelemmel leend a gyar-

táperejéből magyarázható meg. Mindkettő oly , monnyiség1 !maradjon
az árpában; igen jól el kell
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Ámbár a természet a vizet rendelte az emberek és állatok átalános italául, mégis — tudjuk a még azon kellemes hatást, melyet a tiszta, jó sör elkerülni azon fokot, m;l ybeu az használhatlanná.
történolemből — már a legrégibb időkben talál- a gyomorra gyakorol, — és meg fogjuk érteni lenne.
Ha a maláta tökéletesen megszáradt, egy
tak föl folyadékokat, melyeket kellemes izük, azt a nagy kedvoltséget, melyre a sör naprólvagy a testre gyakorolt különös hatásuknál fogva napra még a vagyonosb és gazdagabbak előtt is további műtétnek, az u. n. erjesztésnek vettetik
szorgalmasan készítettek, s előszeretettel élveztek. szert tesz; mert ezek többyire nem az élelem alá. Ez által nem csupán a malátában létező
Ismeretes a bortermelés Nőé által föltalálá- hiánya, hanem épen azoknak tulbősége miatt be- ezukrot és dextrint akarjuk föloldani, hanem a még
sának története, ki mint az emberi nem második tegek ; hiszen a rósz gyomor napjainkban kizáró- változatlan állapotban levő koményitőt ezukorrá
törzsatyja, maradékait a szeszes itilok legbe- lag csak a gazdagabb világ előjoga látszik lenni. átváltoztatni, s a kovászt eltávolítani, hogy a
Hogy a sör a megrögzött pálinka-ivást is nap- vegyié, •— a mintáz erjesztés által a malátából
csesbbjével, a költők és tudósok által egyformán
dicsőitett borral megajándékozta. A szőlőtőke és ról napra kisebb körre szoritja, e tapasztalás csak nyert czukoroldatot nevezik, — tiszta és világos
a borkészítés mostersége nagyon gyorsan elterjedt őszinte örömmel tölthet el bennünket; s ember- legyen. Rend szerint a maláta, erjesztés előtt, előbb
a régi világ minden részében. így már a régi kor- társaink érdekében szivünkből kivánnunk kell, egy malomban megtöretik, megdaráltatik.
A vegylevet a sörfőző üstbe teszik, s itt rövid
boli irók, pl. Homér is, a bort mint ismeretes italt vajha a sörnek sikerülne a tüzes vizet, — a mint
ideig
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paNagyon réginek látszik a sör föltalálása is,
a komló kesornyéjével, mely most hozzá adatik,
ámbár készitésmódjának ismerete nem nyúlik be tikába.
A sör egy tökéletlenül erjesztett, s folyvást elegyüljön, s egyúttal a csersav által, melyet a
oly messze a történelembe, mint a boré; mert a
erjedő
szeszes ital, moly nem közvetlenül édes nö- komló tartalmaz, minden a vegyiét elhomályosító,
sörkészités már nehezebb s bonyolultabb, s rendezett és előhaladott gazdászatot föltételez. — Hogy vénynedvekből, mint a bor, hanem keményítő tar- s eltisztátlanitó anyagok lerakodtatnak. — Az üst
ki találta föl tulajdonképen a sört? — ezt aligha talmú növénymagvakból, komló hozzájárulása bői az uj sör a hűsítőbe vándorol, mely egy na»y
lapos deszka-láda, do a ládában csak 2—4 hüvelyk
l.:.l__-x:i
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nár kukoricza-sört ittak. Mungo-Park, az ismert j nélkül készíttetik. A keményítőnek ez alaU czu- vastagságban s-zabad feküdnie. Itt oly gyorsan, a
utazó, Afrika belsejében köles-sört talált; s mond- 'korrá, s a ezukornak alkolhollá s szénsavvá koll mint csak lehet, 10—12'-ra kell hőmérsékletét
lehűteni, mert a bekövetkező erjedésre oz a legiák. hoo-y a rizs-sör már a legrégibb idők óta is- átváltoznia. Ez elméletnél fogva minden test,
méretes itila a khinaiaknak. — A régi germánok, | moly keményítőt tartalmaz, alkalmazható volna kedvezőbb. A kihűtésnél a lógm rsékletre, a
kell figyelemmel
valamint Rajnán túli szomszédaik, a gallok is is- sörfőzésre, de a gyakorlatban csak gabona, s név- lég nedvességére, a szélre3 stb^ almásabb időnek
lenni;
azért
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leg
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merték a sörivás nemes mesterségét, s a rómaiak- szerint árpa használtatik hozzá. A czirázásba innak tüzes borait, habzó, hűsítő sörrel cserélték dult árpa ugyanis sokkal nagyobb ezukorképző mutatkozik az ősz és a tavasz.
A kihűtés után utolsó stádiuma a sörnek az
be, melyet — Tacitus állítása szerint — árpából erővel bir, mint minden más gabonanem, magát a
erjedés.
E végett megfelelő kádakba tétetik, s felkeményítő
tartalomban
sokkal
gazdagabb
búzát
készítettek. Mindemellett alig fogadhatjuk el azon
nézetet, mintha a régiek söre összetételeiben a sem véve ki; ezért a bő keményítő tartalmú bur- vagy-alseprüvel láttatik el, a szerint, a mint
enkhez egészen hasonló ital lett volna; mert a gonya sem tudott még magának a sörkészitéshez gyengébb vagy erősebb sört akarunk előállítani.
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t t t l á l n i De még a különböző árpafajok közt A felülről való erjesztés által a ezukornak borszeszszé és szénsavvá való fölbomlása gyorsabban
történik, a szénsav képződés egészen rohamos. Ha
g
g
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az erjedés bevégződött, a fiatal sör hordókba téteza
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s ez által annak kellemes izüvé, s tartósbbá téte- minősége,
melyben az árpa termett; a szemek tik. Itt kell neki az utóerjedést megtenni, mely a
lének dicsősége Gambrinust, Flandria ama mese- nagysága, szine és súlya;
á szaglás és negizlelés
k sör jóságára nézvo a legolhatározóbb fontossággal
szerü királyát illeti, kinek képe — mind védszenté által is erős próbán megy keresztül.
bir, mert a jó sörnek kellemes izét, üdítő hatását,
— ékesíti az igazi sörtemplomokat, s ki a közéletMásodik alkatrésze a sörnek a komló; ez s kedvelt habzását egyedül az utó-erjedés folytán
ben a sör föltalálójának tartatik. Annyi áll, hogy adja meg neki az ő ismert kesernyés, fűszeres izét; kifejlett szénsavnak köszönhetjük. A helyes utóa komló hozzáadásával a legfontosabb s legkövetéb
kábíó erjedésre apincze hőmérsékletének nagy befolyása
kezménydúsabb előhaladás történt a sörkészités- : ennek köszöni eltarthatóságát, s részben
kábító
bon s meo-nyitá az utat ez italnak legnagyszerűbb I tulajdonságát is. A komlónál fényes, világos van; minél hidegebb és szárazabb az, annál jobb.
sárga szín, sok komlóliszt, tiszta komlószag jön- Sörös tartományokban a sziklákba vájt pinezékot,
elterjedésére
melyek nyáron is jéghidegek, mindennél többre
Csak sok század múlva a bor és sör után, lett nek tekintetbe. A komló jósága a művelés, időjá- becsülik.
rás
és
a
talaj
minősége
szerint
változik.
Ha
a
a pálinka ismeretessé. E tényt azonban könnyen
A raktár-pinczékből a sör a maga utolsó
megmagyarázhatjuk magunknak, ha meggondol- komlót több évig el akarjuk tartani, ugy nagy
útjára
bocsáttatik; ugyanis számtalan kisebb horelővigyázattal
kell
megszáritani,
erősön
összegyöjuk, hogy e folyadék előállítása sokkal több nehézdókban
a korcsmákba és sörmérdékbe vándorol,
möcskölni,
nedvességtől
és
légtől
szorgalmasan
séggel jár, mint a másik kettőé. Nemcsak, hogy
hogy
vagy
nehéz kőkorsókban, mint Bajorországmegőrizni.
Egy
ujabb
mód
arra,
hogy
a
komló
legelőször &?X kellett fölfedezni, miszerint a bor
egy illó, éghető részből, aztán egy kezésbbé illő, soká eltarthassák, s a régi komlónak uj komló-szín ban szokás, vagy ragyogó, tisztára mosott üvega kevésbbé éghető részből áll, hanem még sokkal kölcsönöztessék — a kénezés. Ha a kénezésnek poharakban az emberek ezernyi szomjazóit üditst;
tökéletesebb s szelleműúsabb készülékekre is volt csak az a czélja, hogy a komló jó karban tartassák, és erősítse. Minden szeszes ital közt a sör látszik
szükség e két résznek egymástól elkülönítésére. erre nézve nem lehet ellenvetést tenni, de ha az erre legalkalmasabbnak, ha ugyan mindig tisztán,
s csupán árpából és komlóból készíttetnék. Azonvilág összes népei előtt czéloztatik általa, hogy régi, megbámult komló- ban, fajdalom, tény, hogy az előhaladó ipar n Innét van, hogy
nak
uj,
friss
komlószin
adassék,
ez
természeteismeretlen volt a pálinka. Az alchimisták tanulmányozásának s gyakorlati
kísérleteinek
k
é i kvolt
l ffenn-lsen csaló szándékból történik, s^ az'figy kifes- gyön behatón seredménydúsan működik az élelmi
iiagyva, hogy e tüzes vizzel a világot megajándé- i tett komló már határozottan kártékony hatas- czikkeknek, s nevezetesen a sörnek is meghamisításán; ugy hogy a vegyészi vizsgálatok mindig
kozzák. Hogy áldására vagy átkára az emberiség- sal bir, s a sörnek hátrányos tulajdonságot köl- ujabb-ujabb kártékeny vegyületeket mutatnak ki,
csönöz. A kénczett komlót ugy lehet legjobban
nek? — ezt itt nem akarjuk fejtegetni.
a mi alkalmat adott arra, hogy a hamisítást fölMarcus Graecus, VHI-ik századbeli alchi- megismerni, ha egy tenyérnyit kezünkbe veszünk, ismerő eszközökről kelljen gondoskodni. A sör8
a°t
erősen
összeszoritjuk,
a
az
összeszoritott
mista emlékszik először a pálinkáról, mint egy
próbánál arra szokott főfigyelem fordittatni, hogy
szeszes-destillatról, mely a borból vonatik ki, ökölben megszagoljuk; igy legjobban elárulja a hány százalék szénsav, borszesz és kivonat van
komló
a
kénes
savany
szagát.
vagy dostillaltatik. Az alchimisták laboratóriuÁrpa és komló mellett még a viz bir határozó benne. Leggyakorlatibb az u. n. Fuchs-féle vagy
mából először a gyógyszertárakba vándorolt a páholometrikus sörpróba. Ez azon nem épen alalinka, és ott maradt századokig; az orvosok ugy befolyással a sör jóságára. Minél lágyabb, tisz- pos föltevésen nyugszik, miszerint 100-rész viz
tább,
és
mész-mentesebb
a
viz,
annál
alkalmasabb
rendelték azt a betegeknek, mint igen kitűnő,
30-rész tiszta konyhasót képes feloldani, és hogy
s gyakran universal-gyógyszert.
Aqua vitae, e czélra; de egyátalában alkalmatlan a viz, ha egy folyadék annál kevesebb sót old föl, miaqua v-itis, és aqua vini név alatt minden gyógy- szerves, tehát rothadékony anyagokat tartalmaz nél több borszoszt vagy más anyagot tartalmaz
szertárban előfordult. A XV-ik század elején, nagyobb mennyiségben.
Midőn a sörkészitéshez szükséges nyers anya- már feloldva, összehasonlitó kísérletek, melyefájdalom, átszállingult a boltokba és korcsmákba
ket a logkitünőbb müncheni sörrel tettek, a
is, s csakhamar oly nagy elterjedést nyert, hogy gok gondosan megválasztattak, akkor kezdődik következő eredményt mutaták: 89,0lJ° viz, 3,60"
azoknak
földolgozása.
Először
is
az
árpa
malámár 1521-ben tilalmat kellett kibocsátani a pátává tétetik. Ennek czélja, hogy a gabona kemé- alkohol, 7,14° kivonat és 0,2° szénsav. (A sör kilinkamérés ellen.
vonatja alatt azon szilárd üledéket értjük, mely a
Kezdetben és hosszú ideig a bor destillatiója nyitőjo ezukorrá változtassék át. Ezt ugy érjük sörnek szárazra elpárologtatása után hátramarad ;
el,
ha
az
árpaszemeket
csírázásba
hozzuk.
Ez
által készítették a pálinkát. Gabonából előállitása
ebben vannak azon alkatrészek, mely a forró vizcsak a XVI-ik század vége felé kezdett divatba történik elegendő viz által, hogy a szem eléggé ben el nem illantak, u. m. maláta, komló, mézga
jönni. Burgonyából pálinkát égetni csak a jelen átivódhassék, és oly légmérsékletben, mely 40°- stb.) Ha gyanú van valamely sörre, hogy az
század elejétől fogva kezdtek, de idő folytán any- nál magasabb, s 4°-nál alacsonyabb nem lehet. egézségre ártalmas anyagokat tartalmaz, csak a.
nyira elharapózott, hogy az Európában jelenleg Ehhez még elegendő levegő s a világosság eltávo- legpontosabb vizsgálat derítheti föl. Határozottan
fölhasznált pálinkamennyiségnek legnagyobb ré- lítása szükséges. Vegyünk egy csirázatlan árpa- ártalmas toldatok a narkotihus anyagok, mint
szemet a szánkba, s ugy találjuk, hogy lisztes,
szé bizonyosan burgonya-pálinka.
ópium, böléndek, maszlagos nadragulya, ebvész;
E rövid történeti bevezetés után a szeszes kellemetlen ize van ; a csírázásba indult ellenben továbbá a keseranyagok, mint fűzfa-kéreg és leveédes.
Most
már
ezukrot
tartalmaz,
mely
a
meleg
italokról átalában, térjünk tulajdonképi tárvizben föloldódik, s nagyon édes izü folyadékot lek, üröm, boróka, quassia, enzian, gyömbér stb.
gyunkra, a sörre.
A ki ez egyes anyagokat tekinti, tudj i, hogy
Ismeretes dolog, hogy a sörfogyasztás ujabb ad. Mi itt nem terjeszkedhetünk a malátázás min- köztük a legerősebb növénymérgek vannak, a
den
csinjabinjára,
de
nem
mellőzhetjük
annak
időben eddig még soha nem létezett arányokban
megborzad az ember azon sörfőzők határtalan lelkezd elterjedni. Még?sajátképi bortermelő vidéke- fölemlitését, hogy e műveletektől függ legnagyobb kiismeretlensége fölött, kik ily anyagokat vegyitu
részben a sor jósága, és hogy ezek a sörfőző egész
ken is, hol az előtt egy sörivó nagy ritkaság -~
nek oly ital közé, melyet naponként ezren isznak,
a sör háttérbe kezdi szorítani a bort, s nagyszerű figyelmét és ügyességét igénybe veszik. A sör- s kiket igy valósággal megmérgeznek. Habár néfőzőnek biztosan kell tudni, mikor haladt már
sör-gyárak majd mindennap keletkeznek.
csírázás annyira, hogy ideje legyen azt fél- j melyek e hunisitó" anyagok közül nem absolute
E tünemény részint a sörnek a borhoz mért
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nagyobb olcsóságából, részint állitólagos nagyobb beszakitani, hogy a lehető legnagyobb ezukor- I veszedelmesek is, de a legtávolabbról sem emelik.
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a sör jó izét, sőt annak gyakran kellemetlen, néha
visszataszító ízt és szagot adnak.
Végül sörkedvelő olvasóink kedvéért mondjuk el átalában azon hatást, melyet a tiszta, hamisitlan sör a testre gyakorol.
Tiszta sör mértéklotesen élvezése után egészen megkönnyebülve, fölfrisitve erezzük magunkat ; minden testi és lelki működésünk akadálytalanul, gyorsan foly ; a fej szabad; nyugodtan s
gyötrő álom nélkül alszunk, fölébredéskor semmi
nyoma a fejfájásnak. Vidáman ébredünk föl, s
fölüdülve fogunk hivatásunk teendőihez. De nem
ilyen anarkotikus sör hatása, melynok rósz következményei márivás közben mutatkoznak. Elsőben
is valami tompa, kellemetlen nyomást érzünk a
fejben , mely azonban még nem fejfájás; azután
valami nehézséget tagjainkban, különösen a lábszárakban. Ha még tovább iszunk, tompa kábulás
áll be; kedvetlenokké, s a további társalgásra
lehangoltakká leszünk; elmegy kedvünk az ivástól, s ha mégis iszunk, csakhamar a részegség
állapota áll be; néha hányás erőltet, de ritkán következik be; a rá következő álom nyugtalan, aggasztó álomképek által zavart és hosszú. Fölébredéskor keserű izt érzünk szánkban, fejfájás, kedvetlenség a munkára, s lustaság az egész testben.
— Hogy ily narkotikus sörök, folyvást élvezve,
lappangó méreg gyanánt működnek, magától értetik. Betegségeket áronnak maguk után, gyöngítik
az idegrendszert, s könnyen tüdő- és szívbetegségre szolgáltatnak okot.
Ha a fölhozott rósz következményeket nem
minden sörivó érzi is nagyobb mértékben, azért
mi mégis jogosultnak tartjuk, ha némely országokban az egészségügyi hatóság a
többi élelmi ezikkek közt a sört is
szigorú ellenőrzés alá veszi, s a csaló
és lelkiismeretlen gyárosokat szigorún megbünteti. Nem vagyunk ugyan
barátai s pártolói a mindenbe belenyúló rendőrségnek, de vannak esetek, melyekben a közönség maga
képtelen a károk és csalások ellen
magát megvédeni; ide sorozzuk
mindenek előtt az élelmi ezíkkekot
átalában, a hova kell számítani — »
némely tartományokban föltétlenül
— a sört is; azért ezeknek pontos
ellenőrzését csak helyeselhetjük, sőt
kívánhatjuk is.
Kiss Elek.

