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A torok szultán palotája Sztambulban.
Az ozmánok uralkodója nem csupán a szerályban lakik,
neki sok palotája van mind a városban, mind azon kívül, a mi

onnan eredhet, miszerint minden szultán iparkodott egy ujabb
palota fényével elődeit felülmúlni. Abdul Medzsid szultán palo-

tája Dolmabagdzsén bizonyosan legszebb valamennyi között, ez
csupa márványból és köböl van épitve, ellenkezőleg a törökök
különös előszeretetével a fából építkezés iránt. Jelen képünk
csak egy bejáratát mutatja e palotának; képzelhetni milly nagy
szerű lehet az egész. A keleti ragyogvány és képzeletgazdagság
európai müizléssel párosulva látszik rajta, s hasonlatossá teszi
azt azon tündérregebeli várakhoz, mik az ezer egy éjszakában
leiratvák. Homlokzata a márványtenger felé fordul, s kilátást
nyújt egész Skutarira, a szerályra és jobbfelöl Sztambulra. A
keleti fajok hatalmasai mindenütt szerettek különös pompával
elhalmozott épületeket emelni; illyen Spanyolországban a világ
hírű Alhambra. A szegények azonban annál nyomorultabb fagunyhókban laknak. Ennél sokkal kevesebb költészettel, de an
nál több igazsággal járó szokás, a mit mi követünk, kiknél a há
zak csaknem mind egyenlők s ugyanazon házban lakik az ura
dalmakkal biró föur, mellyben a szegény mesterember, csak
hogy az egyik az első emeleten, másik a padlás-szobában.

Hegyi élet.
Mi szép a hegyek közt, oh mi szép az élet!
Itt a nehéz sziv is ugy repes, ugy éled —
Mintha a lenn fekvő önző városokból
A mi csak költői, mind ide jött volna,
Ezekre a kedves
Gyönyörű halmokra.
Födi a hegyeket tömege a fáknak,
Itt ott fehérlenek ki köztük a házak;
Messziről azt hinnéd, őrt álló katonák,
Mintha még ragyogó szablyájuk is volna —
Ragyog a háztetők
Fényes bádog gombja
Egy hegynek oldalán szép kis lányka szalad,
Csak ugy lobog fején a nagy szalmakalap —
Egyszerre azonban megáll, és elméláz . . .
Azután galyat tör, s tépi a levelet,
Olvasva magában :
„Szeret, és nem szeret."
Távolról hallatszik vidám, pajkos ének,
Ajkáról valami szerencsés legénynek,
A ki j ó kedvében magának énekel,
Nem törődve azzal : hogy tán más is hallja —
Azután véletlen
Egyszerre elhagyja.
Hol a forrás buzog, alljáról a tőnek,
Megtöltött csöbörrel vén asszonyok jőnek —
Néha egyes fánál kontyaikhoz kapnak:
Virgoncz úrfi mászott a gyümölcsös fára
S a jámbor anyókát
Jóllakva dobálja.
Legel egy pár öszvér széles hársfa alatt,
Mellettük a pásztor alszik mélyen, hanyatt;
Kinyílott szájában nagy, hosszú kóró van,
Ugy tűzte azt bele holmi pajkos gyermek,
Min az arra járók

Jó izün nevetnek.
A legszebb árnyékban, csipkebokor alljba'
Ül egy fiatal pár kezet kézben tartva;
Gyönyörűn dalol a csalogány fölöttük ,
Hanem ők nem hallják annak csattogását,
Nem hallanak mást, csak
Szivük dobogását.
Es a legmagasb hegy legesleg tetején
indolkozik, mereng egy halovány legény —j
L vagyok az, ki igy gondolkozik, mereng,
Kebelemből hosszú . . . hosszú sóhaj jő fel:
Ha én itt lakhatnám
Az én szeretőmmel!
Tóth Kálmán.

Hasonlat a növény és ember között.
»

(Uerder után.)

Feltűnő, hogy az emberi életnek — a mennyiben az, tengéletnek mondható — sorsa egy a növények sorsával. Növónyszerüleg fejlik alakká az anyatestben. Életünk korai a növények
életkorai; elötermünk, növünk, virágzunk és meghalunk. Elöállunk akaratlanul s nem kérdeznek meg, mi nemzet legyünk,
melly szüléktől származzunk? melly földrészen élünk szűken
vagy bőségben? s minő esemény által múljunk el innen vagy
amonnan ? Mind ezekben, az embert magasabb törvények hatá
rozzák, mellyek ellen, mint a növény, semmi kifogást nem tehet,
sőt a mellyeknek akaratja ellen, szolgál egész ösztönerejével.
Mig az ember nő s benne a nedv zöldell : mi szép és vidám
neki addig a világ! kitárja ágait mindenfelé s növésének az ég
sem magas. Igy csalogatja öt a természet, az életbe; mig láng
ereje, lankadni nem tudó szorgalma, elsajátítja mind azon kész
séget, mellyel birnia kell azon téren, vagy veteményes ágyban,
hová őt a természet helyzé. Miután benne czélját érte, lassan
ként elhagyja öt.
A tavasznak és ifjúságunknak viruló korában mi dus a ter
mészet mindenben és mindenfelöl! az ember hiszi, miként e
virágtemérdekséggel egy uj világot ültethet be. S mi másként
van ez néhány havak múlva! A virágok nagy része lehull s né
hány silány gyümölcs látszik. A fa eröködése s munkásságával
a gyümölcsök érnek; de a levelek halványulnak. A fa, édes gyer
mekei után, mellyek elhagyák, megrázza bádjadt haját s ott áll
pusztán, leveletlenül. — A vihar csörgeti kopár ágait, mignem
egészen aláhanyatlik s benne a mi gyúlékony vala, a lángok
szárnyain, a természet lelkéhez olvad.
Nem igy jár-e az ember, ugy nézve öt, mint növényt? Minő
remények, kilátás és tettvág}' rajongnak az ifjú lélekben! Min
denre kész, és mert bízik önmagában, minden sikerül.
A szerencse az ifjúság menyasszonya.
Kevés évekkel azután, körülte minden megváltozik: csak
azért, mert ö is megváltozott. Csak igen kevés az, mit tehetett^
mit véghez kell vala vinnie és boldog, hogy azt is vén korára
nem hagyá, midőn nyugalomban jó elhervadni.
Ama magasabb valóság előtt, a mi ioldi munkásságunk
csak olly lényeges, legalább olly meghatározott, mint egy élőfa
munkássága és vállalata. Kifejt annyit, mennyit ki kell fejtenie
s ebben ö is mester. Hajt sarjat és csirát, sziü gyümölcsöt és
ültet ilju fákat; „de a természettől kijelölt helyét el nem hagyja
s a beleoltott erőnek legkisebb részét sem vesztegeti el.
Különösen, ugy tetszik, mintha lealázná az embert, hogy
azon édes ösztönnel, mellynek neve szerelem, s mellyet akara
tától függeni vél, — csaknem olly vakon enged a természet tör
vényének, mint a növény. A bogács is, mondják, szép mikor
virit; és tudjuk, hogy a virágzás a növények szerelemkora. A
természet, a virág keblét, tevé a szerelem és gyönyör ágyává.
Miért tevé ezt az embernél is, mért szőtt a szerelem övébe an
nyi kecseket? Azért, hogy ezen érzéki teremtmények kisszerű
czéljain kivül, inkább az ö nagy czélja éressék el. És ezen nagy
czél, a tenyészés, a nemzedékek fentartása. — A szerelemkora
azért esik az ifjúság idejére, melly telve a meny és föld körébeni minden életszikrával, gyönyör lángjával.
M

