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Tizenhatodik évfolyam.

29-ik szám.

Lnrzay Szabó Károly ur kova-malomkö-gytíra Sáros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

8áros-pataki

-gyári egylet

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franrzia modorban készített malomköveknek, hogy azok, a kik

malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok

kitűnő voltáról ét* hasznavehetöségéröl a tehetségtelenebb bizonyitványt nyújtja.

A. részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletbon legyen, hogy a beérkezendő megrendülések azonnal
toljeeitethessenek.
A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső oeztályu sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel használtatnak gőz- és niümaltuokban fehérőrlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
Jobbra.
Balra.
A Il-ik oeztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű gőz- és itiümalinolinat
zárazinalinoknál aiKaimasaK.
alkalmasak. .ezen
Ezen különös
kovafaj cgycum
egyedül usas.
csak a
a sarus-paiaKi
sáros-pataki nacarban
határban jon
jön elő és az abból készült
vlsi, szél és szárazmalmoknál
Kuionos szépségű rejtes
ICJLCO KUVIUUJ
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

k legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
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A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltotnok,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik éa melyik osztálybeli legyen a kő.
S t f B ^ A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
<™^^*
kova-malomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz üzetés vagy utánvét mellett küldetnek ol a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.

Legszebb és legolcsóbb kt*pes folyéfrat.
Előfizetési felhívás

TARKA VILÁG

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.
A szerző saját kiadásában megjelent és Pesten a« EGCENBERGERféle könyvkereskedésben, valamint minden máa könyvárusnál is kapható:

A nemzöképesség

és időelőtti csökkenésének okai
valamint iktatások annak

SS

KÉPES REGÉLŐ

szövegben és rajzokban dús változatosságu folyóiratra.

Előfizetési feltételek:

Postán küldve, vagy Buda-Pesten (lázhoz hordatva.
Félévre (július—deczember)
3 ft. — kr.
Évnegyedre (július—szeptember)
1 „ 5O „
! • " Folyó évi januártól kezdve teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk. Előfizetési ár (január-június) 3 frt.
W A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
W * Gyűjtőinknek tiz előBzetett példány után tisztelet-példánynyal
kedveskedünk. 4 ( j a r k a Világ ég Képes ft>f?élft" kiadó-hivalala.

(3—3)

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

Nincs többé szeplö, naptőlelsiités. sárga arezfolt. r<«?lő.
A szépséget és ifjúságot csak a világhírű

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

tökéletes visftzaüllUánáni.

Mindazoknak ajánlva, kik mértéktelen kiosapongís, ti!kos bűnök és ragály kövot
kezményeiben szenvednek.
Azonkívül o k t a t á s o k a h á z a s s á g >-?.d^n\ró\ és kötelossófroiröl.
valamim g y ó g y e l j á r á s a közösülés! k é p t e l e n s é g é s terméketlenség körili.

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

Néhány ábrával.
Ára vászonba kötve 1 fi, Postán bérmentesíti küldve 1 ft 10 kr.
Curtia könyvét „A nemzöképesség," öregnek ésfiatalnakkel
lene bírnia. Ez egy kitűnően irt orvo.-<i munka, mely azon szorroru heten- s
Bégek gyógykezelőéről szól, melyek már annyi számos életbotuogságot tel- |

Liebig tanár

hús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).
fkh

hús-kivonaí-íái\sas;íir Londoiihaii.
>a«y megtakarítás h á z t a r t á s o k számára.
Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készítése s megjobbitása a levesek, martalék a vékony étkeknek stb.
Erősítő anyag gyengék s betegek számára.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitünó orvos és az orvos-egylet, számos nó és férfi egyedül ezt ismerte el hibátlan szépitó-szernek — Ára egy Araayéreiuinel kitüntettetett nz 1S<»7 iki párisi-, 1868 iki havre-i
»agy üvegnek 2 ft. 50 kr., kisebb l ft. 30 kr, postán 10 krral több.
kiállításon.
Főraktár Berlin, Jagerstrasse 46, Lohse udvari szállitmányos.
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.
Részletes árak egész MaítyarorszáRra nézve tégely számra:
gyógyszertára, király-uteza 7. szám; továbbá Dpbrrrzen: Borsos. Szatmár- Bö1 angol font
'/» angol font
% nngol font
'/s angol font
Kdrményi. M.-Herényi; Nárcisz. Eszék: Deszáthy. N.-Vnrad: Molnár. Temesvár- Pefrt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 70 kr.,
*JZ kr.
•ker. Kolozsvartt: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katona Zsig®V Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
Ő56 (4—52)
mond gyógyszerész uraknál.
5^3 (5_g\
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Tliallinayer és társánál Pesten.
Kiadó-tulajdonos Ileiktnast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pesten Török József

Pest, július 18-án 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Vj»»g és Politikai Újdonságok eicyiltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi U.jsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
(T- Hirdetési dijak, a V a s á r n a p i Ú j s á g és P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k a t illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye

egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy

többszöri

igtatásnál csak 7 krba szároittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B é c s b e n : O p p e l i k A l a j o s , Wollzeile Nro, 22. és H a a s e n s t e i n és V o g l e r Wollaeile Nro. 9 . — Bélyeg-dij külön
minden iglatáa után 30 krajezár.

Bancel
Az 1869-ikév eseményei nevezetes lapot
fognak képezni Francziaország történelmében. Ma már tudjuk, hogy a nemzeti akarat
békés nyilvánulása győzelemre jutott, s örvendetes ez nemcsak Francziaországra nézve,
hanem általános szempontból is, mert csak
akkor mondhatjuk majd el, hogy valóban
czivilizáltak vagyunk, ha a háborúk és forradalmak kora lejárt. S hogy azon politika,
melyhez Francziaország az utóbbi választások által legalább egy lépéssel közeledett,
erre vezet: azt bizton remélhetjük.
Az utóbbi általános választások ugyanis Francziaországban oly szejjemben ütöttek ki, '
mely kétségen kivül helyezte,
hogy a nemzet megelégelte a
gondnokságot, s elérkezettnek
véli az időt arra, hogy a közügyek vezetésére befolyást gyakorolhasson.
Francziaországban , mint
tudjuk, az általános szavazatjog
uralkodik. E joggal élt közelebbről az országnak közel 8
millió polgára, s bár a kormány
a nyomás minden eszközeivel
élt, középpárti és baloldali jelöltekre szavazott mintegy negyedfél millió, legalább igy
hirdették a lapok, s kimutatásaik szerint a kormány mégis
mintegy 52 szótöbbségre számitott a kamarában. — A császár egy rendkivüli ülésszakot
hivott egybe június 28-ára, az
igazolások eszközlése czéljából,
azonban az igazolási esetek is
alkalmat nyújtottak a pártok
állásának megitélésére. — A
régi többség oszlásnak indult,
számos tagja átallott a középpárthoz, mely egy 116 aláírással ellátott interpellácziót készült a kormányhoz intézni az
iránt, vájjon hajlandó-e az ország akaratát figyelembe venni
s gyakorlati érvényre emelni
a miniszterfelelősség elvét, valamint a törvényhozó testületnek kezdeményezési jogot engedni? Abban egyeztek
ugyanis meg, hogy egyelőre e két kivánat
körül öszpontositják minden erejöket, s szá-

Désiré..