Debreczenben izolálva élni, s a ti gogos Váradatokra nem vágyakodni!
A francziatüz, az ánglus hideg vérrel bennem
összeelegyodett, az ur doktor és physikus, mondja
meg tehetek o róla?
Most egyebet nem Írhattam az urnák; közelről kapám ezeket az érzéseket, s nagy szerencsémnek tartom, hogy Váradon is van egy oly
nemes barátom, a kinek kebelébe az ilyeneket kiönthetem. Eljön az ur boldogul s ne utálja meg
készakarva szegény, de magának gazdag barátját,
— Csokonait."

Egyveleg.
** (Északsarkvidéki expediczió.) Payer Gyula
főhadnagy a frankfurti földrajzi és statisztikai
egylethez intézett levelében azt irja, hogy útját,
melynek feladata egy nagyobbszerü expedicziónak
útját előkésziteni, minden számitáson felül álló
siker koronázta. Egy terjedelmes, nyilt sarki tengerre akadt oly vidéken, melyet eddig teljesen
hajózhatlannak tartottak, és melybe az orosz,
svéd és német expedicziók hiába igyekeztek behatolni. E siker, mondja Payer, az egész sarki kérdésnek más fordulatot ad, és a sark elérhetése
kérdésének uj, sokat igérő alapot nyújt. Sikerének
kulcsát abban véli találni, hogy majd minden
eddigi expediczió e tengervidékre igon korán ment
és igon korán tért onnan vissza, mert a kedvező
hajózási igény őszre esik. Azután azt is hibának
tartja, hogy az expedicziók igen közel jártak Novaja-Semla vagy Spitzberga partjaihoz, mig neki