Ismeretlen gerjelmek támadnak, mellyekröl a gyermek mit
sem tudott. Az ifjoncz szemei élénkülnek, hangja mélyed, — »
leányka fehér arcza hajnallik: két lény eped egymás után és nem
tudják mért epednek s a csalódás tengerének rengő habjain álmadoznak. Édes csalódás gyermekei, álmadozzatok, élvezzétek
napjaitokat! de tudjátok, miként a természet nagy czélja nem a
ti könnyű álmadozástok és élveitek, hanem szövetségkötés a
természet erkölcsi oltáránál, egyesülés a nagy czél kivitelére;
hogy bennetek, jövendő nemzedékek legyenek biztosítva.
Mihelyt a nemzedék biztosítva van, a biztosító egyén lassudan hanyatlik. — A szarvas, párzása után, pompás szarvát
elejti, a madarak éneke s szépsége eltűnik; a halak jóize elvesz,
és a növény színét hagyja. A pillangó szárnyai elesnek, lélekzése megáll, rideg magányban él félévig. Míg az ifjú növény
virágot nem hajt, addig a hidegnek ellentáll; a mellyik korán

hajt, korán elvesz. Az úgynevezett Múzsa száz évig elél : de mi
helyt virágát kifejté, a következő évben megtarthatlanul veszni
indul. — A z ernyöpálma, 35 év alatt 70 lábnyira nö, ezután 4
hó alatt nö 30 lábnyit; ekkor virágzik, gyümölcsöz s ugyan
azon évben elhal.
Ez a természet menete, lényeinek egymásutáni fejlesztésé
ben ; a folyam fut, mig egyik hab a másikba vész.
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Minden növény vadon nö szerte szét a világon; a mi kertis dísznövényeink is a szabad természet kebléről válók, hol saját
egáljuk alatt legnagyobb tökélyüket érik el. — Igy vau ez az
állatok és emberekkel is : mert mindenik emberfaj, csak saját
földöve közt fejlik az ö természete szerint. Mindenik földrész,
hegység, ugyanazon lég és ugyanegy fokú meleg vagy hideg
alatt, a maga növényeit táplálja. Lappország szikláin, az alpeseken, a pyrenéken, nem tekintve az ezek közt terjengő messziséget, ugyanazon füvek nőnek; Északamerika, és Tatárország
magas téréi hasonló gyermekeket növelnek. — Az olly magas
latokon, hol a szél a növények körül kissé durván enyeleg és a
nyár rövid, a növények kicsinyek ugyan de felette maghozók s
ha ezeket kertekbe ültetik, magasabbra nőnek ugyan s nagy
leveleket hajtanak, de kevés gyümölcsöt termőnek.
Bárki által látható világos hasonlat az állatok és embe
rekhoz I
Minden növénynek szabad lég szükséges : az Üvegházak
foglyai arra hajlanak, honnan a világosság bármi kis lyukon
betör. Becsukott melegben karcsúbbak és indásak, de halványak,
gyümölcstelenek s a szabad napra hirtelen kitétetve, leveleik
elhanyatlanak. — Nem illyenek-e a tulfinom és kényszeres
miveltségü emberek?
Különösen érdekes vizsgálni azon sajátszerű módot, miként
szabják magukat a növények az év részéhez, sőt az idő órájához,
mig más égaljhoz szokhatnak. — A földsarkhoz közel, növésük
ben késnek, de annál gyorsabban érnek; mert ott a nyár később
jön, de jobban érlel. A délvilági növények, Európába hozatva,
első évben később érnek, várván saját földövük melegére. A kö
vetkező évben már gyorsabban; mert egáljukat már megszok
ták. — Az üvegházak csinált melegében, mindenik, saját hazája
idejéhez tartja magát, bárha Európában 50 évet töltött is. Né
mely növény télben virit; mert hazájában akkor vau nyár; —
némelyik éjjel virit, mert hazájában nappal akkor van. — Igy,
mindenik megtartja idejét, sőt a nap óráját, midőn vagy kinyi
lik, vagy beborul.
Ezek azt mutatják, hogy a növény természetes növésére,
melegnél és viznél még több is kell. — Az emberi élet jólétéhez
is több kell, mint kenyér
Én szánom a növényt az üveg
házban, melly be ha belépek, szivemre valami nehézség sülyed;
világosan látom, mint szenvednek az elzárt növények, a honvágy
és szabad sághiány néma fájdalmában; — valamint nem sokra
becsülöm, jellemtelennek tartom azon embert, kiben a legter
mészetesebb ösztön, a honszerelem ösztöne nem gerjedez s szol
gai hajlamát, önző anyagi vágyait követve, azt birja mondani,
ubi bene, ibi patria
Miskolcit Pál.

Pásztorkodás, iskolázás.
Az újságokból olvastam Pesten, bogy pünkösdhétfőn Füre
det bállal nyitják meg. Más embernek talán ez is elég lett volna,
hogy kedvet kapjon oda rándulni, de én ezen kivül a Balatont
is akartam látni, még pedig gőzösön, s partján a regényes
várromokat. Igy történt, hogy pünkösdvasárnapján Pestről el
indulván, aznap Fehérvárra értem. Hétfőn délután, zsidó gyors
kocsival csak Veszprémig jöhettem, mert egy faluban hol épen
prócze8zió volt, kocsisunk és a népség közt perpatvar támadt,
úgyhogy lovait össze vissza rángatták, istrángjait elszakították
s öt magát be akarták zárni. Csak nagy bajjal menthettük meg.
Kedden Veszprémből 3 pftért Füredre értem, hol a bálról sem
mit sem tudtak, de bajos is lett volna annak megtartása, mert
a fogadóban kívülem csak még egy szobában volt idegen. Rut

hideg esős idő volt. Itt tudtam meg, hogy a balatoni gőzöst
eladták, s most mozdulatlan hever.
Nem érhetvén czélomat, hogy a gőzösön utazhassak, szer
dán korán reggel a faluba mentem s 7 pfórt fogadtam kocsit
Sümegig. Innen másnap hajnalban Tátika bércze felé vettem
utamat. Hamar elhagytam a főutat, mert egy mellékút egyene
sebben látszott czélomhoz vezetni. Bezzeg 1 egy órai járás után
az én utam hirtelen káposztaföldekbe végződött, mellyek vizárkokkal voltak kerítve; a kisebbeket csak átugrottam, de a főe
rőkhöz érve, láttam, hogy ennek két partja végetlen nádmocsár,
a melly ráugrásra épen nem alkalmatos. Mi tevő legyek! Vissza
akartam menni, de nem találtam többé utat a mocsár labyrintusa között. Végre felmásztam egy fűzfára, s egy ágba kapasz
kodva le ugrottam egy a túlsó parton álló füzbokorra, hol szin
tén csupa mocsár és nádíű volt. Ezen keresztülgázolva, száraz
rétre értem; egy fogoly mellettem szaladt el, előttem nyul ug
rott fel, hogy botommal üthettem volna le őket. A füredi pinczér azt monda, egy óra alatt fölmehetek a Tátika csúcsára, de
három órai gyaloglás után alig állottam a hegy tövében. Még
nevettem magamban, gondolván : mivel Itáliában a mü-árak
(irrigazione, Bewüsserung) megismerése végett sok árkot ug
rottam át, most talán a honi müárakkal is akart megismertetni
a sors.
A mint fölfelé folytatám utamat, az erdőszélén sok gy ereket
láttam körben ülve, mintha valami nagy dologról tanácskoztak
volna. Körülöttök számtalan lud hemzsegett. Igen sajnáltam,
hogy e gyermekek roszabb nevelést kapnak, mint a ludak, mellyekre van felügyelés, holott ök magokra hagyatva, henyélve
töltik az egész istenadta napot. Különben egész utazásomban
fájdalommal láttam, bog} gyakran a legszebb gyermekek kéthárom lud vagy disznó vagy bárány miatt, egész nap pásztort
játszanak, hogy szinte kérdeztem magamban : mellyik nő fel va
dabban, a pásztor vagy az állat? s mellyikre fordítanak több
gondot, az elsöre-e vagy az utolsóra?
Ámbár két vezetőm volt ( 2 gyerek 1 v. ftért,) mégis négy
szer tévedtünk el a sötét erdőben s más csúcsra értünk ki. Összehasonlitvén a romot a „Balaton Albuma" rajzával, gondoltam
magamban : sokat szabad a poétáknak és festőknek ( Igy p. o.
a leírásban az áll, hogy a két szomszédvárban, Tátikán ésRezin
hajdan két barát lakott, kik ha egymást váraikból egy pohár
borral akarták megkínálni, ézt dróton szálliták által, melly e
czélból volt átnyújtva egyik várból a másikba. Más helyről ol
vashatta az a jó iró ezt a dolgot s aztán csakúgy ráfogta ezen
vidékre, mert a Tátika és Rezi közti távolság, szemmérték sze
rint, legalább 10 budapesti lánczhidnyi lehet. —Délután Sümeg
várába mentem, melly minden várromok között legjobb állapot
ban van még; 1 2 házat számláltam benne. Másnap reggel sze
kerén mentem Tapolczára, honnan fölsétáltam Csobáncz várrom
jaira, hol különösen a falak vastagságai ragadták meg figyelme
met. Gyulakeszben a zsidó fogadóban nem kaphattam ebédet,
nem volt se leves, se hus, csak komiszkenyér. Délután Bada
csonyba sétálván, ismét mocsarak közé kerültem. A fogadóban
mondám : „Eljöttein a hires badacsonyi bort megkóstolni I" —
de olly rosz volt, hogy a kocsisom sem akarta meginni s én egy
pohár tejet voltam kénytelen kérni. Majd a SzigUgeti várromon
keresztül, vissza érkeztem Tapolczára. Szigügetet a gyönyörű
kilátás és gyönyörű kövei miatt találtam érdekésnek. Már a
sümegi várkapu rámakövei is a budai fal négyszögű mestersé
ges köveire emlékeztettek, mellyeket itt a polgári kórház és fegy
vertár közt találhatni. Vezetőm monda, hogy a szigbgeti kövek
természetesek. A többi kövek pedig likacsos darázskövek (tuff,)
a miért itt kenyérkönek nevezik.
Útközben tudtam meg, hogy kocsisom falusi jegyző és is
kolamester, kérdem tehát tőle : van-e sok tanulója? — Télen
csak van, uram — monda — de nyáron nem járnak iskolába.
Ekkor eszembe jutottak a üba, — bárány — és disznópásztorok.
A mit télen tanulnak, nyáron ismét elfelejtik. Biz igy nehezen
megyünk előre. Én azt tartom, hogy ha egyszer iskolába kertil
a gyermek, azt az egynehány esztendőt, melly lelke mivelésére
van szánva, nem kellene töle sajnálni szüleinek, hanem a meny
nyire csak lehet, megakasztás nélkül kellene az iskolára szori-
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tani. Ha majd azután a gazdasághoz kerül, bizony több hasznát
fogják venni a tanult fiúnak vagy leánynak, mint a tanulatlannak!
Másnap reggel Veszprémbe indultam vissza. Hegyesvárnál
a hegy tövében várt rám a kocsis, mig e romokat is bejártam.
Sok várromot láttam, de olly csúcsos hegyen egyet sem. A czukorsüveg formájú hegyre vezető ut, csigaszerüen vonult fölfelé
8 fallal volt kifelé elzárva; e falban lakások lehettek, mert a
csúcson nem fértek el.
Fölmenésem közben ökröket láttam a bokrok között, ma
gokra hagyatva, pásztor nélkül. Annál inkább lepett meg, midőn
a csúcson 10—12 parasztgyerekből álló társaságot találtam. Az
egyik egy fölfelé törekedő ökröt botjával terelt vissza s kérdez
vén : miért nem szabad az ökörnek fölfelé jönni? feleié : föl
jönni csak följöhetne, de a meredek sziklákon aztán le nem tud
menni. — Egy leány is volt köztök, igen beteges színben; a
legnagyobb ficzkó ] 5 éves lehetett, ki, midőn lementem, egy si
ralmas nótát fujt utánam klarinéton. Vájjon nem lett volna-e
egy pásztor elég tizenkettő helyett ez ökröknél szintúgy, mint
amott a hidaknál, bárányoknál s disznóknál? — Valóban, édes
atyámfiai, ezen segíteni kellene valami módon, mert ez által
csak henye és kóbor embereket nevelünk. Minden faluban van
öreg vagy beteges ember elég, a ki elvégezheti a libapásztorkodást,nagyobb nyájak pedig úgyis megérdemlik, hogy külön
őrzőt fogadjunk számukra. Mert a gyerekek iskolába valók, kü
lönben vadabban nőnek fel, mint az oktalan állatoki
Pencs Miklós.