írathattak a 38 baloldali tag támogatására is.
A kormány e 154 szavazat ellenében csak
144-el rendelkezett, mert az összes képviselők száma nem több 298-nál. Az 52 szótöbbség nyom nélkül eltűnt!
Mielőtt azonban az emiitett interpelláczióra került volna a dolog, a minisztérium
jul. 11-én beadta lemondását. A császár a
lemondást elfogadta, s a törvényhozó testülethez intézett üzenete nevezetes közeledést
tanusit a középpárt programmjához.
Nem hiszszük ugyan, hogy a középpárt

BANCEL

DÉSIRÉ.

talán igenis mérsékelt programmja tökéletesen ki fogná elégiteni a franczia nép nagy
többségét, s nevezetesen, hogy elhallgattatná
a császárság elleneit, de mégis egy lépés ez

előre, mely megnyugtatólag hat reánk is,
mint kiknek saját érdekünkben óhajtanunk
kell, hogy Francziaországban, legalább a
közel jövőben, a dolgok rendje erőszakosan
meg ne zavartassák.
Lesz alkalmunk a lefolyt események szereplői közül többeket is bemutatni olvasóinknak. Ma egyik legkitűnőbb baloldali képviselővel kezdjük, kinek megválasztatása
kiváló fontossággal birt.
Mint mindenütt, ugy Francziaországban
is a fővárosi1'választások keltettek legtöbb
érdeket, s volt még ezek között
.
is fokozat. A mi volt például
nálunk a Terézváros, az volt
Parisban a 3-dik választó-kerület, hol Ollivier, a középpárt
egyik vezértagja, kit azonban a
kormány is minden befolyásával támogatott, s Bancel, a határozottan ellenzéki, állottak
egymással szemközt.
Bancel néhány ezer szavazattal győzött, de azért Ollivier
is tagja lett a törvényhozó testületnek egy vidéki kerületből,
s mint az események megmutatták, korántsem teljesült be
a középpártiak azon jóslata,
hogy ha Ollivier Parisban elbukik, elbukott a középpárt politikája is.
Napóleon császár azért, mert
Parisban a szélső ellenzékiek
győztek, nem areactióhoz nyúlt,
mint azt neki úgynevezett barátai, de a mi felfogásunk szerint legnagyobb ellenségei tanácsolták, hanem inkább szaki. tott a régi politikával, s eleget
tett a nemzet békésen nyilvánuló akaratának. Ha valami,
ugy csak az mentheti meg, ha
megosztja a nemzettel az uralkodást.
Bancel nem most szerepel
először, de azért még sem tett
annyit, hogy életiratával hoszszasan kellene foglalkoznunk.
Drőme megye (département) Valence városában született, hol atyja hirneves orvos
volt. Bancel Désiré huszonötödik évét töltötte
be, midőn az 1848-iki forradalom kiütött. Az
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Bár bajban is, bár búban is,
ekkor már tökéletesen érett és művelt ifjú,
ról, melyet óvatosan rejtegettünk, míg én
fia remény int, szép az élet! —
komoly kérdésekkel foglalkozott. Tanulmásejtettem azt is, hogy 6 szintén szegény.
Kizöldülni, kibimbózni
nyozta a pénzügyi helyzetet, de legtöbb fejGyakran járt hozzánk, s több izben aludt
Szeretnék én, erdő, véled!
törést okozott neki is a munkás-kérdés megszállásunkon. Első izben egy zordon téli éjoldása. A februári napok melegénél ö is felErdőn: lomb; —• a tengeren: hal>.
szakán maradt nálunk. Akkor tőlünk messze
lángolt s szivvel-lélekkel köztársasági lett.
Száll felette vándor sajka,
lakott, éjfél elmúlt, egy társaskocsi sem járt,
Rejlő gyöngyről, mély csodákról
Rögtönzési és szónoki tehetségét a köza bérkocsi pedig teljesen kiürítette volna
Dali regéket a hab ajka;
társasági eszmék szolgálatára ajánlotta tol.
különben is lapos erszényét. —• Mikor azért
Szirtet vivő hullámában
Bejárta a vidéket, s mint a szabadság aposugy odavetve kérdezé, ha nálunk maradhat-e ?
Mily regényes, gazdag élet! —
tola a testvériséget hirdette. Baneel nemJakab rám nézett, s én röviden igy válaSivár éltem' elcserélni
(
sokára népszerű lett, s az L84 .t-diki általáSzeretném én, tenger, véled! . . .
szoltam: „oh igen, ha Graham urnák nincs
nos választások után az alig 26 éves ifjút
terhére a kicsiny szoba."
Felleg: éltein, végsugárt az
már mint Dröme-megye képviselőjét a törGraham ur nem utasította vissza ajánlaAlkonynak hint rá világa;
vényhozó testületben látjuk. Természetes,
Kihalt erdő: nem hajt lombot
tomat. S ezt oly méltósággal monda, mintha
hogy a baloldalon foglalt helyet. Befolyása,
Tűnt reményim száraz ága;
tartana tőle, hogy megsért, ha ajánlatunkat
huszonhat évvel, még nem lehetett döntő,
A keselynek szárnya csattog, —
visszautasítja. Fölmentem tehát a lépcsőn, és
Porba nyiigzött — sorsom karja:
hanem azért meghallgatták, a mi a 49-ki
saját
szobámat rendeztem be számára. EgyS a tengernek, kebelemben
kamarában már elég nagy dolog volt. Küzszerű
pipere-czikkeimet szekrénybe zártam,
Csak küzdelme, csak viharja.
dött a reactió minden formája ellen, s tagja
hogy
távolról
se sejtse, miszerint az én szoSzemere Miklós.
volt az úgynevezett hegypártnak.
bámat foglalta el. Mikor bátyám fölvezette
A deezember 2-ki államcsíny öt is számbarátját, csudálkozott ezen a változáson, diűzte. Brüsselbe ment, s idejét folyton tanulnem szólt egy szót sem, azt hitte, hogy
Nyomot' és becsület.
mányozásra fordította, ugy hogy egyetemi
másutt kényelmes ágyat készítettem a matanszékre is nyert meghívást, melyet el is
(IScszélv.)
gam számára. Egyik sem tudta, hogy az
fogadott.
egész éjjelt egy faszéken virasztottam át a
„Több ízben csudálkoztál, hogy miért
Foglalkozott a költészettel is, és> pedig nem mentem nőül Graham Ashleyhcz, — szólt hideg konyhában.
nem minden elismerés nélkül.
Reggel saját kezeimmel tisztítottam ki
hozzám Mantell Róza, a mint a nyitott ablakHat hónappal ezelőtt visszatért Parisba, nál a tó tükrén rezgő holdsugarakat szem- Ashley csizmáit. Azt hitte, hogy a háziasszony
s a már-már elfeledett ember feltűnt újból. léltük, — s most már — folytatá — szeret- cselédje tette e szolgálatot, s mikor mellette
Szónokolt a választási gyülekezetekben, s néd tudni, hogv miért utazom el Amerikába, elment, egy kis ezüstpénzzel ajándékozta
magával ragadta a kedélyeket. Kérlelhetle- holott ez idegen földön tudtodra nincs egy meg. A cseléd megköszönte, elfogadta, pedig