Egy levél Csokonaitól.
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kivül, ki csizmáit tisztitá, nem bocsátott senkit
maga elé, sőt gyakran megesett, hogy szolgája
előtt is — az egyetlen élőlény, kivel érintkezett
— 4—5 napig zárva maradt szobája ajtaja. A
múlt hó 23-tól kezdve a ház kapuja s a Mayer
lakosztályához vezető ajtó folytonosan zárva volt
s a háztulajdonos nem volt látható. 27-én egy bizottmány jelent meg a házban, s Ferencz, a szolga
az első emelet egyik ablakán keresztül ura lakosztályába hatolt, hol a szerencsétlent a földön
fekve holtan találta. Valószínűleg gutaütés következtében halt meg s bukott le az ágyról. Nem
kevésbbé valószínű az is, hogy a szerencsétlen a
szoszesitalokmértékletlen élvezetének áldozata lőtt,
mivel nagymennyiségű rum és fekete kávén kivül
minden tiz napban egy akó bort fogyasztott el. A
hátrahagyott tekintélyes vagyona, mely áll egy
arany nyal telt doboz, közel 30,000 frt értékben,
egy terjedelmes zsák, tele koronás tallérokkal s
számnélküli állampapírokból — 200,000 frtra becsültetik, mely nagyobb testvéreinek két árva
gyermeke között O3ztatik fel.
** (JRagálygombák a rovarokban?) Hogy a pillangók, hernyók, darázsok, hangyák, pókok s több
rovarok testéből néha apró %—6 vonal hosszú
penész-szálcsák búvnak gyakran elő, azt Chinában, Uj-Zeelandban, Mexikóban és az Antillákon
már a 17-ik század óta, sőt az ujabb időben nálunk
is többször észlelték, és pedig nem kevés feltűnést
okozott e tapasztalás, mivel e tüneményben az
állati testnek növénynyé való átalakulását vélték
látni eleinte, és ép innen eredt az ilyenekre a
„növény-rovarok" elnevezés, a melyeken a chinai
gyógyászatban különös gyógyerejüeknek tekintettek. Azonban Tulasve, Bail, Hartig és de Bary vizsgálódásaiból kitűnt , hogy ezek tulajdonkép csak
az állat organismusába jutott apró
penészgombából származnak, a melyek azután azok belsejében jól tenyészvén, magszálaikat az állat testfelszínére is kitolják, a hol azok
számtalan apró magvacskákat, u. n.
spórákat képezve, ezek ismét más
rovarok belsejébe jutnak az eledellel, és igy ragályképen pusztitják
azokat annyira, hogy például a fenyő-gyaponezok 50—80%-ja ezeknek esik áldozatul. — Egy idő óta
ilyenek juttatták tönkre egész tartományok selymér-tenyészetét, a
melyeken t. i. Botrytis bassiana nevű
penészgomba szokott igy pusztítani.
Hasonlólag jegy másik gombafaj, az
Empusa musci idézi elő a legyeknek
őszszel tapasztalható tömeges elhullását, midőn t. i. felpuffadt fekér
testtel oda tapadva találhatók a falakon a bútorokon mindenütt. A
vetésekben gyakran nagy károkat
okozott rovaroknak hirteleni kiveszése is a vizsgálatok szorint többnyire e parányi
ellenségeiknek köszönhető, a midőn azok tápnedvében a gombák tenyészetétől apró kristálykák,
és más gömbalaku testecskék képződnek, és az állat
maga egészen megfeketedni látszik. E parányi
organismusok tehát mintegy az élet és halál kapui,
melyek gátat vetnek annak, hogy ez alattomos
teremtések, melyek mint némely rovarok, oly helyeken lappangva töltik egész életöket, hol sem
az ember boszuló keze, sem a reájok áhítozó állattársaik el nem érhetik őket — tul nagy számmal
ne jelenhessenek meg az élet piaczán. (T. K.)

Halász József ur egyik nagyváradi lapban Csokonai Vitéz Mihálynak egy 1804-ben kelt levelét
közli, mely érdekes adalékul szolgál
irója jellemzéséhoz. Azon esemény
Parasztház Szibériában.
után volt írva, midőn gróf Rhédey
Lajosnak Biharvármegye volt adminisztrátorának neje, Kácsándy Terézia elhuny- ugy tetszik, hogy a 40 és 42 hosszfok a legalkalván, ravatala fölött a ,,Lenni vagy nem lenni masabb hely a sark megközelítésére. Előrehalakérdések kérdése" kezdetű költeményt Csokona dását e tengeren nagy sajnálkozására az élelemelszavalta, melyért a gróf a költőnek 100 forintot hiány akadályozta.
küldvén, a becsérzetében megsértett költő vissza** (A Darwinismus áldozata.) Anglia Carlisle
küldötte. Csokonai Biharmegye egykori főorvosá- városában egy Howard nevű 34 éves ember a sanak, Sándorffy Józsefnek ozt irja:
játságos körülmények között ölte magát okt. 19-én
,,Debreczen, 3.juni. 1804.— Tisztolt barátom 1az Edén folyóba. A parton talált naplója szept.
— Én most nem mohetek Váradra, de talán nem 24-től kezdődik s röviden ezeket tartalmazza:
is mengyok soha; — nem annyira azért, hogy „Az élet, a mint van, nem egyéb minden jelentőnemo libenter recolit, qui lesit locum, — hanem séget nélkülöző szónál; várakozás egy más jobb
csak hogy életemben sehol sem találtam kevesebb élet után. Egy erős, eltökélt lelkületű ember kégyönyörűséget, mint ott. Esmeri az ur Rousseaüt ; pes kioltani ez életet, a midőn elégedetlenség
** (Nagy meteorkövek.) Koppenhágából okt.
ítéljen utánna engemet. Ott a szívnek nincs rub- szállja meg a földi dolgokkal. Ezért az öngyilko- 21-ről irják: Néhány nap előtt egy svéd hajóraj
rikája, a bagatelláknak azonban ezer van. — Mi- sok nem gyávák; a gyáva inkább mást öl meg, vetett horgonyt kikötőnkben, mely a dán kormány
helyt az Isten az én születésemet a maga jó tetszé- mint önmagát. Én kész volnék becsületes életet megbízásából Grönlandba küldetett lebkövek (mesével valósággá tette, mindjárt szivemre nyomta élni, de nem látok semmit, a miért méltónak ta- teorkő) keresése végett s csakugyan sikerült ia
azt a stompelt, melyhoz csak seculumokként szo- lálnám az életet. Letekintve e lágy vizekbe, ugy hármat találni, a miket magával hozott. Ezek
kott nyúlni, s azt a karakterizaló mondást ejtette tetszik nekem, hogy ez a legkényelmesebb kivezető egyike 500, a másik 200, a harmadik 100 mázsa
rá: te szabad légy! — Nem kell nekem a politikai ut e siralom völgyéből, mely minden jövő nélkül sulyu. A két első óriási vastömeget a svéd korszabadság, nincs is szükségem reá; én egy persiai tárul elénk, mig a múltba tekintve, Darwin bebi- mány tartá meg, a harmadik pedig a koppenhágai
sophi, egy indostáni nábób, egy európai respublika, onyitotta, hogy nem vagyunk egyebek naturáli- múzeumba helyeztetett el. Az eddig ismert legnavagy akármi ország és fejedelem igazgatása alatt zált majmoknál. Bár soha ne születtem volna!" gyobb meteorkő a „Brittish Muzeumu-ban volt.
tudnék szabad lenni. — Nem kívánok egyebet, — Howard ezután végrendeletét írja meg, mely- Ez 80 mázsa súlyt nyom a Ausztráliában találtahanem hogy testemet ne bántsák; ne akadályoz- ben óráját, gyűrűit, ruháit atyjának, egy fontnyi tott. Egy meteorkő van a párisi természottörténeti
zanak annak szükségei megelégitésében. Lelkem pénzét podig annak hagyja, a ki őt kifogja. Mi- múzeumban, mely Mexikóban az ismert expediczió
kivül és fölül áll az ő st'érájokon, az egyedül az dőn azonban a folyóhoz ment, hogy beugorjék, után találtatott, s 20 mázsa sulyu. A new-yorki
enyém. Szükségem annyi van, a mennyit betölthe- eme sorokat jegyozte még naplójába: „A nálam nemzeti múzeumban szintén van egy meteorkő,
tek, ha telik, szaporitom, ha nincs módom benne, levő egy fontot Allén nevű vén koldusnak aján- melyet Texasban a vörösfolyó mellett találtak, a
kevesitem, eh bien ! Ha szeretnek, ha becsülnek, dékoztam, ne vegyék el tőle!"
szintén 20 mázsát nyom.
ha tisztelnek, meg nem votem, ha máskép csinálnak
**" (London népessége.) E világvárosnak a
** (Égy gazdag különcs.) Néhány nap előtt
volem — kivált e plebecula, már az akár aranyos, Mayor Mátyás linzi háztulajdonos lakásán holtan legújabb népszámlálás szerint több mint három
akár szűrös, akkor Horacziussal: mea virtute me találtatott. Egyedül lakott három emeletes házának millió, vagyis: 3.254,904 lakosa van. Tiz év óta
involvo, et beatam paupertatem sine doto quoro. első emeletén, s a ház többi része évek óta lakat- London lakossága 447,815 emberrel szaporodott.
Ilyen érzésekkel tudok én barátom e kietlen lan