A kőszén s bányászata.
I.
Vannak igazságok, mellyek nem rögtöni, s ezért meglepő fel
tűnésük, hanem többször ismételt felemlités által ébresztenek fi
gyelmet, s lassan bár, de annál biztosabban emelkednek érvényre.
Ezen, a napontai tapasztalat által kellőleg igazolt'tény kész
tet arra, hogy századunk iparának s ez által miveltségének egyik
főtényezőjéről, az e lapokban már többször felemlített kőszénről,
néhány közérdekű adatokat közöljek. '
Alig létezik ugyanis ország, melly a természet adományai
val dúsabban volna megáldva, hazánknál, mellynek számos kin
csei közöl némellyeket nem is ismerünk még, vagy, mi ennél
veszélyesebb, ismerve bár, kellő figyelemre nem méltatunk; —
ez utóbbiakhoz tartozik hazánkban a barna s fekete kőszén,
melly olly annyira van elterjedve, hogy bátran mondhatjuk,
miszerint alig van megye, mellyben már eddig is kőszenet nem
találtak volna, vagy mellyben, kellő kutatás mellett, illyent ta
lálnunk biztos reményünk nem lehetne, s mégis fájdalom I bár sok
helyen faszüke uralkodik, századokon át heverni hagyok e kin
cseket érintlenül, mintha sárkány őrizte volna őket s tiltotta
volna használatukat.
Végre a gőzhajózás itt is uj korszakot nyitott.
Mióta a Duna szőke habjait s a nádkoszoruzta Tisza csen
desen hömpölygő árjait gőzhajók lapátjai kavarják, s az alföld
rónáinak eddigelé csak a gulyák egyhangú kolompolása s a mé
nesek vad nyerítése által félbeszakasztott csendét, a vasúti moz
donyok, mint meganyi táltos lovak sikító sípolása, s a sebesen
rohanó vonatok zugó robaja zavarják, kevesen lesznek olvasóim
közöl, kik a kőszenet, melly mindezen, a gondolkozni nem sze
rető előtt csodáknak látszó, nagyszerű dolgokat miveli, habár
csak látásból is, ne ismernék.
.T
Mind ez a gőzerőnek, közvetve az ennek előállítására szük
ségelt tüzelési szerek alkalmazásán alapulván, nem lesz érdek
telen néhány szót a tüzelésről, ennek, valamint az előállítására
kívánt anyagok (tüzelő szerek) fontosságáról s ezeknek az egész
emberi nemre s életre gyakorolt befolyásáról, elmondani.
Ha a* ember szükségeinek fedezésére kivánt dolgokat csak
futólag is szemügyre vesszük, csakhamar azt látandjuk, misze
rint élelem, n m és lak mellett első Borban áll a tűs s ennek ger
jesztésére, rakására alkalmas anyagok vagyis : tüzelő szerek.
A föld átmérőjének rézsut állása miatt ugyanis, a sarkhoz
közel fekvő részeibén, az év egy része, ősz, tél, tavasz olly zor

don, hogy mesterséges meleggyártás vagy tüzelés nélkül ezek
vagy épen nem, vagy csak felette nagy kényebnetlenséggel vol
nának lakhatók, — 8 igy, bár mai napon a legpolgárisultabb
népek által lakatván, a miveltség magas fokára jutottak, tüzelési
anyagok híjában kietlen vadonságoknál egyebek nem lehetnének.
Az északi sark örök jég- s fagysikainak szomszédságában
levő Európa, északi tartományainak tüzelési szerekbeni bőségé
nek köszönheti nagy részt, hogy a miveltség hazájának méltán
mondathatik.
A tüzelő szerek azonban nemcsak mint fütö, de mint főző
s érczolvasztó erők hatnak az emberiség jólétére. — A tüzelési
szerek segélyével változtatja, alakítja át az ember a nyers táp
anyagokat, — miket a természet nyújt, a mivelt ember táplálatára szolgáló eledellé, — mellyeknek tinomitása többet tett az
erkölcsök s szokások szeliditésére s az emberség-érzetének (hu
manitás) emelésére, mint sem első pillanatra gondolnánk.
Nagyszerűbb 8 szembe szökőbb a tüzelési anyagok azon
fontossága, melly a tűznek érczolvasztó tulajdonságából ered; —
mellyek nélkül miveltség, legalább olly minőségben mint jelen
leg létezik, nem is képzelhető.
Napjainkban ugyanis az érezek (fémek) különösen a vas,
réz és ón alkalmazása felette emelkedett, nemcsak a kard- s eke
vasa, a kézműves nélkülözhetlen eszközei, de az egész gyáripar
s világkereskedés, vasutak, gőzhajók, nyomdák, villany-távirdák
(Electro-magnetische-Telegraphen), szóval az emberi miveltség
mindannyi segédeszközei, az érezek használatán alapulnak, léte
zésüktől feltételeztetnek.
Ki mindezen, e helyütt csak futólag érintett, de a minden
napi életben száz változó alakzatbanmutatkozó tüneményt figye
lemre méltatja, méltó aggodalommal látandja erdeink széltében
lett pusztítását, melly, ha más tüzelő-anyagok alkalmazása által
nem gátoltatik vagy legalább mérsékeltetik, — pár század múlva
Európát s különösen hazánkat kietlen, lakhatlan sivataggá teendi, mellynek romba d ülö városait csak látni-vágyó utasok
fogják néha néha meglátogatni.
Azonban bár erdeink túlzottan irtattak, mind a mellett
ezen érintett súlyos következményektől, ha jövőre több kegye
lettel viseltetünk azonos fák iránt, mellyek lombos árnyai alatt
apáink fáradalmaiktól kipihentek, s a tüzelés szükségét annak
idején kőszénnel pótolni igyekezendünk, nem kellend tartanunk
A gondos természet a kőszénben, a tüzelési szerek legbecsesbikét nyújtja, melly a fát mint tüzelő-szert nem csak pó
tolja, de mind jóságra mind olcsóságra, ha kellően miveltetik,
tetemesen felül is múlja.
A kőszén agyagpala s fövenykőrétegek között néhány ujnyitól egész 20 lábnyi vastagságú telepekben találtatik, s kül
sőjére nézve setét barna vagy fekete színű, fényes és tetemes
nehézségű ásvány; a barna kőszén, mellyen a rostos szerkezet
könnyen fellelhető, korra nézve fiatalabb a fekete kőszénnél,
mellyben a növény-eredetnek nyoma olly annyira eltöröltetett,
hogy csak a nagyitó-üveg segélyével lelhető fel.
A kőszén azonban nem egészen tiszta szén, benne különböző
mennyiségben többféle ásvány, különösen kén- és vas találtatik,
valamint némelly légnemek, mellyek a kőszén használatára kisebb
nagyobb befolyást gyakorolnak.
Minél kevesebbek ezen zagyvalék részek, s mentül kevesebb
hamu képződik, annál alkalmasb s hasznosb az illető kőszén
nem a tüzelésre.
Tűzben háromfélekép alakul a kőszén, némellyek felfújod
nak s összetapadnak mint p. o. a baranyaiak honunkban, ezeket
tapadó kőszeneknek (Backkohle) nevezik, s fűtésre kazánok alá,
kevésbé alkalmazhatók mintsem kovácsolásra; mások égés köz
ben összezsugorodnak a nélkül, hogy tapadókká válnának, *
ezek zsugorodó kőszén nevezete alatt, ugy fűtésre mmtamü pa
különböző ágaiban felette jól használhatók, s szilárd tömör összeállásuknál fogva nagyobb messzeségre is szállíttathatván a nél
kül, hogy szét tördelnének, a megbecsülhetlen értékű tüzelö-szerek egyikét képezi; ellentétben az elmálló kőszénnel (Sandkohle,)
mellynek kisebb darabjai (mint p. o. a komáromiak), nemcsak
össze nem tapadnak, de még a nagyobb darabok is kisebbekre
töredeznek, magasabb hőfoknak levén kitéve, miért is ezek legr