niil ostorozta a császári politikát és kor- ismerősöm is. Eddig mindig kikerültem az engem illetett volna e jutalom. Ashley csizmányt, s ezért „engesztelhetlen';-nek nevez- egyenes választ, de ma földeritek mindent s mái elárulták szegénységét. Ócska, viselt
csizmák voltak, nem egyszer igazgattam ki,
ték el. Az engesztelhetlenek most egész pár- történetemet közlöm veled.
mert azután ugy hozzánk szokott, mintha a
tot képeznek, s a mi szélső-balunkhoz ha— Tudod, Jakab bátyám s én mikor lak- kis szobát ö bérelte volna ki; nem is gyanitá,
sonlíthatjuk őket, természetesen kivéve a
tunk a Percy-utczában, emlékezhetel arra is, hogy az én ágyam, hideg konyhában kemény
kiveendöket, s megjegyezve, hogy a tehetsémily nyomorultan tengettük magunkat, ö a szék. Jakab büszkébb s bátortalanabb volt,
gekben is igen nagy a különbség.
festészet, én pedig a zenetanitás által. ElőtBancelt nemcsak Paris, hanem Lyon is ted fölfedeztük a nyomort, míg mások előtt hogysem az igazat megmondta volna, én
megválasztotta a törvényhozó testületbe, e gyászos kép el volt borítva. Tudhatod, pedig boldogságot találtam az áldozatban.
s valószínűleg a lyoni képviselőséget fo- hogy Jakab minő büszke s érzékeny kedély- Ez volt életem legszebb korszaka!
Pedig Ashley még ekkor is csak félszemgadja el.
lyel birt, s magát megfeszítve elkövetett
mel
nézett rám. Fiatal voltam, Jakab csak
A törvényhozó testület jelen rövid ülés- mindent, hogy mosolygó külszinnel rejtse el
szakában még nem nvilt alkalma szerepelni a világ elöl szegénységünket. Nagy föladat névleges gyámolom volt, s kis leány létemre
s szónoki tehetségét ragyogtatni, de közbe- volt ez, s terhe leginkább engem sújtott, is átláttam tartózkodásának indokát. Előtte
szólásai már eddig is nem egy vihart idéz- mert a háztartás gondjait ugy kellett hor- is semmi voltam, számba sem vett, legalább
annyi figyelme lett volna irántam, minőt
tek elő.
doznom, hogy a jóllétet hazudjuk.
egy házi állat is kiérdemel. Egyszer Ashley
Most már Napóleon császártól függ az*|
Emlékszel bátyám jó barátjára Graham
„engesztelhetlenek" azon állításának meg- Ashleyre is. Tanulótársak voltak, s egypár- rendkívül izgatottan jött hozzánk. Nemcsak
döntése, hogy Francziaországnak csak a csá- szor Jakab meg is látogatta barátját, kit a én, ki minden mozdulatát, arczkifejezését
szárság bukása hozhat szabadságot. Adja szerény s szegény ifjú magánál jóval fensőbb lestem, hanem még bátyám is észrevette,
meg ö azt békés utón, a mit azok a császár- lénynek hitt. Valóban Ashley családja vagyo- hogv valaminek kellett történnie. Néhány
ság bukásától és a forradalomtól várnak. nosabb volt szüléinknél, s habár pusztulás- pereznyi hallgatás után megtörte a csendet.
— Jakab, kedves barátom, ha teheted,
Egyeztesse meg a monarchiát a szabadsággal. nak indult is, több eszközzel rendelkezett a
kölcsönözz
nekem öt fontot (50 forint). Anyám
Reméljük, hogy ezt meg is fogja tenni, s nyilvános feltűnésre, mint mi, s csoda-e, ha
nagyon
beteg,
irtak, hogy ma este látogasakkor az „engesztelhetlenek" vagy kiengesz- mi megalázódásnak tekintettük, midőn bensam
meg.
Szerencsétlenségemre
nincs péntelödnek. vagy legalább elhallgatnak. Ha nünket szerény hajlékunkban meglátogatni
zem,
s
Campbell
csak
akkor
fizet,
ha
a képet
nem teszi — akkor többször is lesz megúszó kegyeskedett. S ez ifjú ember éreztette is
bevégzem.
Tánczoló
Herodiásomat
már
tegvelünk, vagy legalább velem, hogy nálunk
Bancelröl és társairól.
ff.
Á.
mennyivel fentebb áll. Bátyám irányában nap megvette volna, de még némi simítás
nyájasságot mutatott, de velem ugy bánt, kell rajta s addig egy fillért sem ád. Hiszen
mint valami cseléddel. Egy szóra sem mél- ismerheted.
Á b r á ii d.
tatott: akár jött, akár ment, sohasem nyújSzegény Ashley, hitványán mázolt HeroKönnyű felk-g a magasban,
totta jobbját; ha valamire nálunk szük- diásáért csakugyan nem adtak volna még
Első lépte: égi pálya.
sége volt, holott az én teendőim körébe csak jó szót sem, pedig ö mindig azt álmodta,
Most sziik-mlett. a kelő nap
vágott annak teljesítése, Jakabra nézett, hogy ha egy képárushoz bejut, szerencséje
Rózsafényo hintve raja,
hogy az adja ki nekem az utasítást. S ha meg lesz alapítva. Testvérem fülig elpirult,
Méhf még nem rejt villámot;
bátyámat nem találta honn, leült s valami s akadozva hebegett egy pár szót, Öt font!
Játszi, boldog gyermekeiét! —
könyvben lapozott. S daczára ennek, én nem épen ugy kérhetett volna tőle ötszázat, egyre
Gyermekéltem visszaélni
tudtam öt gyűlölni, sőt rokonszenvet érez- ment volna vele. Öt fillérünk csengett a
Szeretném én, felhő, véled!
tem iránta.
pénztárban, egy hét óta azon törtem fejemet,
Menny alatt, erdő felett a
Ashley nem ismerte körülményeinket, hogy miképen éljünk meg, s most még AshKesely száll, csapóiig kedvére,
előtte, talán eszelytelenül, csak a fényoldalt ley is ránk szorul. Jakab zavarodottan nézett
^ ágyó lelkem elkíséri
tártuk föl. Nem tudta, hogy csak két szo- rám. Egymásután vándoroltak el értékes
El a kéklő messzeségbe,
Szárnyain nem hord bilincset;
bánk van, s egy nagy függöny rejti el bátyám holmiaink, de egyet megtartottam, s«z áldott
Madáré a boldog élet! —
"•gyát, s a másik szoba az enyém. Ö is csak jó anyám jegygyűrűje volt. Ezt tekintettem
Szárnyat öltni, tova szállni
olyan szegény volt, mint mi, de legalább legutolsó s legdrágább kincsemnek, a legnaSzeretnék én, kesely véled!
előkelő körökben forgott családja hitelének gyobb áldozatra képes voltam, hogy ezt mafentartásaért, s finom magaviselete által bi- gaménak mondhassam.
A madáré: lég, s a z erdő, —
zonyos fölényt gyakorlott bátyám fölött.
Az erdőben víg dal zeneg,
És Ashleyért e kincsről is lemondtam,
Moat, madárdal, — komoly télben:
Tudta jól, hogy Jakab nem sok festményt hiszen nem volt ebben szentségtörés, jó s
A viharzó, vad fergeteg.
ád el, de nem lehetett fogalma azon nyomor- nemes czélra kellett fordítanom.