vala; maga főzött s Ferencz nevű szolgáján ;
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ezredek rovatos jegyzékét. Szerkeszti Darvas
László, honvéd tüzér hadnagy. Az első uj-honvéd
somatismus; s igen hasznos és az illetőknek nél— (A naptárszürethez) az idén is mint renkülözhetlen könyvecske. Ára 50 kr.
desen Heckenast Gusztáv kiadó-hivatala szolgálVégre még egy sehová sem tartozó, de mintatja a legnagyobb kontingenst. Egész puttonynyal
denütt
szükséges : 19. Fali naptár. Ára 20 kr.
hozza a terméket; édes és savanyut vegyest; tesMondani sem kell, hogy o sok naptár mindesék válogatni! van benne asztali szőlő, a finomjánike, a fentebb vázolt tartalmon kivül, a szüRséból ; van bornak való: aszú is, karezos is, kortesnaptári részszel, a vásárok lajstromával s egyéb
italt adó is, kinek a mi kell: minden czél és ízlés
szükségesekkel bőven el van látva.
megtalálja a magáét. Elő akarván sorolni valaíme, tisztelt közönség! a nagy naptár-szüret.
mennyit, hogy meg ne tévedjünk a sok közt, biVálaszd ki belőle magadnak azt a portékát, a mire
zonyos csoportozatolsra osztjuk, hogy az olvasó
szükséged van; szakitsd le azt a fürtöt, a mely
közönség is könnyebben tájékozhassa magát irászájad izét legjobban eltalálja. Mindnyája kapható
nyukban.
minden
könyvárusnál és könyvkötőnél országItt van mindenekelőtt a két egyhásias sséllemü
szerte.
naptár, régi ismerősök az illető körökben:
** (A „Természettudományi Közlöny",) a ma1. István bácsi naptára, alapitá Májer István,
gyar
természettudományi társulat havi folyóirata,
szerkeszti Kőhalmi K. J. A tizenhetedik évfolyam
a
két
havi szünidő után november elején ismét
már, s igy irodalmi vállalatnak elég veterán. Számegjelent; ezúttal már a III. kötet 27-ik füzete.
mos képet, köztük a Májer István (István bácsi)
A derék szakfolyóirat jelen füzete is közérdekű
arczképét is, továbbá történelmi, gazdasági, ismeczikeket tartalmaz, u. in. „A talaj és az éghajlat
retterjesztő s más közhasznú közleményeket tarbefolyása az ember művelődésére" Balogh Káltalmaz. Ara most is 50 kr.
mántól; „Az egyetem uj vegytani intézete" Than
2. Protestáns képes naptár, szerkeszti dr. BalKárolytól, „Á természettudományok feladatai
lagi Mór. Ez még öregebb egy évvel, mert már
Németország uj nemzeti életében" (Virchow betizennj olezadik évfolyamát járja, demiut a jó bor,
széde),
„Amont-cenísi alagút megnyitása,"„Ada9. Szerencse-naptár, uj, de igen szerencsésen
minél régibb, annál jobb. Arczképei és életrajzai
lékok a magyarországi természetbúvárok életrajmegindított
vállalat.
Számos
érdekes
s
a
mellett
közt, melyeket a protestáns közélet legtrdemesb
zához" s számos apróbb közlemény. A folyóirat
bajnokai közül szokott válogatni, a jelen évfolyam- tanulságos czikklen fejtegeti: „miként lehetünk
egész évi folyamának ára 5 ft.
ban Czékuslstvánt a buzgó 8Uperintendenst,Fábián e földön szerencsések." Mulattató részében is
** (Kolozsvárit) a következő kis füzet jelent
Gábort a lankadatlan veterán írót, Lónyay Meny- sok, érdekes képekkel illusztrált közleményt talá„Útmutató kérdések a gazdasági napló
hértet, a száz-kezü államférfit, ki ezer dolga közt lunk, mint pl. ,,Egy szerencse vadász viszontag- meg:
rá ér egyháza ügyeiben is tevékenyen működni, ságai" (kivonatok egy hajótört naplójából), Bar- vezetéséhez." A kolozs-monostori m. k. gazdasági
és a derék Polgár Mihályt, a dunamelléki egyház- num amerikai múzeum, veszélyes utikalandok, tanintézet növendékei használatára összeállította
Kodolányi Antal igazgató. — Jó hasznát vehetik
kerület buzgó és tevékeny főjegyzőjét s ügyvédét léghajói utazások, stb. loirása. Ára 60 kr.
találjuk. A könyvészoti rovat rövid, de jollemző
10. Eladó leányok naptára, szerkeszti Tóvöl- nemcsak a gazdasági tanulók, hanem a gazdák is.
ismertetést ad a protestáns irodalom ujabb termé- gyi T. Ez is első évfolyam. Sajátságos czime alatt
Közintézetek, egyletek.
keiről. Boross Mihálytól erkölcsi irányú népies tulnyomúlag élettapasztalati tartalmat ígér. Gazdbeszélyt, „Halottak emlékezete" ez. alatt a pro- asszonjo ^nak való közlemények is vannak benne:
** (Magyar tud. akadémia.) Nov. 6-án a I I .
testáns egyháznak a közelebbi évben kidőlt jelesei utasítás többféle étel készítésére, s végül adomák.
osztály tartott ülést, melynek tárgyát két törtéemlékezetét s több érdekes közleményt találunk Ára 50 fer.
nelmi értekezés képezte. Pesty Frigyes az eltűnt
11. Nevessünk. Tulnyoumólag adoma-naptár,
még a jól szerkesztett évkönyvben. Ennek az ára
ré;<i magyar vármegyékről tartott fölolvasást, legtele nevettető elmés adomákkal. Ára 40 kr.
is csak 50 kr.
inkább statisztikai adatokkal járulva az eddigi
12. Barátfülek naptára, sok torzképpel; csupa
Most következnek a szorosabban ugy nevezbuvárlatokhoz. Előadta, hogy a megyék száma a
mérges gúny, itt-ott tulcsapva az illő határokon.
hető közhasznú naptárak.
különböző korszakokban különböző volt. Egy hi3. A falusi gazda naptára, melyet, több szak- Ára 80 kr.
teles adat szerint 1181-ben 72 vármegye volt, a
13. Lidércz-naptár, már tizennegyedik évfo- 16-ik században pedig 65. Igen sok változáson
értő közreműködésével dr. Farkas Mihály szerkeszt, most már nyolezadik évfolyamában bizo- lyama a rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lé- mentek a megyék területileg is keresztül. Összeny itja be életre valóságát, melylyel a mezei lek jelenések, tündérregek, csodás tünemények stb. sités, szétválasztás, elnyesés által változtak szüngazda-közönségnek valódi házi kincsévé vált. gyűjteményének. Az effélének akár hányadik év telen a határok. Az értekező ezúttal Szörény várTartalmából elég a következőket, kiemelnünk: folyamban mindig van kíváncsi közönsége; vajba megyéről szólt részletesebben. Utána Knauz NánAz állattenyésztés czélja ; a téli istállózásról; jó a komoly iránju munkáknak lenno annyi! De ki dor néhány XVI. századbeli ismoretlen magyar
fejős tehenek nevelése és a tejgazdaság (a legjobb tehet róla , ha inkább az ilyennek van? s a közön- nyomtatványt mutatott be. Legérdekesebb ezek
külföldi faj-tehenek rajzával); szőlőlugas-mivelés, ség minden neme táplálékot és kiolégittetést kíván. közt, melynek czimlapján ez áll: „Báthori Sigutasítás a legjobb fajok leírásával; hasonló a Ára 60 kr.
mondnak Erdély országh Feidelmének győzdinnye-termesztésről, a gazdasági kertészetről,
Itt van még egy néhány politikai (mind bal- hetotlen nyereségéről stb. Nyomatott Nimet Újmied számos ábrával; a virágkertészotről, a gyógy- és szélső baloldali) irányú kortesnaptár. Lássuk várt Maulius János által 1596." Szerző, ki nyilnövényekről stb. Hasznos ismeretek s házi szerek ezeket is:
ván titkár volt valamelyik főúrnál, egy hadjáratot
tara; a hernyó-pusztításról. Végül a gazdasági
14. Nemzeti kortes naptár, az első mindjárt ir le körülményesen s egy magyar tábort fest legteendők részletes leírása, hónapról-hónapra ösz- nevén nevezi magát. Szerkeszti Borbócs, de való- apróbb részleteiben.
szeállitva. Egész kis gazdasági szakkönyvtár! színűleg nem a Tóth Kálmán kocsmárosa, ámbár
Ara 80 kr.
tagadhatlan, hogy a név jól van választva. Egy
Balesetek, elemi csapások.
4. Naptári jegyzőkönyvecske gazdák számára; 48-as köri alkalmi költemény után Somogymegye
** (Szerencsétlenség a vaspályán.) A nagyvácsinos tárcza-naptár, kemény angol vászon kötés- 8 ellenzéki képviselője arczképcsoportozs:tával
ben, irónnal bezárható: a gazdának egész évre találkozunk (közepén a megválasztott,de mandá- rad-kolozsvári vonalon M.-Nádas ér Egeres közt
tumát visszautasított Kossuth Lajossal), kikét még a napokban egy vasúti pályaőr, mintegy 12 éve3
szolgáló jegyzőkönyve. Ára 1 frt 40 kr.
5. Magyar nők naptára, szerkeszti Beniczky Irányi és Csanády Sándor szélsőbal vezérek képe leánykájával egy másik őrház felé ment, a midőn
hirtelen egy teher vonat által moglepettok; az apa
Irma; ugyanaz a házi gazdasezonyoknak, a mi a követ. Ára 50 kr.
Farkas Mihályé a mezei gazdáknak; közhasznú, s
15. Kossuth-naptár, epizódokkal Kossuth éle- szerencsésen leugrott, de leányát elütötte a vonat,
a női foglalkozás minden ágát felölelő tartalmán téből s két hű emberének: Ihásznak és Dunyov- s fejét elszakította, kezét eltörte, ugy hogy a szekivül, mit a naptárhoz kötött jegyzet- s költség- nak arczképjivel; és még néhány Kossuthiáddal. rencsétlen gyermek rögtön szörnyet halt.
lapok nagy száma is elősegít, mulattató részt is ad, Ára 40 kr.
** (Nagy tüz Bécsben.) Nov. 1-én este nagy
melyben egy angol s egy franczia beszélyt találunk.
tűz
ütött
ki a bécsi Lipót-városban, mely hirtelen
16.
A
Népzászlója
naptára,
Tóth
Kálmán,
3
Ára 60 kr.
°
^
Helfy Ignácz, Öchwarz Gyula, Garibaldi fiai arcz- óriási mérvet öltött. Á tüz Láng kis hajó-utezai
6. A magyar családi naptár most is mint az képeikkel s í-zámos többé-kevésbbé érdekes 8 jól paplan- és vatta-gyárában tört ki, s mire a tűzoltók
a helyszínére érkeztek, már megragadta az ott
előbbi evőkben a „Magyar ember könyvtára" választott képpel és közleménynyel. Ára 40 kr.
czimü derék vállait egy egész kötetét hozza, ezVégül maradt még egy pár honvéd-naptár: felhalmozott tengeri fű, lószőr, gyapot és paplanúttal a negyediket, 400 tömött lapra terjedő köz17. Uj-IIonvéd naptár, érdekes közleményok- készletet ; sok ezer forint értékű anyag hamuvá
hasznú, ismeretterjesztő s mulattató tartalommal. kel a régi és uj honvédvilágból, Andrássy Gyula, égett. Az oltást nehezítette az utczának csekély
Hallatlan olcsósága is ajánlja, ára csak 60 kr.
Hollán, Hauser, Szende Béla arczképeivel, Szász — alig 15 láb szélessége, a megrekedt hőség és
7. Jlatáridő-naptár (egyszersmind németül Károly egy pár régi költeményével s még régibb az égő anyagok bűze. A tüzet csak reggeli 5 órais: Termin-Kalender), mindenEemü hivatalnokok, arczképével; néhány-honvéd emlék rajzaival, az kor fojthatták el.
„% (Szerencsétlenség.) Nov. 2-án S. hivatalnok
ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, utazók uj-honvéd dandárgyakorlatok leírásával stb. Szerüzérek számára. Az év minden napjára egy nap- keszti ezt is valamint az előbbit, Áldor Imre. családjával Budáról Pestre költözött, és hogy két
kis gyermeke ne legyen útban, az első teherszetárilag rendezett tiszta lappal, diszes kemény (an- Ennek az ára is 60 kr.
golvászon) kötésben, irónnal zárható. Czélszerü
18. Honvéd-tárcsa naptár, magában foglalja kérre ültették a kicsinyeket a cseléddel együtt.
zsebkönyv mindenkinek. Ára 1 frt 20 kr.
a honvédelmi minisztérium honvéd-főparancsnok- Útközben a bútorokat s egyéb holmikat összetartó
Most vegyük kezünkbe azokat, melyeknek ság, a m. kir. honvédsereg elhelyezési és beosz- kötelek elszakadtak és a bútorok már hullani kezfőczéljok a mulattatás. Ilyenek:
tási, valamint a közös hadsereghez tartozó magyar dettek. A fölügyelő cseléd, hogy a szekrény a ki-

Irodalom és művészet.