inkább csak fűtésre s kovácsolásra, de koksz-égetésre épen nem
használtathatnak.
Mesterséges meleggyártásunk (tüzelésünk) a szénnek (szénenynek)a légkör egyik alkatrészével az élenynyeli (oxigén) össze
kapcsolásán alapulván, kétségtelen, hogy azon anyag bir mint
tüzelő-anyag legtöbb értékkel, melly ugyanazon kiterjedésben
ugyanakkora darabban legtöbb szénenyt tartalmaz.
Többször ismételt kisérletek következő eredményt mu
tattak :
100 font nyers bükkfa tartalmaz
20 font szénenyt
„ „ száraz „
„
40 „
„
„ „ faszerkezetű barnakőszén 51 „
„
„ „ tüzfa (gyöptözeg) . . 58 ,,
„
„ „ fekete kőszén . . . .
87 „
,,
„ „ tiszta faszén . . . . 99 „
„
Miből világosan látható, hogy a faszén után legjobb tüzelő
szer a fekete kőszén.
A kőszén által előidézett hő-erő, melly a fentérintett szervtelen (anorganicus) részek különböző mennyisége szerint vál
tozik, honunk különféle kőszénéiben, Nendtvich tanár urnák e
részben tett jeles vizsgálatai szerint (Lásd a Magyar természet
tudományi társulat évkönyveinek II. kötet. 138 s következő
lapjait), következőleg mutatkozott :
a (száraz) bükkfa által előidézett meleget 100-ra tévén,
az esztergami kőszenek fűtő-ereje tészen 127-et,
a brennbergié
133-at,
a komáromié
139-et,
a szabolcsiak- s krassóiaké
. . . . 188-at,
a vasassié (Baranyából)
199-et,
vagyis majdnem még egyszer akkora mint a bükkfa által elő:
idézett.
Hamar a fentebbiek nyomán indulva, egy lábnyi hasábok
ból álló bükkfa ölnek súlyát közép számmal 26 mázsára a 75
fontra tesszük, akkor következő kőszén mennyiségek pótolnak
egy öl bükkfát :
~
az esztergamiból 20 mázsa 95 font
r _ r

brennbergil öl

20

„

6

krassóiból
.
14 „
18 „
pécsiből . .
13 „
83 ,,
r''
vasassi
. .
13 „
42 .,
Ezekből minden kőszenek' viszonylagos becse a fáéhoz
mérve könnyen meghatározható.
Ha például a bükkfa ölének árát felvágatással, mi a kő
szénnél elesik, 15 pftra tesszük, az esztergami kőszén mázsájá
nak árát pedig 30 krra, akkor annak olly mennyisége, melly a
bükkfa ölét pótolná, középszámmal 10 ft 30 krba j ő ; — s igy
köszén-fütéssel minden ölnél 3 — 4 pft meggazdálkodtatok, —
mi első tekintetre nem igen sok, de éveken át mégis tetemes
különbséget tészen.
A kőszénnek illy ára mind a mellett, tekintve ennek rop
pant telepeit, nemcsak nem olcsó, söt aránylag felette drága,
mert mig Angolbonban a nyers kőszén mázsája 4 / , krba jö,
nálunk ötször hatszor annyiba kerül.
Eddig fennálló törvényeink szerint a földtulajdonosnak,
földjében talált kőszén-nyerésére kizáró jogot adván, — sok te
lep a földbirtokosok e részbeni tudatlansága, söt gyakran roszakarata miatt haszontalanul hever, mig más telepek ügyetlen
s a bányászat rendes kezeléséhez nem igen értő vállalkozók ke
zeire jutván, kik pillanatnyi hasznukon kivül mit sem, legke
vésbé pedig a jövő nemzedékre ügyelének, ezek által pazarlók
módjára kizsákmányolhattak; — s miután illy körülmények kö
zött a kőszén-nyerés honunkban mohozásnól (Raubbau) nem
egyéb, nem kell csodálnunk, ha a leggazdagabb telepek tékozoltatnak, s a jövő nemzedékekre használhatlanokká tétetnek.
A „gőzerő s gépek minél terjedtebb alkalmazása" s a fentembtett „visszaélések czélszerü törvények általi meggátlása"
azon két feltét, mellytöl honunkban a köszén-mivelés emelke
dése s a nemzeti gazdagság egyik bő forrásának megnyitása
függ, mit annál kevésbé szabad szem elöl tévesztenünk, mivel,
Nendtvich tanár ur szavaival élve : „ezen megbecsülhetlen ado
mánya a természetnek nem egyes nemzedék, annál kevésbé egyes
1

egyének, hanem az egész emberiség 8 minden jövő nemzedékek
szent tulajdonának s olly tőkéjének tekintendő, melly egyedül
csak a kamatok hasznunkrai fordítására van átengedve, s melylyet a jövő nemzedékre, a mennyire lehet, csonkitlan állapotban
juttatni egyik legszentebb kötelességünknek kell ismernünk."
Dr. Hegedűt.

Közhasznú beszélgetések.
.

II.

— Mi jóval tölte a mult hetet, Gábor gazda?
— Füredre voltam, tiszteletes URAM.
— Füredre; illyen munka-időben?
— De hát, mit tegyen a szegény ember? Ez a Hersli zsidó jó fuvart
igért, — egy kis sóra való is kell, — gondolám magamban — aztán csak
ell<itlitOTTANI: de biz én el nem vinném többet, ha a szeme ugy kopogna
is, mint a foga.
— Nagy szó az Gábor gazda, — talán valami szerencsétlenség
történt ? . . .
— Történt bizony, még pedig akkora, hogy majd a Balatont kerül
tem meg miatta.
— Kíváncsi vagyok a dolgot hallani. —
— Ez a zsidó még Szamárdi körül emlegetett valami ollyasfélét, hogy
vele a tihanyi templom szóba áll; én a beszedet csak kötekedésnek vél
tem s jó formán rá sem ügyeltem. Könnyen átléphettem árnyékomat, a
mint a komp Tihanyba szállított bennünket — beálltam a korcsmába va
lami keveset kapatni. A z én zsidóm egyszer csak megkapja szűröm gal

lérját, s a másik kezével int, hogy utánna mennék.
— Hersli 1 — mondám neki — aztán lóvá ne tegyen ám, mert majd
megúsztatom ebben a kis pocsétában! — Ekkor már egy dombtetőn
álltunk.
— Ne fhéljen Ghábur szomszéd! — kialta a zsidó. Ne fhéljen
Ghábur szomszéd! — hallatszott ugyanazon mondat a templom felől.
Nem hittem fülemnek — azt gondoltam, hogy mind kétszer a zsidó kiáltott.
— Kiálts még egyszer zsidó' . . . kiálts még egyszer zsidó!
— Jézus ne hagyj el! — ugy néztem a szájára, mint most tiszteletes
uraméra, midőn másodszor hallottam az általam kibocsátott szavakat, és
mivel nem ez szólt, a hang pedig ismét a templom mellől jött, — egy
perczig sem kételkedtem tovább, hogy ez az Izrael maradéka nem az ör
dögökkel compániáz.
— Ejnye, ejnye, Gábor gazda!
hát illyen csekély ember ki
gyelmed? —
mennyit beszéltem én a szószékről, de máskor is,