— Mindjárt hozok a bankból pénzt, —

Siói tara.
Ashley még azt sem kérdezte, hogy egy
szegény festőnek mi járata lehet a bankban.
Nem is oda mentem én, egy zálogházban
zálogosítottam el a gyűrűt, s egy pár perez
múlva a kért összeg barátunk kezében volt.
Jakab jobban meg volt lepetve, mint Ashley,
ki elfogadván a pénzt, nyájasan szólt hozzám,
„sajnálom Mantell kisasszony, hogy önnek
fáradságot okoztam." Es mégis Jakabnak
köszönte meg szívességét. Mikor elment, fölsiettem a lépcsőn, s keservesen sirattam ez
édes drága kincsemet, Jakab pedig megköszönte, hogy büszkeségén nem ejtettem csorbát; előtte nem mutattam, hogy mennyire
vérzik szivem, ő pedig nem sokat törődött
velem.
De már előre féltem a bekövetkezhető
kellemetlenségektől. Biztosan hittem, hogy
Ashley itt nem állapodik meg, s kifogyhatlannak vélt erszényünkből még többet fog
kérni s bőkezűségünkkel visszaél. Nem
mintha önző lett volna, azt nem mondhatnám, hanem könnyelműségből. A művészettel karöltve jár a könnyelműség. Nem tudta
belátni, mily nagy az áldozat részünkről.
Meg volt győződve, hogy én a bankban
jártam, s azt hitte, hogy a hol öt font van,
ott több is könnyen lehet, s mikor anyja
fölgyógyulása után hazajött, kevés időre
csakugyan valósult sejtelmem, bátyámtól
újra kölcsönt kért, oly czélból, hogy családj á t Londonba hozassa. S mikor nővéréről, az
ö kedves és szép Lórijáról beszélt, — észrevettem, mit különben ugy is sejtettem, hogy
bátyám barátságának egyik indoka: a szép
Lóri iránt táplált szenvedélyes szerelem volt.
El volt ragadtatva ez uj hir által. Mily dicső
lenne, ha Lórika Londonba jöne lakni, itt
legalább néha-néha találkoznának!
Ashleynek húsz fontra volt szüksége. Ha
gyűrűmért csak ötöt adtak a zálogházban,
honnan kerítsünk húszat? J a k a b kétségbe
volt esve s én nem segíthettem. — Jakab
körültekintett a kopott butorzatu szobában,
figyeltem minden pillanatára, s észrevettem,
hogy szemét mire függesztette. Szerencséjére
egy úgynevezett mübarát arczképét festette,
azon reményben, hogy hírnévre j u t segélye
által, igazi potom árért. Csak harmincz fontot ajánltak e műért. H á t h a előre kérné
föl. Mindhiában. Hawkes ur üzletember,
már az is nagy szerencse a fiatal emberre,
hogy oly sok ajánlkozó közül öt szemelte ki.
ö d a tehát hiába is fáradna. De ott állott
bátyám asztalán egy nagyszerű aranyozott
ezüst serleg, melyet a kereskedő oly czéllal
adott át, hogy az arczkép mellett az is szerepeljen. Valami egylet ajándéka volt ez, s a
külvárosi kereskedő az egylettől nyert megtiszteltetés ezen látható jelére rendkívül
büszke volt. Művészileg nem lehetett valami
nagy értékű, de becsértéke fölrúghatott pár
száz fontra is.
Bátyám szeme e serlegre tapadt. Nem
tudom miért, de mintegy önkénytelenül vettem föl s kötényemmel megtörültem.
— Tán csak nem karezolódott meg valahol, — szóltam, pedig ritkán nyitottam föl
ajkaimat Ashley jelenléte alatt — tudod-e,
Jakab, hogy Hawkes ur holnap jő érte ?
— Bizony nem érdemli ezt meg az a hitvány ember . . . különben az egész valami
ízléstelen k o n t á r m ü ! — monda Ashley. —
Csak is sulyértéke van, igy már többre becsülöm, — tette hozzá mintegy elmerengve.
— Valóban hitvány k o n t á r m ü ! — szólt
Jakab, — nem ér egy rongyos bankót, de az
öreg Hawkes nagyra becsüli, a vén bolond.
Igazán neki való. S nekünk ily emberek után
kell élnünk! Művészetünket alázzuk meg,
midőn e hitvány serleget vászonra teszszük.

Az önérzetében megsértett művész beszólt
belőle. Többször tapasztaltam már, hogy a
művészek boszankodnak. ha nem szakértő
egyének hatalma alatt állanak.
— Jobb lenne az olvasztó-tégelybe vetni,
— szólt Ashley mosolyogva.
En is mosolyogtam, de mosolyomba keserű köny vegyült.
Jakab elpirult, én reszkettem. Féltem,
hogy a lovagias érzelmű ifjú eltántorodik.
Tudtam, hogy mennyire óhajtja látni Graham
kisasszonyt. De a vágy s a végrehajtás, az
irigység s a lopás közt óriási köz van még,
s habár reszkettem is, bizalmam nem enyészett el.
Ashley ez este is nálunk maradt. En pedig rendes szokás szerint a hideg konyhában
fapadon töltöttem el a hosszú éjét. Hajnal
tájban léptek zaja ébresztett föl. A rósz házban annyira recsegett a lépcső, hogy talán
még az egér futása is zörejt okozott volna,
az én konyhám pedig erősen viszhangzott.
Valaki jött le a lépcsőn, keresztül a folyosón;
hallottam az ajtó kinyitását s behúzását, s az
udvar kövezetén valaki gyorsan haladt végig.
Mintha Ashley lépteit ismertem volna föl.
Kimagyarázhatlan remegés fogott el, mi járata van ily korán ? De aztán az nyugtatott
meg, hogy hátha mégis Thomson szomszédunk lesz, ki gyakran kora hajnalban szokott
kimenni, mert mint bizományos ügynök
mindig talált magának foglalkozást. Bátor
tekintetű férfi volt, karika szemei szüntelen
forogtak, én soha sem t u d t a m vele rokonszenvezni, mert kíváncsibb volt egy kofánál,
tolakodva kérdezősködött bátyámról, ismerőseinkről. Azt akarta velem elhitetni, hogy
ért valamit a festészethez, holott oly jártas
volt abban, mint én a betüszámtanban.
Elhitetvén magammal, hogy szomszédunk ment ki, idegességem enyhülését vártam türelemmel. Könnyen idegessé lehet az
ember, ha éjszakákat egymásután télen át
hideg konyhában, kemény széken ülve húz
keresztül! Valahára kisütött a nap, lementem én is bátyám szobájába, hogy fölkelése
előtt egyetmást elrendezzek, mert magad
uram, ha szolgád nincs. Az ajtót nyitva találtam. Bementem. Jakab a függöny megett
nyugodtan aludt. Szegény fiu! még csöndes
lehellete is hallatszott — mély alvó volt.
Remegve tekintettem körül a szobába, mintha
valami véletlen eseménytől kellene tartanom.
Az asztalon, hol a múlt este a serleg állott,
a violaszinü tok nyitva s üresen jelezte a
szörnyű eseményt. A drága letétemény, melyet a kereskedő bátyámnak szivére kötött,
hogy mint szemefényét őrizze meg, melyért
ma eljövend, a serleg eltűnt tokjából!
Kiáltásomra bátyám fölébredt.
— Jakab — kiálték újra, — hova lett a
serleg ?
— A serleg? m i ? miért? — kérdezé.
— Nincs itt, nem vetted ki a szekrényből ?
— Nincsen! nevetségbeszéd! — monda
— ugyan, Róza, hát ki vihette volna el ?
Nem tudtam válaszolni. Minden világos
lett előttem, az egész tett sötét borzasztóságában.
— Hivd le Ashleyt, — szólt Jakab, önkénytelenül is azon egyén felé irányozva
eszméit, kiben leginkább bizott.
Ezalatt Jakab a függöny megett gyorsan
fölöltözött, s szintén a szobába jött. Ugyanezen pillanatban nyilt föl az utcza-ajtó is, s
Ashley jött egyenesen a mi szobánkba. Kabátja nedves volt, mert útközben elkezdett
esni . . . kezében tartotta a kapu kulcsát.
— Itt, pajtás, — szólt Jakabhoz — a kapukulcs, ma korán menvén ki, magamhoz
vettem.
— Ashley! — kiáltott bátyám rémült
hangon.