8. Nemzeti nagy képes naptár. Mióta az Aurorák, Emlények, Hajnalok, és egyéb almanakok
kimentek divatból, helyőket — sokkal kevesebb
költséggel s azért népszerűbben, a nagy naptárok
pótolják, melyek szépirodalmi, történelmi, nép- s
viláaismertető s egyéb oktatva mulattató dolgozatokkal szereznek időtöltést a nagy közönség kivált azon részének, mely szépirodalmi olvasmányt
rendesen nem íorgat; de egyesítik amulattatással
a naptári házi szükségletet is. Heekenast nagy
naptára is, melyet Áldor Imre szerkesztett, e ezéloknak igyekszik megfelelni. Szépirodalmi részét
Arany gyönyörű költeménye (Leányomhoz) s Tóvölgyi beszélye (A gyászoló özvegy) a königgraczi csata korából, nyitja meg. Tarka képek a
lefolyt háborúból; kirándulás a Wartburgra; Petőfi ébredése, drámai költemény E. Kovács Gyulától; Petőfi néhány illuíztrált költeménye; Világhírű szerelmi viszonyok; Vázlatok egy év történelméből (Boczkó D., b. Eötvös, Nyáry Pál,Mosonyi, Telepi, Pauler, Szlávy stb. arcképeivel) s
még számos más vegyes tárgyú czikk, még számosabb képpel, foglaltatik az olvasmány-részben. A
közhasznú részt a népszámlálás főbb eredményei
összeállításán kivül liszti névtár képviseli. E
nagy naptár ára 1 frt.

!í
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sebb gyermeket agyon ne üsse, a szekérről a kö
vezetre ugrott, a lábát törte el, mig a gyermeknek
jelentékeny sérülésen kivül egyéb baja nom esett
A szerencsétlen leányt tört lábbal szállították
kórházba, hol azonnal orvosi gyógykezelés al
vették.

i

(Beöthy Zsigmond) legfőbb itélőszéki főpapok egyike volt, kit minden körben egyaránt
birónak, mint a dunántúli holv. hitvallású evan- kedveltek jótékonyságáért. A temetés nagy ünnegélikus egyházkerület világi főjegyzőjének, e mi- pélylyel ment végbo Pozsonyban.
nőségben huszonöt éven át teljesített működése
közben az egyház és iskolaügy előmozdítása körül
Nemzeti színház.
szerzett érdemei elismeréséül a király harmadu
Péntek, nov. 3. Uj betanulással először: „Angelo.
osztályú vaskorona-rendet adományozott.
Mi njság ?
Dráma 3 szak. Irta Hago Viktor; ford. Eadrődi S.
11
** (Rácz József,) a pesti postaigazgatóság
Szombat, nov. 4. „Dinorah. Opera 3 felv. Zenéjét szer= (Miniszterválság.) A hét elején, a lajtán- ideiglenes vezetője, királyi tanácsosi czimet nyert. zetté Meyerbeer.
1
Vasárnap, nov. 5. „A strike. ' Eredeti népszínmű 3
tuli miniszterválság s a Kellersperg-minisztenum
** (Mi van a viz alatt ?) A Duna csekély víz- felv. írták
Szigligeti
és
Balázs
S.
alakulása közepette, egyszerre csak azon váratlan állása miatt a folyó ágyának egy része száraz, s
Hétfő, nov. 6. „A tzövetségések." Vigj. 3 felv. Irta Polhir érkezett Bécsből, hogy gr. Beust visszalép bi- e körülményt most a máskor láthatlan talaj meg- Moreau;
ford. T. L,
rodalmi külügyminiszteri hivatalától, s utódja gr. tekintésére fordítják. így múlt vasárnap is egy
Kedd, nov. 7. „A hugonották." Opera 4 felv. Zenéjét
Andrássy Gyula lesz. A hir azóta valóaulást nyert. nagy társaság fölkereste a budai oldalon a nádor- szerz Meyerbeer. — (Stéger F. ur felléptéül).
Szerda, nov. 8. „Angelo." Dráma 3 szak. Irts Hugó V.;
A pénteki hivatalos lap már közli Ő Felsége kéz- kert közelében levő nagy homokzátonyból kimairatát, melyben Beustot külügyminiszterségétől, gasló sziklatömböt, melyhez csak igen ritkán lehet ford. Endrődi S.
Csütörtök, nov. 9. „Figaro lakodalma." Opera 4 felv.
szerzett érdemeinek hálás elismerése mellett, ke- férni, s arra az idei évszámot vésték, a többi már Zenéjét
szerz. Mozart.
gyelemben fölmenti. Gr. Andrássy, ki a király régebben odavésett emlékjelek mellé. Egy meleg
meghívására Bécsbe utazott, elfogadta a közös forrásra is akadtak a Margitsziget felső csúcsánál,
Szerkesztői mondanivaló.
külügyminiszterséget e kinevezésének közzététe- melyről megállapították, hogy az valamikor régi
— Veszprém. Sz. D. A küldemény, a nem egyenes
lét a legközelebbi napokban várják. Andrássy he- időben fürdőre használtatott. Mindenesetre érdekes
lyébe magyar miniszterelnöknek leghatározottab- és tanulságos volna a Dunatalajt tudományosan utón, késlekedve jött hozzánk; a kihez czimezve volt, falun
időz, kiment hozzá, ugy vándorolt vissza a kiadó- s régre
ban gr. Lónyay Menyhértet emlegetik. Beszéltek megvizsgálni.
a szerkesztő-hivatalba. Ez az oka, hogy a „Halottak napja"
ugyan Kerkapoly, b. Wenckheim, Szlávy s mások
most már elkésett. A Sh.-sonettekból alkalomszerüleg szi** (Kegyeletes rabló.) Schlosinger Móricz, ki vesen közlünk vagy egyet.
miniszterelnökségéről is, de legbiztosbnak a Ló— B. János tanitó urnák. Mi a kérdéses közleményt
nyay jelöltségét tartják. Ujabb hir szerint ideig- nem rég hurokra került, bevallotta, hogy a bécsi
más lapból vettük át; s a Dal-Cin asszony áldásos vagy nem
lenesen Szlávy kereskedelmi miniszter bizatik meg börzén elkövetett betörés alkalmával rablott pénz- áldásos
működése fölötti már ugy is elég hosszas vitáka miniszterelnökséggel. Beust londoni nagy-követ nek egy részén, atyjának, ki 4 évre volt elitélve, hoz részünkről ily terjedelmes polémiával járulni nem
de börtönében időközben meghalt s az izraelita kívánunk.
lesz.
temetőben nyugszik, sirkövet emeltetett, mi vég— K. J . „Mi lehet a nap?" Erre a kérdésre a sok
** (A Tóldy-ünnepély) alkalmából Pestváros ből külön utazott volt Kremsbe.
hypothesis közül egyike a leggyarlóbbaknak, a mit ön legközgyűlése elhatározta, hogy csatlakozik az egyetart s bizonyitni törekszik, hogy t. i. a nap
„% (Tolvajlás az egyetemnél ) Az egyetem ter- valóazinübbnek
tem által tett javaslathoz, mely szerint a kormány
egy „delejes villanyszikra, mely magában sem hideg, sem
fölszólitandó, hogy Toldy Ferencz országos tisz- mészettani múzeumából Meyerberg Ferenczfölvi- meleg, de melegitni s gyújtani képes." Egy kicsit nagyobb
készlettel kell az ily kérdések megvitatásához
teletdíjban részesittessék. Továbbá az írói segély- gyázó e nyáron (azalatt, mig főnöke: dr. Jedlik tudományos
fogni.
egylet javára a közgyűlés Toldy Ferencz nevén tanár külföldön utazott) 994 frtnyi physikai esz— Kalocsa. K. A. I. A czikket örömmel vettük ég
1000 frtos alapítványt fog tenni és a Kisfaludy- közt idegeníteti el. E tettét bevallá s a fenyitő sietünk fölhasználni. Kivánatára figyelemmel leszünk.
törvényszék
tizenöt
havi
súlyos
börtönre
ítélte,
társaság által rendezendő Toldy-ünnepélyen a
főpolgármester elnöklete alatt küldöttség által mivel különben is rósz előélete van: kétszer volt
fogja magát képviseltetni. — A pesti egyetemi váltóhamisitásért elítélve, s Jedlik csak azért alSAKKJÁTÉK.
ifjúság fáklyás - zenével készül megtisztelni a kalmazá, mivel javulni törekvést mutatott. Azok,
kik
a
lopott
tárgyakból
vettek,
siettek
azt
azonnal
félszázadoB irót. — Debreczen városa Simonffy
624-ik sz. f. — Meyer Henrik-töl.
főkapitányt és Oláh Károly főjegyzőt küldi kép- visszaadni, mihelyt hallak, hogy az egyetem tu(Londonban.)
"ajdonai.
viselőiül az ünnepélyre.
** (Agg néptanító.) Okt. 19-ikén temették
Sötét.
** (A nemzeti múzeum dísztermében) vasárnap Brestóvácz bácskai községben a 83 éves Strumpfleplezték le gr. Brunszvick Teréz mellszobrát, ^Ögger Márton néptanítót. A községben alig volt
melyek a kisdedóvodák meghonosítása miatt höl- :gykét ember, ki tanítványa ne lett volna az aggyek buzgalma emelt számára. A jótékony hölgy- gastyánnak. Az elhunyt, átalánosan kedvelt öreg,
ről lapunk bővebben megemlékezett 1869. évi 30. félszázadig volt tanítója a községnek, és hogy mily
számában, a midőn arczképét is közöltük.
eredménynyel működött, eléggé bizonyítja, hogy
** (A magyar szobrászok) panaszkodnak s ^ár embert kivéve, mindenki tud irni, olvasni, a
méltán, hogy az állami és községi építkezéseknél ők ugy mint a férfiak. Az aggastyán ravatalát
nem nekik, hanem idegeneknek adják a szobrászati százan meg százan állták körül.
munkákat. Például az aradi lyceum szoborcsopor**(Egy házaspár Öngyilkossága.) Kolozsvárott
tozatát egy bécsivel rontatták el; a pesti uj város- Székely Dávid és neje báró Thoroczkay Róza hétház ilynemü munkáit idegenre bízták; a vágóház- főn a reggelivel — mint látszik — közös elhatárohoz készülő bika- és bivalycsoportra egy berlinit zás folytán mérget (stryehnint) vettek be, minők
kértek föl, s miután ez rósz mintát csinált, most következtében azonnal megszűntek élni, három
egy bécsi fogja faragni. Sőt a nagy vámház szo- neveletlen árvát hagyván hátra. Az esetet a ,,M.
borműveit is egy bécsinél szándékoznak megren- P . " a következőleg adja elő: Székely Dávid s neje
delni. Szóval mindenütt mellőzés! Mellőzéssel még együtt reggeliztek gyermekeikkel, s a házi
pedig nem teremtünk művészetet.
nevelővel, s a mint a nevelő távozott, Székely
** (Petőfinek múlt évben elhunyt fia:) Zoltán cyankalit kevert a neje s a saját poharába , és
azt a végóhajt fejezte ki, hogy örökségének meg- egyik leánykájok előtt kiürítették. A másik két
maradt része iskolai czélokra forditassék. A bol- gyermek künn játszott az udvaron. Székely a
dogult nagyatyja: Szendrey Ignácz és nagy- cyankalit kiürítvén, leánykájától egy pohár vizet
Világos.
bátyja: Petőfi István tehát azt következőleg kért, s mire a mitsem sejtő leányka visszatért
Világos indul s a tizenkettedik lépésre mattot mond.
osztották föl: A pesti államgymnáziumi tanulók anyját a földön összerogyva aléltan kapta. E jelerészére 400 frtos alapitvány, melynek évi kamat- netre érkezett meg a nevelő, ki Székelyt még életAz 619-ik számú feladvány megfejtése.
ját a tanári kar mindig a lefolyt évben legkitűnőbb ben s eszméleténéi kapta. Kögtön orvosért futott,
(Czenthe Józseftói Miskolczon.)
erkölcsü és szorgalmú 5. osztálybeli tanulónak ellenmérget hoztak, de az már mitsem használt.
Vil.
Sftt.
adja. A kegyesrendi gymnázium segély-ogylete Székely Dávid utolsó porezében magához kéretto
1. He5-f3
. . . . Fh7—g8
részére 20 frt. Az egyetemi segély-egylet részére jó barátját gr. Telekit s ennok kézbesítvén vég2. Vhl— bl . . . . B a 4 - c 4 f ( a )
20 frt. Az irói segélyegyle t részére 20 frt.
rendeletét, kiadta lelkét. Székelyéket roncsolt
3. d 3 - c 4 f . . . .
Hg3—e4
4. F mattot ad.
** (A QeUért-liegy csúcsán) gr. Széchenyi anyagi viszonyaik bírták e tettre. Árván maradt
VII.
a)
Söt.
VII. b)
S«t.
Ödön tűzoltó főparancsnok tűzjelzőt fog felállí- gyermekeiket magasrangu rokonaik rögtön pártBa4-d4 (b) 2
Fb2-d4
tani, mire a katonai parancsnokság engedélyét fogásuk alá vették. Gyámjokul atyjok véghorgései 23. Be2-e5f
f6-eő:
3. Fb7—e4f
HgS—e4:
már megnyerte. A láttani jelvényt tarlalmazó közt Biró Pált nevezte ki.
4. Hfá—h4 matt.
4. dS—e4 matt.
árboczczal ellátandó tü jelző, a tűz minősége és
** (Halálozás.) Kisfaludi Lipthay András,
Helyesen fejtették meg: Vetzprémben: Fülöp József.
hollétéről mindig kellő tájékozást fog adni a kö- ausariai czimzetes püspök és a pozsonyi társas — Jdsskiséren: Galambos stván és Láslzló. — Czegléden:
zönségnek, és a városi tüzőrség helyiségével vil- káptalan nagy prépostja, közelebb hunyt el Bécs- Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — NagyKovács Albert. — Hatvanban: Sipöcz Ferencz.
lanyos sodrony által lesz összekapcsolva.
ben 56 éves korában. Az elhunyt férfiú a tevékeny Szalontán;
— A pesti sakk-kör.
fíf**