— nem keU babonát hinni: a mi az emberi ész előtt egy kissé löltünő, az
mind csak a természet munkája s kigyelmed még sem okult belőle ? . . .
— Dehogy nem, dehogy nem! — mindjárt lelkiatyám jutott
eszembe, és fól is tettem magamban, hogy hazajövetelem után legelső
tenni-valóm lesz fölvUágositást kérni a dologról. —
— Adok, szívesen adok; csak aztán magyarázatom kiáltószó ne
legyen a pusztában; — mig azonban a dologra térnénk, hogy jobban
megértse kigyelmed, a következőket kell előre bocsátanom :
Mindazt, a mi tért vagy helyet foglal el — testnek nevezzük.
A testek vagy rugalmasok, vagy rugalmatlanok. Rugalmas test az, melly
bizonyos erő hajtására formáját elveszíti, de az erő fölhagyásával azt
újra visszanyeri; ha vissza nem nyeri — rugalmatlan az. Például: élő
fáról egy ágot lemetszvén, próbálja azt kigyelmed gyengén behajtani; a
mint a hajtással felhagy, tapasztalni fogja, hogy az előbbi formájára is
mét visszaugrott : Erre azt mondjuk, hogy az ág rugalmas test. Ha az
tán most meg lépesmézet vagy irósvajat veszünk, bezzeg nyomogat
hatjuk azt ujunkkal, a nyomás után soha sem fogja előbbi formáját vissza
nyerni. Erre meg azt mondjuk : a lépesméz és irósvaj rugalmatlan
test. — Mondjon hát nekem Gábor gazda egy rugalmas testet, ha értette
beszédemet.
— Akár többet is egynél, tiszteletes uram. Hát a h m , — hajam
szála, — kender, — aztán meg a szőr.
— Igen jól van; azt gondoltam, hogy ugy járok kigyelmeddel,
mint az egyszeri profeszor diákjával. A diák ugyanis nem figyelmezvén a
magyarázatra, midőn tanárja rugalmas testet kérdezett tőle — fenhangon kiáltá el. „Hát a szamár is rugalmas, tekintetes tanár ur."
— No ez is megadta neki! ha ha ha!
— Mondjon kigyelmed moBt meg egy rugalmatlan testet.
— Azt gondolnám tiszteletes uram, hogy az ólomgolóbics is az.
— Helyes, de most meg én nevezek egyet kigyelmednek : hát a
levegő millyen test? — mert csak ebből magyarázhatjuk ám ki a tihanyi

esetet! —
— A levegő . . . a levegő . . . bizony nem tudom én szentatyám. —
— A z is rugalmas. Gondolom nem egy hólyagot fujt fol életében,
Gábor gazda, — nem tapasztalta, hogy ha ujával benyomta, behorpadt,
— de a nyomás megszűntével ismét előbbi formájára pattant? . . .

— Igenis vettem észre.

Lássa, ezt az abban lévő levegő eszközölte: tehát a lég is rugal
mas test. És csak most térbetünk a dologra.
I la én a templom falától, vagy akármely mélyen bevágott part
tol, tiz öl távolságra állok s akkor valami egy szótagu szót, p. o. tüz, viz
stb. kiáltok feléjük : ezen elkiáltott szavakat rögtön egymásután kétszer
hallom. A z illyen tüneményt Viszhangnak (ccho) hívják; t.'i. a hang,
vagy is itt azon levegő, melly szóllásunk által a falhoz vagy parthoz ütő
dött, ettől, mint rugalmas test, visszahajtatott s igy újra füleinkbe jutott,
tehát először egyenesen mikor szóltunk, másodszor, mikor a faltól
vagy parttól visszahajtott hang hozzánk ért, hallottuk azon szavakat. —
Igen. tiszteletes uram; de a Hersli nem egy szótagu szót kárált
ám el a tihanyi sz. egyház körül.
Tudom, arra is mindjárt rájövünk. Ha most meg 100 ölre ál
lunk a mondott faltól : akkor is kétszer hallunk egy egytagú szót, de
nem rögtön egymás után, hanem sokáig kell várakoznunk, mig a hang
másodszor is fülünkbe jut. Tehát közbe még több uj szótagot is mond
hatunk, miket az első után rendre mind meghallunk; nevezetesen, ha
előbb tiz öl messzeségre egymást érte az egy szótag két hangja : itt tiz
annyira, azaz száz ölnyire állván, tiz szótagot ejthetünk egymás után, s
ezeket rendre mind, kétszer fogjuk hallani. Igy beszélt Hersli a tihanyi
templommal s igy beszélhet vele kigyehned is. Ugy-e hát, csak nem a
zsidó az ördög? . . •
— Nem ám, tiszteletes uram, — hanem az ember tudatlansága. —
Molnár István.

Tárogató.
— A z ő cs. k. Fensége Hildegard föherczegasszony pártfogá sa alatt
álló pesti bölcsödé napról napra nagyobb méltánylásra talál a dolgozó
osztályok szegényebb szülői részéről. Mindig jobban látják által az anyák,
kik napjaikat munkában tölteni kénytelenek, minő jótétemény rajok nézve,
hogy kisdedeiket az intézetben gondos őrizetre s ápolásra bizhatják. A
vagyonosabb osztályok ajándékaikkal, pénzbeli segítséggel emelik az
intézetet, ugy hogy az, e részben is szép gyarapodásnak örvend.
— Mint helybeli lapok írják, most egy álomjáró fiatal leány érke
zett Pestre orvosi gyógyítás végett, ki jövendölgetései által sokak figyel' mét ébresztő fel.
— Ugy látszik, Magyarország már nagyobb mértékben lesz képvi
selve a müncheni ipartártaton. A dunai gőzhajótársaság eddig 2000 má
zsa iparműnél többet szállított fölfelé a Dunán, még pedig mint tudva
van, dij nélkül, a mi a gőzhajótársaságtól igen szép figyelem az ipar s
annak művelői irányában. Ezenkívül más uton is számos szállítás történ
hetett München felé. Hn jól tartja magát, még ott is ember/ lesz a
magyar.
— A pesti gőzmalom ollyan jól jövedelmez, hogy most az eddigi öt
hengerrendszert még egy hatodikkal fogják szaporítani.
— A z egyidő óta fennálló gőzsütőkböl kikerülő kenyeret igen di
csérik, mert jó izu is, olcsó is; a miért a pesti piaezon áruló soroksári ke
nyérsütő asszonyok nem örömest látják az uj versenytársat. Kívánatos
volna, hogy minél inkább terjedjen e vállalat.
— Budapesten a szőllövirágzása is elmúlt a nélkül. hogy a szőítőtész nyomait észrevették volna.
— A hatóság rendeleténélfogva az uj ingyenfúrdők már megnyíl
tak a Duna két pontján, az aldunasor végein. A szegényebb néposztályok
számára nagy jótétemény.
— A hus ára 13 pkrról 12-re szállíttatott le.
— Egy hasznos kis munka jelent meg e napokban Müller Emil
könyvnyomdájában : „ A világtörténet zsebben." Irta Uelfy Ignácz. Rövid
ezikkekben össze van benne foglalva az egész világ régibb s ujabb törté
nete s a 31ö lapnyi kötetnek ára csak 50 pkr.
— A nemzeti színházban most már vasárnapokon sem láthatni eredeti
színdarabokat. Mint hétköznap, ugy ekkor is német, franczia fordítások
járják, a mi onnan van, mert, mint múltkor irtuk, az ujabb színházi rend
szabályok miatt drámaíróink nagy része visszavette darabjait. Bizony szép
kilátások nyílnak! Maholnap ott látjuk hajdani dicsőségükben, ama régi
híres tüneményes theátrom-darabokat, a minők : Lumpacivagabundus, A
politikus csizmadia, KakambukuioriformkrodabUihogyigeminómeni hercsteg, Hamupipőke, Ramszamperi és Maxeupfuts stb. Mulatságos lesz
annyi bizonyos. — A mellett sűrű a panasz, a szinház üressége miatt, s
egyik lapunk tárczairoja orvosságkcresŐ fájdalmában annyira ment, hogy
háromféle színházi árak behozatalát ajánlja, drágákat, olcsóbbakat s ol<:9Ókat.Becsüljük a jó szándékot, de meg kell vallanunk, hogy eddigi elő
adása által az ajánlott változás czélszerüsége felől nem győződhettünk
meg, imndax&ltal hisszük, hogy e tárgy figyelmet s bővebb megfontolást
érdemel. H a az operai előadások drágábbak volnának a drámaiaknál, azt
mindenki természetesnek találná. Egyébiránt nem kell felejteni, hogy
most nyár van, s n y á r o n az illy panaszok éveüként megszoktak újulni. A
közönség most v a g y nincs itt, vagy arénába jár, a magyarnak pedig nincs
arénája Pesten, csak Debreczcnben
A jégverés *Uem kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél biz
tositott folyó é. június 23-ig 779 fél 972,690 pengő forint értéket; június