— Nos, hát mi baj ? — kérdezte az, látszólag megütödve.
— A serleg! — ennél többet nem t u d o t t
mondani.
— Mi történt vele, szólj hát?
— Eltűnt a szobából!
— Az istenért! csakugyan igaz? — kérdezte Ashley halálsápadtan.
— Meg mernék esküdni, hogy még tegnap este itt volt — szólt izgatottan J a k a b —
maga Róza tette a tokba.
— Igaz, magam is láttam, — szólt mogorván Ashley.
Aztán ugy nézett rám, mintha engem vett
volna gyanúba. Észrevehette, hogy szúró
tekintete előtt elpirultam.Ugy tetszett nekem,
mintha gondolataimat olvasná k i , mintha
tudná azt mit sejtek Jakab nem vett észre semmit, nem gyanúsított senkit. Fejét tenyerébe
hajtotta, s mereven nézett maga elé a sötét
világba. Az én világom is romba dőlve hevert
lábaimnál, Ashley leikébe nem láthattam
be. Miért nem haltam meg akkor, nem hihettem őt bűnösnek, de érzékeim tanúságát nem
vonhatám kétségbe. Önvallomása szerint is
beismerte , hogy kora reggel kiment; hogy
rajta kivül más nem j á r t kinn, arra hitemet
mertem volna letenni, éjjeli betörésnek semmi
nyoma sem látszott, azt meg nem tehettük
föl, hogy a házban tolvajok tartózkodnak.
Epén ekkor j ö t t le a lépcsőn Thomson u r
is, szokása szerint bekukkantott a félig nyílt
ajtón, körüljártatta karika szemeit, hogy egy
pillanat alatt minden tárgyat szemügyre vegyen.
— Ugyan neki kezdett eredni az eső —
monda vastag hangján, összehúzva magán,
nagy köpenyét, mintha már a folyosón ömlenék a zápor. Lesiklott a lépcsőn, nagy zajjal
csapta be maga után az utczaajtót, s fütyörészve ment dolga után. Mennyire irigyeltem
e bizományos nyugodt lelkiismeretét, szívesen
cseréltem volna sorsával!
Aggódtam szegény bátyám m i a t t ! Mintegy öntudatlanul ült székén, Ashley s ü r g e t t e r
hogy rendőrökért megy, át kell k u t a t n i az
egész házat, de bátyám tagadólag rázta fejét,
jöjjön a minek jőni kell. J ö t t is irtóztató
gyorsan ama perez, melyben Hawkes u r ellátogat drága kincseért.
— Bátyám! — kedves b á t y á m ! határozd
el magad valamire. Dél lesz mindjárt, s
Hawkes itt terem. Szólj mit tegyünk?
Ekkor már csak ketten voltunk. Ashleynek el kellett mennie, s ismeretségünk óta
most örültem először, hogy elment. Most először volt hozzám nyájas, ha ezt máskor t e t t e
volna, örömömnek határa nincsen, de most
nyájasságát ugy tekintettem, mintha ezáltal akarta volna hallgatásomat megvásárolni. Undort éreztem iránta. Rettenetes érzemény az, midőn azt, kit szeretünk, kénytelenek vagyunk megvetni!
Ilyenformán beszéltem bátyámnak i s .
Mintha mámorából józanodott volna k i ,
egészen megváltozott.
- - Igazad van Rózám, — monda, — most
már mindenre tisztán emlékezem,— sáppadt
arczárói fölsimitotta fekete hosszú haját, sigy folytatá — megyek, fölkeresem , s elintézem az egész ügyet. Szegény kis Rózám,
rósz éjszakád lehetett, halvány vagy s minden
izedben reszketsz. No, ne félj, mindent szépen
intézünk el.
Gyöngéden megcsókolt, s mielőtt nyájas
szavait viszonozhattam volna, ö is elment
hazulról, magamra voltam hagyatva.
Az ezután t ö r t é n t eseményekről nem
mondhatok sokat, m e r t ezekre magam sem
emlékezem vissza tisztán. Emlékezem, hogy
Hawkes u r eljött hozzánk, hallom még most is.
haragos hangját, látom vérben forgó szemeit.
Emlékezem, hogy néhány rendőr jött be, s kö-
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„Telograph Construction and Maintenanco Company"s ez állította 'elő és szerelte föl a többi létező
tengeralatti távirda-vonalokat is mind egy szálig.
E hatalmas társulatnak több kohója van, s
azok közül egy, mely London belvárosában fekszik,
kizárólagosan csakis gutta-percha készítéssel foglalkozik. Itt készítették vagy legalább is itt szerelték föl véglegesen a távirdavonal főalkatrészét,
melyet maguk a francziák a vállalat „lelké"-nek
neveznek. E „lélek" hét vegyitetlen rézsodronyból
áll, s négyszeres rétegű gutta-percha burokkal van
bevonva. Az így elkészített vonalt azután elszállították a greenwichi gyárba, hol a szükséges fegyverzetet adták rá, mely azt a tenger mélyében
védelmezni fogja minden eshetőség ellen. Legelőbb
is konderburokkal vonták be, melyre tíz hasonlóan
kenderrel bevont és galvanizált aczélsodrony jött,
s özek adták meg a távirdavonalnak végleges alakját. (Mellékelt képünk ezt a műtéteit ábrázolja.
Az a kis gyermek, a ki ott bámul, aligha sejti,
hogy minő nagyszerű dologban törik azok az
emberek a fejőket.) A kész sodronyt végre zárt
csigavonalokba hajtogatták össze s roppant nagy
kád-alaku tartókba helyezték el, melyek mindenikébe körülbelől 135 mfldnyi hosszú sodrony vonal
fért el.
Ez óriási edények a „Great Eastorn" gőzös
fedélzetén voltak felállítva; egy a hajó elején, egy
hozzá, Ashley nemsokára pénzes ember lett,
másik a közepén s a harmadik a hátulsó részén.
azt állította, hogy egy
A közbelsőnek átmérője
nagynénjétöl örökölt.
mintegy 75 láb, mélyIsten bocsássa meg!
sége pedig 16 láb. E
Egy szavának sem adtartályok ugy voltak eltain hitelt.
készítve, hogy a beléjük