H E T I - N A P T Á R.
Hónapi-és
hetilap
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikns és protestáns
naptar

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptara

TARTALOM.
Nap

hossza

Hold

kél

I nyűg. II hossza I kél I nyűg.

November
Okt. (ó) March. R. f. p . ó. p. ló.
f. p. 6. p. 6. p.
A 24 Asztr. pk. A23Asztrik 31C24Anastas.
28
229 38 7
4 28 225 57 6 22 4 30
Koszt., Szanisz Homobonus
1 November 29
230 39 7
4 26 240 49 7 45 5 6
Szerapion
Klementina
2 Acindin
1 Kisl. R. 231 39 7
4 25 255 46 9 7 5 48
Lipót hitv.
Lipót, Gertr. 3 Acepsim
2Esöér. im. 232 40 7 5Í4 24 269 21 10 25 6 41
Edmund püsp. Ödön,Ottmár 4 Joanik
3 Balv. tisz. 233 40
7|4 23 285 21 11 32 7 45
Csodát. Gergely , Anián, Húgo 5 Galakczion
8 4 22 299 3 1 í regg.
4 Ber
234 41
8 58
Eugen, Hilda
| Jenő, Odo
6 Pál püsp
5 SVajeae 235 41 7 10J4 20||313 55! 1 3 10 16
H»Id változásai. # Ujhold 12-én 6 óra 25 perczkor este.

I

Toldy Ferencz (arczkép). — Novemberben. — Egy
angol anyának ijedelme a szabad nőképzéssel szemben. —
A verespataki zúzdák (képpel). — Szibériai karaván (két
ke'ppel). — A Gellérten (képpel). — A múlt századbeli német telepitvények Bácsmegyében. — A sörről. — Egy levél
Csokonaitól. — Egyveleg. — TarháE: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉS
Az

Mztositó-társaság,
mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris

3.200,000.059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bir.
Biztosításokat elfogad:
I. Tűzkárok ellen.
II. Szállítmány! áruk, utoni elkárosodás ellen.
III. Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre:

ív. az ember életére,

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett.

Életbiztosítási példák:
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő
1000 ft. tőkét biztositani óhajt, fizet:
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr.
» 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 19 » » 60 » 75 » 60 *
v 35 » 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 »
évenkénti dijat.
I I . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kiházasitási vagy neveltetés! tokét biztositani óhajt, fizet:
Egy 1 éves gyermektől
18 korévig
20 korévig
24 korévig
40 ft. 20 kr.
38 ft. 60 kr.
24 ft. 70 kr.
» 2 »
»
44 » 10 »
36 » 70 »
26 » 50 »
» 3 »
x
48 » 50 y> 40 » 10 »
28 » 80 »
évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek.
III. Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a
túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt.
Ezenkivül elfogadja a

túlélési csoportok (issotiatio) biztosításait is.
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a
társaság 50% nyereményben részesittetnek.
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással
szolgálnak a társasági felügyelők, vidáki ügynökök és

a „Victoria" biztosító-társaság

v e z é r í i g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-uteza 2. sz., 2. emelet).

Utánnyomás nem dijaztaük. *W@

1189 (1—26)

Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!

i t t alant következő szépirodalmi művek egyszerre rendelve m e g
gtf
131 ft. 46 kr. bolti ár helyett 40 ftért kaphatók. "WB
Ezekből választott 6 0 forint áru könyv 21 forintért, 30 forint áru könyv 12 forintért,
20 forint áru könyv 9 forintért kapható.
Átvitel ft 60.85
ft. kr.
- . 5 0 Khern Ede. Szines könyv. Díszemlény.
About E. Egy jegyző orra. 1 kötet
Számos magyar irónő és iró közre2.80
Abrai. K. A nagy hazafiak. 3 kötet.
működésével. Malvina arczképével 2.50
— Magyarország 1848. és 49-ben.
4 kötet
4.— Kock Pál. Á-h&rom szoknyás leány. Az
eredeti franczia kiadásnak képével - . 7 5
Aszalay József. A szellemi omnibus
1.50
kis tükre
^-.80 — Fehér ház
Lamartine- Graziella
—.60
— Szellemi röppentyűk . . . .
3.—
Meissner Alfréd Schwarzgelb. 8 köt. 9.20
— Eszmék az élet napfogyatkozásai- és leáldoztáról
1.40 Mészáros J. Szerelem és eskü . . . 1.—
Mignet M. Stuart Mária
2. —
Bartalut István. Két dudás egy csárdában. 2 kötet
1.50 Montépin Xav. de. Egy őrült szerelmei. 2 kötet
1.25
Beöthy L- A kék macskához. Goldbach & Cie. füszerkeresk. 2 kötet 2.10 Mühlbach L. Benyovszky gróf. 4 köt. 8. —
— II. Katalin utolsó napjai. 1 köt. —.75
— ,.Laczikonyha." A legjelesebb
— Négy nap egy színésznő életéből —.50
magyar főszakácsok stb. közremunkálkodásával. Torzképekkel . . 1.40 — Rákóczy Ferencz. Magyar életkép. 3 kötet
1.50
Cherbulier. Egy becsületes asszony
regénye. 2 kötet
. . . . . . 2.— Mund T. Mirabeau gróf és a franczia
forradalom kitörése. 5 kötet . . 2.—
Degré Lajos. Kalandomé. 2 kötet . 2.45
— A nap hőse. 2 kötet
2.— Nixarpa Eiluj (Batthyány grófnő).
Ilona. 2 kötet
1.—
De la Tour gróf. Jelenetek a magyar
életből. 3 kötet
1.50 Ráhel. Természet ellen. 2 kötet . . 1.—
Dumas Sándor. Pokol torka. 2 kötet 2.— Shakespeare. Lear király. Fordította
Vörösmarty M
1.—
1.25
E g y szép vipera. 2k ö t e t
. . . .
Feuillet Octáv. Camors gróf. 2 kötet 2.80 Szabó Richárd. Lassú viz partot mos.
2 kötet
2.50
Feydeau. Egy fiatal asszony törté1.40 P. Szathmáry Károly. Magyarhon
nete
fénykora . . . . . . . . . 3.15
Flygare Cárién Emília- Szeszélyes
— Bethlen Miklós
1.05
8.hölgy. 6 kötet
Szigeti Album. Diszalbum a legneveGaribaldi. A szerzetes uralma. 2
zetesebb irók: Arany, Jósika, Fáy,
4.—
kötet
Kazinczy stb. dolgozataival. Fűzve 4.—
Goldsmith. A wakefieldi pap . . . 1.25
Thackeray W. M. A négy György, korGonzalés és Moléri Buekingham herrajzi képek az angol udvari és váczeg hét csókja. 2 kötet . . . . 1.—
rosi életből
1.40
Horváth Mihály. Zrínyi Ilona története. Diszkiadás fűzve . . . . 1.20 Uchard M. Jean de Cazol. 2 kötet . 2.40
Vadnay Károly. Eladó leányok. 4 köt. 3.50
Jámbor Pál. A magyar irodalom története. 2 kötet
8.— Vámbéry Ármin. Vázlatok KözépÁzsiából
2.80
Jókai Mór. Politikai divatok. 4 kötet 4.—
Vas Gereben. Tekintetes urak. 2 köt 2.—
Jósika Miklós. A szegény ember dol— Garasos arisztokraczia. 2 kötet. 2.—
ga csupa komédia. 4 kötet . . . 4 . — Jurátusélet. 3 kötet
3.—
— Klára és Klári. 2 kötet
. . . 2
Yerne Gyula. Utazás a föld központja
— Várt leány — várat nyer. 3 kötet
felé. Regény 2 kötet
1.26
Juste Tivadar- Mária magyar királyné, I I . Lajos özv
1.50 Vértesy Arnold 10 beszély. 2 kötet . 2.—
Átvitel ft. 60.85
összeg ft. 121.46
1186 ( 2 - 3 )