23-kától 30-ig 60 fél 68,750 p. ft. értéket, Öszvesen 839 fél biztosított
1,041,440 p. ft. értéket.
— Tolnamegyében, nevezetesen Földváron, f. évi június 22-kén a
vetések, Tolnán pedig ugyanazon hó 29-kén a szőllőhegyek, jégvihar és
szélvész által úgyannyira elpusztultak, hogy a reménylett termésnek
háromnegyed része oda van. Hasonló csapás szerencsétlenité a fertői vi
déket Sopronynyal, 8 mérföldnyi kiterjedésre, és Szeniczét Nyitramegyében, mindkettőt szinte június 29-kén. Ugyanazon elháritkatlan elem által
június 30-kán elveretett Aszód s az egész tájék Gyöngyöstől Hatvanig g
a welsi határ Ausztriában f. hó l-jén. — Biztosítsunk!
— Zalamegyében a jégvihar július l-jén tizenöt (!) falu határát el
verte. Alig volt valami biztosítva. Földieim, gondolkozzatok, itt a ment
ség előttünk a jégkármentesitő intézetekben; miért nem használjuk azt fel?

Mi hír Budán?
— 0 Fenségeik legmagosb egybekelése emlékére, gr. Pálfy János
a pozsonyi siket némák intézetére 500 pft. alapitványt tett.
•
— A budai királyi vár újonnan felépült, pompásabban, mint va
laha. A benne tett munkálatokat nagy részint hazai kézművesek álliták
ki, minden asztalosmunka ifjabb Szabó hazánkfia műhelyéből került ki.
— A Duna rendkivül áradni kezd, a felvidéken aok esőzések voltak,
csütörtökön Pest környékét is régóhajtott eső frissité feL
— A kenyérliszt ára e héten ismét négy forinttal felszökött, a hus
fontja ellenben egy krajczárral lejebb szállt.
— Londonban az országos ritkaságok tárába tették azt a golyót,
melly a legelső angol horezost a tengeren megülte.
— A Szilisztria ostrománál megsebesült Schilder tábornok meghalt
s minden vagyonait az ott elesett katonák özvegyei s árváinak hagyta.
A czár rendkivül ingerült a veszteségért tábornokaira, annyira, hogy az
elesett főtisztek öszvegyeinck nem rendelt nyugpénzt.
— A gőzösök már egész Kis-Oláhország széléig szállítanak utaso
kat és íniilliákat. remélhető, hogy a franczia angol hajóhadak, a dunai
hajózást rövid időn felfogják szabaditani, már megkezdték a galaczi orosz
zárló hajók elleni ostromot.
— A budai török mecsetet javítják; mint tudjuk ott egy török der
vis van eltemetve, kinek hamvaihoz minden évben elzarándokolnak távol
keletről társaik ájtatoskodni.
•.
— Egy szomorodott lelkű atya hirdeti hirlapok utján az atyai szi
gor elől eltávozott fiúnak, hogy bocsánatra tárt karjai közé térjen vigsIJa.
Gondoljon az eltávozott gyermek édes anyja szenvedéseire!
— Moldvában a marhadög ütött ki. Magunk sem tudjuk, mire jó
az a sok erős szél, melly a levegőt tisztitja.
— Több helyeken az a helytelen lűr támadt a fóldnépe között,
mintha az ur dolga dézma és robot ismét előkerülne. Ez alaptalan beszéd,
mellynek nem kell hinni. A z egész onnan támadt, hogy a hajdani földes
urak összeiratják egykori jobbágyaik létszámát az úrbéri kárpótlás eliga
zodására. Ennyi az egész.
' — Ismét uj érdekes könyvek jelentek meg Heckenast Gusztáv
kiadónál : — „örökösödés," törvénykönyv, írta Tóth Lőrincz, legtudományosabb törvénytudóink egyike. Ara 1 ft. 20 kr. p. — „Ősiség,"
szinte ezen szerzőtől, másik, átdolgozott kiadás; ára l f t . 2 0 kr. p. —„Fali
olvasó táblák," irta Erdélyi Indali Péter. Ajánlhatók minden rendű eIemi iekolák^számára. — „Ujabb kori ismeretek tara." Becses és gazdag
tartalmú könyv, minden rangú és rendű olvasókra nézve, ezer meg ezer
ismertető czikkel betűrendben. I. kötet Ara 2 ft. 30 kr p. — '„Kertészet
kézi könyve," irta Galgóczi Károly, czélszerü munkácska és valóban nélkülözhetlen minden szorgalmas házi gazdára nézve, ki kertjét oksze
rűen kívánja ápolni. Ara 48 kr. p.
T á v i r a t i

Becsi iiíir/.f
30.

Státuskötelezvény 5 %
dto.
4 %
. . .
1834-ki sorsjegyek 100 ftos
1839-ki
.
100 ftos
Bankrészvény darabja . .
Éjszaki vaspálya oszt. . .
Dunagézhajózási részvény
Augsburg
Hamburg 100 Bcotallérért
London 1 font sterlingért.
Pária 800 frankért .

85%
75%

85 /

1275
2140
571
127%
94%
12.23
149%
33%
26

1252

Cs. kir. arany
Ezüst

.

. v?^^-."^". ••V

D u n a v i z n l U * jun. és jtd.

í

k ö z l é s
4.

június és július

9

l S

86
75%

86

126'
1254
1670
576
126%
93
12.19
148
33%
25

4

572
127
93%
12.20
143%
26

*4. 9'3"9"'0fbl.14.

116%
1254
1710
586
126%
93%
12.18
148
33%
25

8'7"0"'0fdl.|».

5.
»5%
75%

6

126%
1715
585
129%
96
12.36
150%

1710
583
128'/,
94%
12.30
150%

28

27
9'l"6"'0f.

Jelenlegi gabona-ár.
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.)
P e s t , július 4-kén: Buza 6 ft. 24 kr.—7 ft. 28 kr. — Kétszeres 5 ft. 62 k r . 6 ft. — kr. — Rozs 5 ft. 62 kr.—6 ft. — kr. — Árpa 2 ft. 40 k r . - •3 ft. 12 kr. Zab 2 ft. 48 kr.—2ft. 56 kr. — Knkoricza 3 ft. 28 kr.—3 ft. 44 kr.

Felelős szerkesztő : Pákh Albert.

HIRDETÉSEK.

19-dik szám.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY.

a

Megjelent Fényes Elek

6

?

Julius O-kén 1 8 5 4 .

Vasárnapi Újság O
. ROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ"
i-ziiiiü munkájából a lll-dik (Tizet is.

hat hónapi a z a z : július-decemberi folyamára.

Előfizetési

Teltételek:

julius hótól december utoljáig poétán küldve minden egyéb költség
nélkül
1 ft. 3 0 kr. p. p.

TARTALMA : Titkos levelezések folytatása. — Anglia és Francziaország hadat
üzennek Oroszországnak. — A barrzban illó orosz-, s másfelől a török-, angol- és fran
czia nemzotek hadi készületei, •• egymás ellenében kiállított hadseregei és flottat. —
I. Orosz hadi készületek. — II. Török hadi készületek. — 111. Angol hadi készületek.
— I V . Franczia hadi készületek. — Az orosz támadólag lép fel és keresztül tör a Du
nán. — Melléklet: Kelettenger és mellék-tartományok földabrosza 1884.

Előfizetések, bérmentve küldve, még folyvást elfogadtatnak
az
egész
6 füzetből álló munkára 1 forint 30 krajczárral, hely
Budapesten házhozbordással szintén
1 ft. 3 0 kr. p. p.
A kiadó-hivatalból elvitetve
1 í t. — — p. p. ben alólirttaknál (egyetem-uteza 4-dik szám alatt), és minden vi
déki könyvárusoknál is.
Tiz előfizetett példányra egy ingyen-példány jár.
A z előfizetési pénzeket e czim alatt :
Landerer és Heckenast kiadók.