S mégis szerettett sodronytömeg víz
alatt állhatott bennök,
tem testvérem gyilmert csak így tarthatták
kosát. Ifjúkorom évei
folytonos figyelemmel
elröpültek, s az idő
annak
villanyvezetési
nem törülhette ki sziképességét.
vemből emlékezetét.
A „Great Eastern"De azért nem menen, a tengerek e legtem volna hozzá nőül.
nagyobb óriásán kívül
Többször kért meg,
még három nagy gőzös
fog az iszaplerakodás
először, mint tudod
miatt
felettébb megneheközönyös, a sértésig
zülő
sodrony
tovaszálliközönyös volt irántásával és lerakásával
tam, s egyszerre csak
foglalkozni.
a közönyösség szenA sodronyt Bresttől
vedélyes szerelemmé
elébb Saint - Pierre-ig
változott át. De szifogják vezetni. Az utóbbi egy kis sziget a Szt.lárd voltam, még akLőrincz öböl kijáratákor nem mehettem
nál, s ez lesz az első álhozzá. Kivándorlott
lomás. E vonal hossza
Amerikába, s én ide
2788 tengeri mérföld.
Ambleside-ba jöttem
Innen Uj-Yorkig 776
nevelőnönek, s azóta
mfd. Az egész távirdai
itt vagyok, két hoszsodrony súlya 171 ezer
mázsa.
szu kínos év folyt le.
Az angol társaság,
Most már két hét
mely
ez óriási mű előálmúlva Amerikába
litását
magára vállalta,
utazom én is, s ott
8 hónap alatt megoldá
Nádasdi
gyíiniölcsárus
leányok.
—
(Fénykép
után
Jankó
Graham Ashley-val
nagyszerű feladatát. A
egybekelek. Há e leelőtt, s tudtunkkal is talán az egész országban, a 3564 tongeri mfdnyi érezsodrony, mely Francziavelet átolvasod, megismered azon indokot, nádasdi; s azt leginkább ily csinos, jó arczu nádasdi országot Amerika száraz földjével összekötendő
mely engem arra késztet, hogy mint bűnbánó fiatal leányok árulják a cseresznye-idény alatt lesz, már el van helyezve a „Great Eastern"-en s
boruljak az ö lábaihoz, kit égő szerelmem Bécsben, hova a vasúton karcsú kis puttonokban, a többi három hajón, moly a sodrony lerakásának
gondosan becsomagolva szokták olszállitani. Lohot, terhes és fáradságos vállalatában részt fog venni.
mellett is gyűlöltem."
hogy e három nádasdi fiatal leány is, vasárnapi A hajókra szállítást ez év januárjában kezdették
Mantell Róza egy reszkető kézzel irt, s ruháiban,
épen útra készül Bécsbe az előre vaa- el, s már a múlt hóban készen is voltak vele.
Thomson A. aláírással ellátott levelet adott uton odaszállított szép piros s ízletes cseresznye Most már minden készen állt a nagyszerű vállakezembe, mely azt tai'talmazta, hogy az író, a után!
latra s hozzá is foghattak annak kiviteléhez.
Kápolnai B.
halál révén vallomást tesz, s a mennyire lehet,
A múlt hó 10-én a „Telegraph Construction
helyrehozza az általa előidézett bajt. Mert ö
and Maintenance Company" ez alkalomra fényes
Az Atlanti-tenger alatti franczia ünnepélyt rendezett, mely a „Groat Eastern" felopta el a serleget, ö vitte azt ki nagy köpenye
délzetén e társulat nevezetesebb egyéneit, valamint
alatt. A tolvajlást akkor határozta el, midőn
távirda-vonal.
a ,,tenger alatti távirda-társulaf' főbb tagjait és a
Ashleyt oly korán kimenni látta. Az ajtó
Az Atlanti-óczeán hullámai alatt ez ideig két napi sajtó kitünőbb képviselőit is összehozta.
nyitva volt, mert Ashley nem zárta be. külön távirda-vonal hordozta át a sürgönyöket Ugyanekkor az egész mű szerkezetét s gépezetét
Többször vetette már szemét e serlegre, s Európából Amerikába; mindakottőt az angolok is megmutogatták és megmagyarázták a látogavégre kézre kerítvén, egy ismerős orgazdá- épitotték. Most már e részben a francziák sem tóknak. Egy szemtanú a hajóról következő leírást
nál olvasztotta át. Ugy intézte, hogy akkor akarnak hátra maradni, s ők is hozzá fogtak egy közölt egy franczia lapban :
„A mint kis gőzösünkön „Great Eastern"-hez
menjen ki, midőn Ashley megjö. így a gya- tengeralatti huzal készítéséhez és lerakásához, mely
núnak még csak árnyéka sem háramlott Brestot, Francziaország északnyugati kikötőváro- közeledtünk, már messziről bámulatra gerjesztett
reá, — holott szobáját át meg át kutat- sát az amerikai Saint-Pierre szigettel, s onnan a tongeri óriás égfelé törő 6 roppant árboczával s
tovább haladva Uj-Yorkkal fogja összekötni. Va- négy kürtőjével. A mily mértékben apadt a táták, épen ugy, m i n t a többi lakó szállását. lamint
az előbbi vonalokat, ugy ezt is Angolország- volság, mely tőle elválasztott, annál kolosszáliAzóta békében s nyugodtan élt ott, kifizette ban készítették, mert ehoz a világon másutt sehol sabbnak tűnt fel e páratlan vízi szörnyeteg nagyadósságait, nem tartozott soha a szállásbér- sem értenek ugy, mint ott. Angliában létezik az sága és terjedelme s mikor gőzhajónk melléje
rel. Csak az fáj neki, hogy nyugodt lelki- egyetlen gyár és műhely, a molyben egy ily nagy- érkezett, kéményének teteje alig érte el félig azon
ismerettel nem halhat meg, de bízik isten szerű vállalathoz a szükséges eszközöket és kellé- keret magasságát, melyben e roppant nagy gőzhajó
irgalmába.
keket előállitani lehetséges. E gyártársulat neve: 56 lábnyi átmérőjű kerokoi forognak. A hajó ol-