Kaphatók R á t h Mór könyvkereskedésében

Pesten (régi német szinháztér), háznégyszög Kngler ezukrasí mellett.
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Bőrbajokat,

titkos betegségeket
és

tehetetlenséget
(elgyengült

férfierőt)

még makacs és üdült bajokat is, ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán
tftbb cser betegen legjobbnak bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít, és csak
teljesen bevégzett és fényesen sikerült
gyógyítás iránt tiszteletdijt elfogad

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám, Medetz-ház,
1-ső emelet, bemenet a lépcsőn, délelőtt
7—9-ig, délután 1—4 óráig.
• - F - Levelekre azonnal válaszoltaük. s kívánatra a gyógyszerek is
megkflldctnek.
1153 (3 -12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

alatt)

Dr. RIEDL SZENDE.

A NÉMET IRODALOM
KÉZIKÖNYVE.

Második javított és bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Fűzve 2 ft. 40 kr.

Titkos betegségeket és tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett

Handler Mór,

o r v o s - és sebésztudor, szülész és szemész.

SV* Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután ' * &
3 órától 5-ig.

Lakik Pesten, Lipót-város, Náűor-uteza 13-ik szám, 1-ső

emelet, 14-ik szám.
1164 (5-20)
ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délntán 2-től 4-ig-.

Bálvány-Htcza 6. szám. 2. emelet
(ezelőtt váczi-ot 24-ik szám.)

ERNST L,

homaopath-orvos és szülész.
1045 (31-50)
**

Minden alábbirt tárgyak
szilárdul elesomagolva
szétkUldctnek.

Traugott

j Minden legkisebb eommissio leggyorsabban
kivitetik.

VII. Arany- és ezüstáru-osztály.

A kereskedő, ki különösen arany és ezüstáruk eladásával foglalkozik és I
K ékszerésznek nevezi magát, abban különbözik tőlünk, hogy gyakran napok, sót
1 heteken át nem csinál üzletet. Ha azután mégis vevő jelenik meg, az először rangja j
[ vagyfizetőképességeszerint tagsáltatik, a mikor az ékszerész vagy u. n. aranymű- I
| ves az üzletdijat és időt egyszerre veszi meg raj'a. Mi, kik a világ minden készit- j
[ ménj'ével foglalkozunk, egyúttal nagy raktárral bírunk, nemes fémekből arany-,!
'ezüstből stb. Tehát azon nagy forgalomnál fogva, melyet eszközlünk, az arany- ésj
> ezüsttárgyaknál is csak a szokott minimai hasznot vehetjük, minthogy csak fo-j
I gyasztási czikknek tekinthetjük, a mitfigyelembekérünk venni.

Aranyárak.

Ezü táruk.

KolSariís József é s íiaf
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„YPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kfsz fíhérnemfiek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-Ingek, rumbargi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft,, 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr , 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft, 12 ft., 14 ft, egész 20 ftig.
Síines férfi-Ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franezia szabásban 1 ft, 75 kr.,
2 ft., 2 ft, 25 kr., 2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemű vászon- és battisztzHebkendök.
•ÍVdi ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 4ft. 50 kr., 5 ft,, jobban hímzettek 6 ft., 7 ft.,8 ft,
10 ft, 12 ft., 14 ft., a legújabb franezia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr.,5 ft., 6ft,
7 ft, 8 ft., 9 ft, 10ft.,12 ft.
Női haló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft, 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft, 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
N6i va||-f űzök franezia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft, 50 kr., 4 ft.,
4ft.50 kr
Siói alsé»izoknyák és nadrágkák perkailból, chiffbnból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, úgyszintén gaíyák és kapezák.
Leanyka-itigek kivarrva vagy egyszerűen, eorBHt«»k, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béliéit alsó-irufek és nadrágok arak és
!>ft!gyek számára, ogyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flaUell-ingek es shawiok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,darabját 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50. 60 egész 120 ftig.
Creas-vaszon 12 ft, 12ft.50 kr., 13 ft, 14 ft, 15ft.,16 ft., 17 ft,, 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
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TorűIköző-kendAk tnezatfát 5 ft. SO kr., 6ft.90 kr., 7 ft. 50 kr., 9ft.50 kr.,
10ft..12 ft., egész 20'ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, őft.50 kr., 6ft.egész 12 ftig.
Szir.es canefa* ágy neműiknek 9 ft., 10 ft,, 11 ft,., 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
AsEtulkrndők és kéezlefek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
FfiggOnyök a legnsgyobb választékban 4 ft, 5 ft 6 ft,, 7 ft. 8 ft, 9 ft., 10 ft
12 ft, 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és agyteriíök, káve-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hoEoniány-klálHtáKok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemuekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk. ~