„A Vasárnapi Újság kiadó-hivatalának

46
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Előfizetési felhívás a

PESTEN,"
bérmentesen beküliletni k é r j ü k .
" Azon t. előfizetők, kik a „Vasárnapi Újság" négy hónapi,
azaz mártius-juniusi számait birni óhajtják, azokkal postán
küldve 1 ft.jával, a kiadó-hivatalból elvitetve pedig 40 kr.jéval p. p. folyvást szolgálhatunk.
A t. cz. gyüjtö-urak tisztelettel kéretnek a kezeiknél levő
előfizetési ivek mielőbbi beküldésére, hogy a lapok elkül
dése annál gyorsabban eszközöltethessék.

••Budapesti Hirlap"
I •• • i >t - - d >. • ni ti <-r • félévi f o l y n m a r n .

52

1

Előfizetési értesítés.
Sajtó alatt van, se hó utoljáig Buctánnkf
Alajot könyvnyomdájában okvetlen meg
fog jelenni:

,,\ illámok"

A jövő félévben e lapnak egy
— egyébiránt külön álló mun
kát képző és külön is megszerez lyrai költeményes mü egy kötetben; irta :
hető — melléklete lesz, egy INijcr Yiit.il. kiadja barátja Futó JÍIIIUH.
Előfizethetni folyvást főnnuvezett nyom
10— 12 ívnyi, finom ízléssel irt datulajdonos urnái (urí-utcza, Jankovitefranczia regény, csinos fordítás féle szöglet-ház boltjában), 1 pft.tal; boltiár magasabb leend.
ban, e czim alatt : ..l'ontangcs marquis." Irta Girardin
egyetem-uteza, 4-dik. szám.
Emiiné. — Ki a „B. P. Hirlap" Sajtolt élesztőgyártás.
t. cz. előfizetői közöl — mire Földbirtokosok, gazdászok, pálinkaégetók és serfózóknek tudomásul : 100 font
azonban kötelezve nincs — a knkoriczából 9—12 foknyi szeszt és 6—8
fennirt és jövő julius közepén ké font legfinomabb sajtolt élesztőt bizonyo
ujon nyitott
san nyerhetni, betanít és efféle intézeteket
szen levő szép regényt birni felszerel,
egy az e tárgyban gyakorlatilag
akarja, azt az előfizetéshez csat- kiképzett es tanait technikus. Bóvebb ér
landó és a mellett beküldendő tesítést, de csak bérmenteg levelekre nyer
hetni Aschermann T. mérnök, gazdászati2 0 = húsz pkrért díjmentesen és erdőszeti intézetében Bécsben, Graben
45—2—3
megkapja; nem előfizető számára 1134. sz. a.
Pesten, váczi-uteza, Lauter-féle házban, 15. sz. a. létezik.
ellenben vagy könyvárusi uton
5-8
Egészen ujon felállított raktárukat, melly a hölgyek részére a
Biztosítás
azon munka ára | = egy pft.
legdivatosb bel- és külföldi
a jégverés ellen.
— E munkából a nyomtatási
költségek levonása után megma A j é g v e r é s ellen k o l c s ö n A s r n b i z t o 
í t ó magyar e g y e s ü l e t a földnek min
radó egész összeg egy létesítendő sdennemű
valamint
terméseit jutányos dijak meUett
magyar irói-nyugdíjalapllvdnyrabiztosítja a jégvihar ellen, és szabályai ér
fordíttatik, melly intézet párto telmében, nemcsak a legkisebb károkat té
ríti meg, de azokat is, mellyek a jégverés
lását t. cz. Fáy András és Sze sel ugyanazon idő alatt járó s z é l v é s z által
s a mostani időszakra is jeles kelmékkel gazdagon ellátva van,
mere Pál köztiszteletben álló okoztattak , melly körülménynek semmi
fenálló intézetnél helye nincsen.
a l e g j u t á n y o s b s z a b o t t ár m e l l e t t hazánkfiai valának szívesek el másEnnélfogva
a t. cz. szóló- s főldmivelő
vállalni.
közönség illendően felkéretik: termesztmé17—6—7
a t. cz. közönség figyelmébe ajánlják.

Landerer és Heckenast kiadok,

RÖMER és HECKENAST

DIVATÁRU-KERESKEDÉSE
pamut-, vászon-, gyapjú- és selyem-ruhaszövetekkel
burkonyok, shawlok s nagy kendőkkel

37
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Barráné és Steinnál Kolozsvárt
megjelent és minden könyvárusnál kapható;

63

1

Helyben : Félévre
Nyilvános köszönet. Évnegyedre
4 pft.

A mindenhatóságon kivül csak egy mód
van magunkat a jégvibar ellen védem. Ezen
egyedüli mód a biztosítási intézetek. Ezt
megfontolván — bár azt tenné minden gaz
da! - vetésűimet a magyar kölcsönös biz
tosító egyesület sz.-fehérvári ügynökénél,
Oblat J. urnái biztositottam. Folyó év és
hó 22-kén azon rémitó elbáritlan elem csa
pása feldúlta vetéseimet. Afenérintott egye
uj folyam, clsó füzet, vagy az öszves be sület igazgatóságához tett jelentés után az
szédek S-ik füzete, ára 1 ft. 80 kr.
haladéktalanul a kár felvételére kiküldé tit
kárát , meJly is a legjutányosabb és igazsá
gosabb modorban végbe vitetett. Midón
ezen gyors és igazságos eljárásért hálámat
Erdély nevezetesebb csa- nyilvánítom, nem mellőzhetem egyszers
mind u kiküldött egyesületi titkárnak nyá
ládai, czinierekkel
jas és jutányos eljárását is megköszönni.
és leszármazási táblákkal Első fele A K.
Meha, 1854. június 28-án.
Az egész munka ára 3 ft. p. p.
Ledeczky Lipót.

Pesten Geibel Árminnál:

MED GYES LAJOS
eredeti

egyházi beszédek
KŐVÁRI LÁSZLÓ,

Előfizetési föltételek :
8

pft.

nyeit a fennevezett boni egyesületnél ezen
rémitö s dühében fel nem tarthaló elem ellen
biztosítani, s magát a kártól megmenteni.
Biztositások elfogadtatnak, és minden
kellő tudósítás a legnagyobb készséggel
adatik Pesten az igazgatóság- (Nagyhidutcza Weisz ház, 12. sz. alatt 2. emelet) és
országszerte az egyesületnek minden ügy
nökségei által.

Vidékre : Félévre 10 pft.
Évnegyedre 5 pft 2 0 kr.
A jubus közepén megjelenő
franczia regénynyel együtt
Épen most jelent meg
Helyben : Félévre H pft 2 0
Heckenast Gusztávnál
kr. Évnegyedre 4 pft 2 0 kr.
esten (barát-tér, kalap-utcza, 1-só szám):
ü d é k r e : Félévre 10 r t f
2 0 kr. Évnegyedre 5 pft 4 0
kr.
gyakorlatlan tárgyalva.
Az előfizetés a lap kiadóhi
A felserdült honi tanuló
vatalában (Országút, Kuneés kitanult ifjúság kedvéért fSleg, irta
walderház földszint) történik.
EDVI ILLÉS P Á L
P

ÖNTANULÁS

Szerk.

8-rét. Pesten 1843. Borítékba fűzve 40 pkr.
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N A G Y S Z E R Ű , Pesten még eddig soha nem létezett

Heckenast G., pesti kiadó-könyvárusnál, épen most jelent meg és
E d e l m a n i l Károly, pesti könyvárusnál, váezi-utcza7. sz.
ugy mint minden hiteles könyvárusnál kapható :

Illendóségtaii

FEHÉR-RUHATÁR
található a váczi-utezában

az

„Ypsilantikoz" czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis:

vagyis

Férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból

a mivelt és j ó erkölcsű magaviselet szabályai,

2 ft. 45 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 4 ft. 3 0 kr., 5 ft., 5 ft. 3 0 kr., 6 ft.,
6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 forintjával.

TOLDALÉKUL

Színes férfi-ingek 300 különféle mustrában

életre hasznos tanúságok gyűjteménye.

Sima nöi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból

1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 3 0 krajczárjával.

Irta
Sii.skii
1854.

3 ft., 2 ft. 3 0 kr., 3 ft., 3 ft. 3 0 kr., 4 ft., 5 forintjával.

Károly.

— 424 lap kis 8-rét. — Fűzve 1 forint pengő pénzben.