zülök kimagasodott a nemes magatartásu AshS szegény leány, ez ember tiszta lelkiley. Mintha Lucifert láttam volna, a szép de ismeretét irigyelte!
elbukott a n g y a l t . S aztán kedves barátném,
Angolból K. T. K.
zavargás ütötte meg füleimet, hallottam,
hogy valamit hoznak föl, s azt gyöngéden az
ágyra tették. Testvérem volt, ki a Kensington
Képek a hazai népéletből.
kertben mérgezte meg magát. A büszke s
érzékeny fértí nem viselhette el a rajta esett
Nádasdi népviselet Sopronmegyében.
szégyenfoltot; szembeszállt a halállal, csakNádasd vagy Nádpatak, (németül Rohrbach)
hogy becsületealáomlásánaktanujane legyen. német ajkú kis falu, s vasúti állomás SopronmeAz újságok részletesebben előadták, hogy gyében. — Vállalkozó szellemű népsége messze
ezután mi fejlődött ki. Tudod, hogy Ashleyt eljár az országba, s a magyar helységekben összevásárolt baromfiakat rendesen Bécsben s környékén
gyanú miatt befogták, s bizonyítékok hiányá- árusítja el. Mint tikász, azaz: tyukászokat ismerik
ban fölmentették, de nem tisztázhatta ki már őket a falukban is, honnan csirkés szekerük
magát. S az egész dologban az volt a legkü- fenekén sok dohányt szoktak magukkal visszahozni
lönösebb, hogy a serlegnek nem jöttek nyo- erre a vidékre, s azzal jó üzletet csinálnak. — A
mára. E l t ű n t a föld színéről, hogy hová, azt magyar nyelvet többnyire mind értik, s gyermekeisem a rendőrség, sem é n f n e m tudtuk meg. ket örömest adják magyar helyekre cserébe. Nádasdon egész éven át lehet egy csapat magyar gyerÉ n tökéletesen meg voltam a felől győződve, , , - , . , . T T
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találni. Ha
e csereutánoznák,
módszert mas
az országban
szívesen
— a községek
nemzehogy Ashley sikkasztotta el, de hova tehette, ítiségi
; v e s e n u eltompulna.
. - a „ i s a z o rkérdés
szás?ban
tanoznák
éleg zegészen
hogy adhatta el, s hogy történhetett meg,
De szóljunk már valamit a nádasdi gyümölcshogy a rendőrség nyomozása sikertelen ma- árus leányokról is, kiket képünk elénk állít.
radt, azt meg nem magyarázhatám. S még
A leghíresebb cseresznye a bécsi inyenczek
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gyönyörködtünk a keskeny hegynyüásokban, bedalán lévő hágcsón fölmentünk a fedélzetre, mely itt még az ország határa, mégsem lol ezentúl jártuk a csöndes és magános hegyi falvakat, csoa látogatóktól csakhamar megélénkült; csoportok több magyar falut. Ez a nyugati magyarságnak dáltuk az idővel még most is daczolni és tudó
alakultak, hogy e bámulatos épület különböző ré- Vasmogyében a legszélső őrállomása, s azon belől lovagvárakat, melyek a németujvári grófok és a
nem is igen hallani már többé zengzetes nyelvüuszeinek megtekintésére induljanak.
régi Batthyányiak mar„A hajón egy egész
ezona alakjait idézik föl
külön osztály van a vila múlt sötét leplei alól,
lanygépészek számára,
"s ha lelkünk már betölt
hol a villanygép s azok
a tölgy- és fenyőerdők,
a készülékek vannak
sziklák, s a hangosan
fölállítva, melyeknek sebeszélgető hegyi csergélyével a hajó egész
melyek bámulatával:
hosszú útjában a száakkor a tárcsái vendég
razfölddel közlekedheuj alakot kereshet változatosság után vágyó
tik.
kedélyének, a mit a ró„A tenger alatti távnaságon fekvő Felsőirda szerkezete teljesen
Eőrben félórai kocsizás
és lényegesen különböután azonnal feltalálhat.
zik a közönséges távirE kis város mintegy
dákétól. És ez nem is
3000 lakost számlál, a
csoda. Ennek sokkal
kiknek nagyobb része
hatalmasabb villanytenemes eredetű. A régi
lepre és erősebb villanyidőben örök voltak s az
folyamokra van szükország határait a némesége, mint a szárazföltek ellen védni tartozdieknek, mert különben
tak, a mint kitetszik I.
hogy tehetné meg, az
Károly 1327-diki okleOczeán hullámaival
veléből, melyben elisküzdve, azt a mérhetetmeri, hogy már Béla,
len utat? S arról is kelIstván ésLászló királyok
lett gondoskodni, hogy
alatt Úri nemes szabadoly szerkezetet találjasággal éltek; különös,
nak fel, mely a sürgönyhogy ez oklevélben az
ést
minél
jobban
mog2
Őr-Nagyság czimmel
könnyithesse, mert e
neveztetnek. A felső-oőri
naoy távol mellett holkálvinista nemesség a
mHassan járó sürgönyhajdani alkotmányos vizés alig ha czélját nem
lágban is tekintélyes szetévesztené. Sikerült is
repet játszott, a szomvéore egy oly készülébathelyi megyogyüléseket előállitani, melynek
ken és választások alsegélyével perczenként
kalmával. Egyébiránt
16°szót lehet táviratozmég ma sem jelentékni, a mi roppant gyorsatelen helység, mert háságra mutat, ha elgonrom egyháza, nagy ordoljuk, hogy ez óriási
szágos és hetivásárai,
távolság daczára is előbb
postaállomása, sőt —
tninden°szónak rendelmivel
az ausztriai és
tetése helyére kell érA tenger alatti távirda-sodrony készítése : A huzal sodrása.
keznie, hogy az utána
következők is követhessék."
ket, s ha találkozunk is magyar emberrel, az leg- stájeri országutak is itt vágják át egymást — országutai miatt is olég élénk és forgalmat tanúsító
A „Great Eastern" a múlt hó közepe táján inkább zala-, vas- és sopronmegyei fuvarozó, ki
városka.
bort,
gabonát,
gyümölcsöt
s
más
termékeket
szállít
fölszedte horgonyait s útközben szénnel s egyéb
szükséges készlettol megrakodva, elindult Brest Tirolba és Stájerba.
Darwin és az
felé, hogy két
állatvilág.
világrészre szóló működését
~
E czim alatt
megkezdje. A
dr. Margó Tií-művelt világ
vadar, egyetefigyelme nagy
mi tanár, népérdekeltséggel
szerű felolvaköveti e nagy
sásokat tartott
hajó minden
a természettumozdulatát és
dományi társuteljes meggyőlat múlt márződéséből kíczius és ápril
vánhat sikert és
havi üléseiben
jó szerencsét az
azon eszmék
emberi művefelett, melyek
lődés ez ujabb
„darwinismus"
diadalához.
név alatt oly
nagy zajt csináltak az ujabb
időben az egész
európai tudoFelső-Eőr
mányos világban, sőt Ameri<Vasmegyében.)]
kában is.
Ha az utas
A terem itt
aBerzsenyiDáis mindenik al
aaiel által oly
kálómmal a
szépen megézsúfolásig megnekelt s valótelt hallgatókban is szép Kekal ; a tudomenes-alja femány aggott
lől Stájer felé
veteránjaitól
tart s útja esetfogva az ifju
leg Felső-Eőujonezokig a
rön visz keresztársadalom
tül , örömmel,
minden művelde egyszerstebb osztálya
Felsö-Eör (Vasmegyében.) — Greguss János rajza.