114 karátos aranyból (jobb mintáz előbbi finom ezüstből, a törvény értelmében al
! 2. sz.) a törvény
y szerint a cs. k. fémjelző cs. kir. fémjelző hivataltól a valódiság j
bélyegével ellátva (kívánat szerint fehé- j
hivatalból jelezve.
ren vügy aranyozva).
I
k injeelökre simák vagy
guilloehirozva 5, 6, zománczozva 5, 6, }IcdaÍIIonok fényképekre, simák vagy
8, valódi gyöngyökkel vagy kövekkel zománczozva 2.50, 3.50, 4, 5, 6, zománczczal és kövekkel 2.50, 3, 4, 5, 6 ]
6. 7. S, 10 ft.
I Kézelőkre (nagyok egy pár sima vagy frt, egészen zománczolva valódi türki- í
guilloehirozva 10, zománczozva 8, 9, , sek vagy gyöngyökkel' .50,4,5.50, 6 ft. I
10, 12, valódi gyöngyökkel és kövek- Oraliíllf Z«k minden tetszés szerinti fa- j
kel 8, 10, 12, 15 frt.
gonban, rövidek, uraknak elegáns!
I Golyó--jtombok gallérokra vagy ke- kulcscsal 2.50, 8, 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 7,
zelőkre dbja 1.50. 2,-2.50kr.
8, 10 frt, női órákra 2.50, 3, 4, 5 frt,
l'daíllonok fényképekre simák-, guil- hosszú nyaklánczokfinomtolóval 6, 7, J
loeh. vagy zománczczal 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10,"ll, 12 Írtig.
és fölebb 50 forintig, valódi kövek és Tiozti lánezok rövidek lógóval 6, 8, 9, j
gyöngyök befoglalva, 8, 10, 11,12,14, 10, 12 frtig.
15, egész 50 frtig.
Broclic-ok és fnlönfiisfgok 1 egész í
í Szivek, kinyithatok zománczczal valódi garnitúra faponnirozva zománcz
í
gyöngy vagy türkiszszel 5, 6, 7, 8 frt. kövekkel kerek és tojásdad 10, 12, 15, j
Gyuriik valódi gyöngyök vagy külön- frt. A broche vagy függő maga feli'. I
Véle kövek befoglalva, 3, 3.50, 4, 5, 6, Broche-ok fényképekre 4, 4.50,5,6,sft.J
10, valódi raute-val 10, 12, 15, |I,encsí'-f'iia;g;ök gyermekeknek 60, 70,
20, 100 frtig.
80, fagonnirozva 70, 80 kr., 1 frtig.
| PeesétsjJ ürük a legkedveltebb valódi KarpPrl'CZCk zománczozva vagy fel-!
kövekkel, mint jaspis, topas, an»Mhy?t. irat; ! 4, 4.50, 5, 5.60, 6, 6.50, 7,8. J0,
almaiitin, omx, carneol stb. 7,8.9, 10, 12. ':;>. más fajok 7, 10, 12 frt, valódi j
12,15 — 30 frtig, pecsétgyűrűk kö nél- gvöng ök vagy kövekkel 8, 10, Ili,|
kül u. n. lemezgyürük, 9, 10, 12, 15 fr'ig.
15 -30 frtig.
Bevésése betűk- és szavaknak különö- KerCSZtt'k fagonnirozva 50,80kr., 1.501
kr., Krisztussal 50, 60, 70 kr.,zom;:.,ez [
sen olcsó.
Nászftyűrtik 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 7 frt. 1.20 kr.
súly szerint (ugyanazok 0 karátos N«i IlJ'ilkék-láuCZOk medaillonok és]
keresztekre legszebb fa^on 2.25, 2.50,
, an'nyból is 2, 2.50, 3 frt.)
OruliMCZOK minden kedvelt fazonban, 3, 4. 5 frt, gyűszftk 1, 1.20, I.ö(\!
rövidek urak szamára 18, 20, 25, gfii>s\>zárak 50 krtól 1 frtig, nyak-j
30—100 ft. Kői órákra 20—60 frtig, kendA-tftk. órakule<ok stb.
bosszú nyaklánczok modern tolóval Modern - fiügran - é k legfinomabb
40. 45, SO egész 150 frtig.
erüstböl, fehér, művészien dolgozv.. és'
Brochc-ok és fülönfüggők 1 egész meglopó szépséggii.lgarii'tura broche
garnitúra zománezczal, valcdí gyön- és függ" -1 •-, 6. 7, 8, 9, 10, 15 frtig. j
gyök vagy kövekkel kerek és óval 20, A hn c!ie v,iay fiiírgö a maga fele.
. 25, 80, 100 frtig, a broche vagy függő Tartók a f> nnebbi ékszerekhez 20,40, 60 j
kr.,finomak40,50,60,80 kr , 1, 1.50 kr.
egyedül csak a fele.
Broehe-ok fényképek betéteiére 10, 12, Xajry ez»sí-íárnyak kések, viüák,
• 15, 20, 50 frtig.
evő-, és kávéskanaluk tej- és levesme. a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s c*úzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
Lencsés-fíitíjrék gyermekek számára, rők, sótartók, borhüsitók, o.ukortálmell-, torok- és fog fájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdköszvény, tagszaggatás,
sima 1.50, 2, 2.50, 4 frt.. kék kövekkel czák vagy vázák, ezukoresipők, é'nge1.75, 2, 2.50, a nagyobb nemű gyer- rek, kézi és asztali gyertyatartó, thea
^ hátgerinez és ágyék stb. fájdalmak ellen. - Egy csomag ára 70 kr., félcsomagé 40 kr.,
mek-függők 4, 5, 6,*8 fit.
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. alatt; Aradon:
szüró, gyermek-esenpetyük, kulcsKarpercczck sima 17, is, 20,25,30, horgok stb.
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Bokor Antal gyógyszerész; PoEsonyban: Henrici F. gyógyszerész; Temesvártt:
frtig, zománczczal valódi gyöngyökkel Va!«di koi'-al-Ók aranyba foglalva;
PeeherJ.E. gyógyszerész; .Makón: WeilMárk; Budán: Pichler Viktor, udvari gyógy25. 30, 35, 40, 100 frtig.
ffKk gyermel'éknek 3, 4, frt, rnkszerész s Eperjesen : Schmfdt Karoly, gyógyszerész uraknál.
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Keresztek faponnirozva 2, 2.50, 8, 4, nek 5, 7,V. 10, 12. 15, 20 frtig, »<rorhe-ok
S,
9.
10,
12.
lö,
;íO
fn
ig,
egész
5, zománczczal valódi kövek vagy
gyöngyökk.2 50,3, 3.50,4, 5,6,8,10 ft. garnitúra broche és függő 12, 14, ló,
NŐÍ-liyilkí'k-lállfZok mcdaillonnal 17, 20, 25, 30, 60 frtig, korall-kerc-.?vagy keresztekre legkedveltefe fa$on, tek aramba foglalva 2.50, 3.60, 4,5 frt
gráliáí-«k aranyba foglalva,
gráliáí-«k
6, 7, 8, 10, 12. 15, 20—50 frtig.
1 garnitúra broche és függő 8, 10, 12,
l'ri-nyakkcndő-tnkazidény legújabb 15, 30 forintig. A broche vagy fü»go
a Ictgczélszerübb szaba
• mustrája 5, 6, 7, 8, 10,12. 15, 20 frtig. egyedül fele.
fi .\onit\ zárók 1.15,1.75, 2. 2.50, 3, 5 ft.6ránát-kere*z< 1, 1 50, 2, Rránát-karII Örakuícsok 2.50, 8, 4, 5, 6, 7 frt. stb.
perecz 12. lő, 20, gránátsziv 3.50, i,
I<- Itt nem emiitett fajok megrendelésre 10 frtig.
legjobban kivitetik.
Gránát-medaiilonok minden nagynígcgfínOllinbb-etuik minden ékszer- biin —30 frtig.
hez, kisebbek 40, 50, 60, 80 kr., a- Grunát-inKHö-ffombok 2.50 - 10 frtig.
gyobbak 1, 1.20,1.50 kr.
Gránát-kézelö-gombok 5 — 20 frtig.

Dr Pattiscn köszvényvattája,

Nagy készlet

SZOBA-ÜRSZEKEKBÖL,

anglés és ürszékzárakból,

Gyári árak:
Ezüst heng.ó'ák 4 rubinnal 10—12frt.
»
» aranykerettel rug. 12—14 »
Valamennyi órák a bécsi cs.k. 'emjelzö» dupla födéllel
15 — 17 i
liivataltoí a valódiság jelével ellátva. »
»
» kristályüveggel 15 — 18 >'
Szahályzolí genfi zsebórák:
» horgonyórák 15 rubinnal 16 —19 »
» kettős föd. 15 rub. 19-23 »
egy évi jótállással, helyes járásukban fel- »
» kris'ályüv. 15 rub. 19 —25 »
tétlenül lehet bizni. (Minden szabályozott »
Hadsereg óra. kettős föd. 28—80
óráról jótállási jegy adatik.)Hogy olcsón
Remontcirs, krisztályüv. 20 — 80
lehessen eladni, sokat kell eladni. j
, ÍO frtos megrendelésnél egy pompásan kiállított albumot kapni, bőrbe kötve 200 j
képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 40 forintosnál egyeassette-t 6 személyre
való étszerrel; 60 forintosnál 12 személyre ingyen rabatt gyanánt; egy oly
kedvezményt csak oly nagyszerű telepzet nyújthat.

l legjobb s legolcsóbb órák,

$*T Egyesegycdül kapható az átalánosan ismert '•Q

áruháznál: TRAUGOTT FEITEL Bécsben, Kiirntnerring 2.1

Tizemiyolc/iadik évfolyam.

47-ik szám

584

továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből,
m l k

használatával a füst eltávoliítatik 1 darab ára
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,
ülő- és ziihanyfürdö-késztilékek.
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MíksitS Károly, bádogos-mester.
Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

tnsm
Pest, november 19-én 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujuág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Oupán Vasárnapi Ujsájc: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — t'snpnii Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi I J s á g és Politikai l'Jrionangobat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajoa, Wollzeile Nr. 22 és Haaftenotcin és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatas ntán 30 krajezár.

(i r ó f A n d r á s s y

(J y u I a.

Gróf Andrássy Gyulának a magyar mi- vénebb emlékezetben vannak, mintsem szükniszterelnöki állásból a közös külügy- ség volna huzamosabban időznünk rajtok.
Mikép követte Hohenwarth bukását elleminiszterségre átlépése oly esemény, mely
nemcsak hazánkat és Ausztriát közvetlenül neséé, gróf Beusté is, mikép történik, hogy
érdekli, hanem egész Európára nézve nagy ennek helyébe azon férfiú lép, ki ugyanjelentőségű. Gróf Beust, ki öt évvel ezelőtt azon politikát támogatta, melyet lelépő
lépett arra a helyre, melyet most oly várat- előde: oly rejtély, melynek teljes földelanul kell elhagynia, kétségkivül nagy át- ritését a történelemre kell bíznunk. Bizoalakulások eszközlője s nagy események nyos, hogy Beust gróf elbocsáttatását a
hordozója volt a monarchiában. Az absolut fejedelmi kegy annyi nyilatkozata kiséri s
korszakból a jelenlegi alkotmányosra való az oly simán és kegyteljesen történik, mint
átmenetben, az osztrák tartományok s a bukó nagyságé alig valaha, s hogy szemémagyar korona országai között 1867-ben lyével épen nem bukik a politika, melynek
keresztül vitt kiegyenlítésben, melynek következménye a magyar alkotmány helyreállítása
s a csaknem húsz évi
alkotmányszünet után
nagy fénynyel végbement koronázás volt, tagadhatlanul nagy része
volt ez idegen országból
importált államférfiunak, ki az uralkodó-ház
és a birodalom érdekeinek a Magyarország érdekeivel ugyanazonosságát csakhamar átlátva, a
kiegyenlítés parancsoló
szükségességét fölismerve, összes tehetségeit és
tevékenységét annak végrehajtására fordította.
Sem ideié, sem helve
hosszabb visszapillantást tenni itt s most
Beust gréf diplomacziai
pályájára; a szerepre,
melyet mint közös külügyminiszter, az állásra,
melyet különösen a porosz-franczia háborúban
elfoglalt.
A legközelebbi események pedig,
melyek végre bukását
idézték elö,a lajthántuli
alkotmány - viszály, a
cseh követelések, Hohemvarth gróf kiegyenlítési tervei s azok meghiúsulása, mind sokkal
GRÓF A N D R Á S S Y GYULA.
ujabb dolgok még s ele-

csak imént sikerült fényes diadalt vívnia ki.
— Gróf Andrássy Gyula lép helyébe, ki
négy éven át mint magyar miniszterelnök,
s már előbb is a kiegyenlítési alkudozások
vezetésénél magas politikai s diplomacziai
képességének annyi bizonyítékát adta, hogy
bátran elmondhatjuk, miszerint Ausztria
kormányának élén századok óta nem állt
hatalmasb szellemű egyéniség, mint az, a ki
ma lép ez annyi vihartól rongált, s még
annyi vésztől fenyegetett hajó kormányrudja mellé. És tegyük hozzá, oly férfiú, ki
a politikai és diplomacziai képességet oly
tiszta jellemmer és két;
ségbevonhatlan ha^afisággal párosítja, _melyet még ellenfelei is
hangosan elismernek,
mely elismerésnek maga
Kossuth Lajos is épen
e napokban találta alkalomszerűnek kifejezést
adni.
Gr. Andrássy Gyula
eddigi életének számtalanszor leirt, s e hazában
mindenki által ismert
adatait ismételni merőben feleslegesnek tartjuk. Hogy Magyarország
legrégibb s legelőkelőbb
családjai egyikéből származott, hogy egészen fiatal korában kitűnt már
ritka tehetségei által,
hogy 1847-ben (huszonhárom évvel) országgyűlési követ, 1848-ban
főispán, 1849-ben a forradalmi kormánynak a
portánál rendkívüli követe, s mindjárt reá száműzött volt; hogy hazájába viss zatérve a z 18 60ban neki a Vay-kormány
által fölajánlott főispánságot visszautasítva, az
1861-diki országgyűlés
alsóházában foglalt helyet, s az alkotmánykövetelö felirati vitában a
legszellemdúsabb és legjelentékenyebb beszédek