- J U T A L O M :
II. S z a k a s z .
A z illendőség szabályai a személyekre
I. RESZ.
nézve, a kikkel érintkezünk. 1) Rangra
ÁT ALÁNOS ILLTAN.
nézve : fölsőbbek, egyenlők, alsóbbak. 2)
A z illendő magaviseletre átalánosan meg Korra nézve : idősebbek, egykorúak, ifjab
kívántató tulajdonságokról.
bak. 3 ) Nemre nézve : egyneműek, másnemüek. 4 ) Egybeköttetésre nézve : ismerő
I . Szakasz.
sük, ismeretlenek, közönyösök, barátok,
A személyi illendőségről.
/. Cukketg. A kiilsd személyi-illendőség atyafiak, idegenek, ügyesbajosok, jóakarók,
ről 1) testi, 2) öltözeti, 3 ) magatartási, 4 ) roszakarók, ellenségek, jóltevök, kötele
testhordozéai, 5) szólási, 6) a külsőt Uletó zettek. 5 ) Értelmi minőségre nézve : tu
dósok . tudatlanok. 6) Erkölcsi minőségre
egyébb mellékes illendőségről.
//. Vukketg. A belső személyi-illendő nézve.jók, gonoszok- 7) Külső miveltségre
ségről, vagyis az illendőségre megkíván nézve : miveltek, miveletlenek. 8) Állapotra
tató belső tulajdonságokról. 1 ) értelmi, 2) nézve : szerencsések, szerencsétlenek, gaz
dagok , szegények, ügyefogyottak, egész
erkölcsi tulajdonságokról.
ségesek, betegek, örvendezők, szomorodotII. Szakasz.
tak iránt.
A cselekvési illendőségről.
III. S z a k a s z . '
/. CUkkety. A z erkölcsi cselekvési-illen
A z illendőség szabályai az érintkezés kü
dőségről. 1) önszemélyi magaviseleti, 2 )
mások iránti magaviseleti vagyis másokkal lönböző nemeire nézve.
/. Ctikkely. Találkozáskor, elváláskor,
bánási illendőségről.
//. Ctikkely. A kezelési cselekvény i-illen költözéskor.
II. Ctikkely. Megkereséskor, látogatás
dőségről. 1) magános foglalkozási, 2 ) ma
sok dolgábani vagyis ügyvivési illendő kor.- 1) meglátogatás, 2) látogatásrelfogadág, 3) látogatás-viszonzás.
ségről.
///. Ctikkely. Társalgás közben , külön
n . RESZ.
böző tárgyaihoz képest : 1) beszélgetés
ALKALMAZOTT ILLTAN.
közben, A ) jelenlevőkkel, B ) távollevők
A z illendő magaviseletről egyes körül
kel, a) üzenet által, b) levél által, 2) mu
ményekben.
latság közben, 3 ) együttevés közben, 4 )
I. S z a k a s z .
sétálás közhen, 5 ) utazás közben.
A z illendőség szabályai a helyre, időre
IV. Ctikkely. Együtt foglalkozás közben,
és körülményekre nézve, melyekben má 1) hivatalos, 2 ) magános dologban.
sokkal összejövünk.
V. Csikkéig. Aprólékos dolgok elintézése
/. Ctikkely. A helyre nézve : 1) magá közben. — Záradék.
nos helyeken, 2) köz helyeken.
Életszabályok. — Rövid tanúságok. —
//. dikktty. Az időre nézve.
Tanúságos közmondások és példabeszédek.
///. Ctikkely. A körülményekre nézve : — Hasonlítások. — Némelly irók jeles.mon1) kedvező körülményekben, 2) kedvetlen dásai. — Régi bölcsek és bölcselkedók fönkörülményekben.
maradt nevezetes mondásai.
A z illendóaégtan fogalma és alapszabálya.

Uj magyar-német

LEVELEZŐ
vagyis

NÖi-ingek schweitzi mellel és pasztákkal
(Streif), készítve hollandi vászonból 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft. 30 kr., 6 ft.,
6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 forintjával.
Tiszta

és

4_(8—12)

minden pamut-keveréstől ment
kezesség vállaltatik.

Lampel Róbert
könyvkereskedésében, Pesten a városház
téren, épen most jelent meg, és Aradon Beltelheim testvérek, Baján
Schon,Debreczen
ben Telegdi, Esztergomban Stumpf, Szege
den Bába és Burger, Veszprémben A'raius
Hermán kÖnyvkereskedóknél,valamintmin
den hiteles könyvárusnál Magyarországban
kapható

vászonért

60

1

PESTMEGYÉBEIV
kebelezett, O-Kécske helység határában
fekvő 400 hold első osztályzatú homokiul.1
és Tiszarét, örök áron szabad kézből árve
rés utján folyó évi július hó 15-én először,
és ugyané hó 21-én másodszor eladóvá té
tetik, egészben vagy részlctenkint. — A z
eladandó birtok az abonyi vaspályái állo
mástól, mintegy két órai távolban fekszik.
— Bóvebbi utasítást nyerhetni Abonyban,
az alólirt tulajdonosnál.
Kelt Abony, június 28-kán, 1854.

A KÖZSÉG BÍRÁJA

Andrássy Ignácz,
eladó-tulajdonos.

vagy

Eljárások
törvénykezési kiküldöttségckben
és
okiratok elemzése.

2-6
4 7

NAGY-KANIZSÁN
T
zön
megjelent s kapható a szerzőn
snál :
valamint minden hiteles könyvárusnál:

L-ta

(.VÖI1ÖK

GYÖRGY,

somogy-megyei hites ügyvéd.

6 ives munka.

ARVAIGYEIÍ

Ára csinosan fűzve 40 krajezár p. pénzben.
s azok
(Ezen öszvegnek bérmentesen leendő be
küldése folytán, én is bénnentesen fogom gyakorlati vezetésének módja.
bármelly tetsző czhn alatt ezt megküldeni.) A m a g a s k o r m á n y r e n d e l e t e k - s leg
Ezen munkácska magában f o g l a l j a
ú j a b b t ö r v é n y e k r e alapitva.
mindazt, mi a községek és helységek
Közhasználatul irta

bíráinak szükséges lehet. A minden
Szobovics Ferdinánd,
előfordulható esetekre készített ki
merítő mintázatok és okiratok fölös tolnok a cs. kir. szolgabirói hivatalnál N.K múzsán.
legessé tesznek minden ezt tárggazó
terjedelmesb munkákat, feltalálhatók Kél kötet. Borítékba főzve 3 ft. 30 kr.
l e v é n b e n n e tüstint b á r m e l l y e l j á r á s  C 3 " * Hogy é munka mindkét kötetét a bolti
áron alul b, a még venni óhajtó mi
ban megkivántató f e l v i l á g o s í t á s o k és
előbb magának megszerezhesse, — *
utasítások.
32—3-3
közkívánatnak felelve — egész folyó
1854. évi július 81-ig bezárólag, a két
|
.öl
.
kötet ára 2ft. 60 kr. p. p. leend, melly
|j Epen most jelent meg és Pesten
áron ngy a szerzőnél mint minden
hiteles könyvárusnál — postán küldve
pedig 3 ft. 10 kr.on — megszerezhetni.
— Minden kifizetett 10 példány után
kiipható :
1 tisztelet-példány adatik. — A mon<h>tt határnapon tul a bolti-ár min
denesetre beálland. — Pénzek és le
velek egyedül bénnentesen fogadtat
nak el.
il
*
t^f
J e l e u m u n k á n a k c s a k a z I. k ö l e l * .
í nzok rendszeres vezetésé
es a II. k ö t e t l - s ö füzete k a p h a t o .
nek m ó d j a ,
TOkrlrtfHfii m e g j e l e n i k f o l y ó évi
a magas kormányrendeletek, s Ugjnlia- l-jén.
•*' njabb törvényekre alapítva, közEzen munka kapható lesz Pes
j
használatra irta

, i

gyűjteménye a polgári elérten előfordulói Geibel Árminnál
mindenféle iratoknak,
\, ÁRVA-ÜGYEK
mint : köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghívó-, kérő-, ajánló-,
emlékeztető- és intő-, baráti- és szerelmes-levelek, valamint : kök, nyugtatványok,
nvustatv
teVewények,
váltók, utalványok, bizonyítványok,
meghataln
hnazások, folyamodások, szerződések, végintézetek, stb.

a leghasználtabb czimekkel együtt.
Szerkoszté : K A R Á D Y

IGNÁCZ.

Második bövitett, j a v i t o t t s h i v a t a l o s r é s z é b e n a z uj k ö r ü l m é n y e k h e z

alkalmazott kiadás. — Szakértő felügyelés alatt.
Nagy 8-rét fűzve 30 p.kr.

V Szobovits Ferdin.

ten . t l a g y a r ?l. könyvárusnál
8 nap után; Müller Gyula,Edelmann K., Emich G., Geibel A. és
Kilian-nál későbben.

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