mind bus gonképviselve
dolatokkal havolt,
sőt
még
nőket
is
csalt
e
rideg
fiihik közé sí
Különben eholy eléggé ismeretes, mórt a múlt
lad azon át. Örömet érezhet a felett, hogy a sok
kiváncsiság,
a
kiknek
pedig,
mog
kell
vallanunk,
vvindus vagy vend falu közepette néhány tiszta évben lapunkban is bemutatott tárcsái fürdőhöz
épen nem való e tanokkal való bővebb ismeretség.
közöl
fokszik
s
ennok
környezete
változatosságát
magyar ajkú helységet talál, de másrészt mog
Hogy igazak-e, s mennyiben igazak emez oly
fájdalom foghatja el a miatt, hogy noha nincs emeli. Ha elandalodtunk a hallgatag völgyekben,
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veszélyeseknek hiresztelt elvek, a telett iit nem teszi a természet saját a szabadon élő fajoknál a vagy szaimaszálat tettek zsírral tölt edénybe, g c
akarunk ítéletet mondani; do maga az említett maga czéljaiért, hogy t. i. csak a viszonyokhoz leg- perczegő, pislogó gyúszer nemzedékről nemzedékre
érdekeltség, melyet még Mag varországon is sikerült alkalmasabbak, vagyis a mint mondjuk, a leg- szállott át, mig nem valami találékony embernek
felköltcniök magok iránt, s a mély gyűlölet, majd életre-valóbbak maradjanak fel, pl. a melyik rovar- eszébe jutott, hogy jó lenne tán olajat használni,
ragaszkodás, mely ez eszmék haladását külföldön nak leghasonlóbbá válik szine azon gazéhoz, amely mi csakhamar kiküszöbölte a zsirt, oly helyeken,
mindenütt párhuzamosan kiséri, mind arra látsza- közt ő élelmét keresi, annak sikerül legjobban hol olajra tudtak szert tenni. Valószínű, hogy a
nak mutatni, hogy „valami rohadt van Dániában", kikerülni a faját üldöző madarak vizsga szemeit. módosabb emberek ugyanekkor már len- vagy
Do még inkább látjuk a természet e czélját kenderbelet is használtak. Az ó-kor nevezetesebb
a mint Hamlet mondja, s az eszmék méhe újra
kiemelkedni a párokérti küzdelemben. Majd min- népei kétségkívül ismerték az olajlámpát. Az
viselős.
denik
állatosztályban számos tapasztalat bizonyítja egyiptomi gúlákban, hindostani templomok romjai
Azt hiszszük tehát, hogy érdekelni fogja olvasóinkat legalább rövid körvonalban ismerni a dnr- már eddig is, hogy a nőstények rendeson tétlenül, alatt különféle alakú s minőségű lámpákra akadwiniamus alapelveit, a mint azt itt Margó ur most nézik, a mint a himek érettök küzdenek; rendesen tak, — melyeken a művészetnek nyomai fölismermegjelent munkája után*) mintegy ennek ismer- nem engedik a magokat mindjárt az első kérőnek, hetők. APompéjiben ásott arany, ezüst s márványhanem többet csábitanak magok köré, s aztán lámpák drágakövekkel is ki voltak rakva, s még
tetéséül adjuk.
Darwin Károly, a Down-Bromley nevű jószá- közülök mindig a győzővel vonulnak félre utoljára a középosztály által használt cserép-lámpák is oly
gán Angliában csendes nyugalomban éló ősz tudós, E küzdelmekben természetesen rendszerint az a müvésziesen s ízletesen alkotvák, hogy utánzásuk
az állattannal már három nemzedék óta foglalkozó hím tartja meg a csatatért, a melyik a létező viszo- ma is dolgot át.
De minden külcsín mellett sem voltak czélDarwin család utolsó, de erőteljes tagja, — részint nyok közt a legalkalmasabb fegyverekkel bir,
már apjának s nagy-apjának, de legnagyobb részint pl. a melyik vakandoknak logizmosabbak karmai, szerüek. Egy kis tolvajlámpa több világot dérit,
mint a mennyi a legfinomabb római lámpából
magának és elvtársainak évtizedek óta szorgalma- a melyik bikának loghatalmasabbak szarvai.
san folytatott kutatásaiból, szokatlan, s eleinte,
De a himek is az ő részökről rendeson az olyan szétáradhatott, mert az ó-kor gyermekei az olajbizonyára igen különösnek látszó nézetekre jött a nőknek adják leginkább utána magokat, a melyek finomításhoz nem értettek. Szantálfa- vagy rózsaszerves lények fejlődését és életét illetőleg.
ő szerintök nemök legkitűnőbbjei, legszebbjei vagy iéllel vegyitették az olajat, mi inkább akadályozta
Ha azon nagy és végtelen harezot szemléljük pl. a pintyőkéknél a legjobb éneklők, stb. és ez annak tiszta lobogását. A márványfedélzetről lánugyanis, mely mindennap foly szemünk előtt, a utón is tehát a fajnak legjelesebbjei, a viszonyok ezon csüngő arany s ezüst lámpák gyér világosmint ember, állat és növény az életpiaczán az ön- között legjobban kifejlett példányai egyesülnek, ságot terjesztettek szét, de annál több füsttel
özönlöttek el a termet, s a legkisebb légvonat
fentartásért küzdenek, azt tapasztaljuk mindenütt, hogy magokhoz hasonlót nomzzenek.
kioltotta
a pislogó lángot. A levegőt pedig nem
Ezen, és több ezekhez hasonló utakon és móhogy az marad rendesen a csatatér ura, a melyik a
volt
tanácsos
a szobából kizárni, mert a füst, s
dokon
tehát
a
fajnak
mindig
azon
egyénei
jutnak
legjobb tulajdonokat örökölto szülőitől, s a melyik
legjobban tudja magát a viszonyokhoz s körülmé- tovább fejlödhetésre, melyek az őket környező körül- olajgőz kiette volna a lakók szemét, s a pompás
freskó-képeket egy pár hét alatt koromsötétté
ményekhez legalkalmasabbak.
nyekhez alkalmazni.
változtatta volna át; ha a társaság egy pár óráig
De
e
körülménvok
összege,
az
u.
n.
viszonyok,
A földön a természeti viszonyok folyvást válelzárt
szobában mulatott volna, mindannyian mint
toznak, ma nincs többé Grönland tájékán oly tudjuk csak egy ország, egy kis terület különböző megannyi kéményseprők néznek ki, — a siriai
meleg, mint mikor ott a szőlő még megérett, s nem pontjain is egymástól oly igon eltérők, különbözők, piros bársony tunika gyászöltönynyé vált volna.
borítják többé 2—300 láb magas hullámok a ma- — természetes tohát, hogy eszerint lassanként ogy
Róma nemcsak uralmát, hanem olajlámpáját
gyarországi síkokat, mint akkor, midőn itt a most és ugyanazon pár egyéntől több nemzedékeken
megkövülve hegy-ormokat alkotó halak s tengeri keresztül, hosszú évsorok alatt, egészen különböző is megismerteié a szomszéd népekkel, s mikor már
utódok, úgynevezett válfajok származnak; majd e Német- és Francziaországban a mécses helyett
kagylók éltek.
A lényeknek is tehát a szerint, a mint a viszo- válfajokban a mindeniket külön jellemző tulajdon lámpa használtatott, még Skandináviában, ha a
nyok változnak, folyvást változniok kell, ha fenn annyira kifejlődik és megszilárdul, hogy végre gyantás fa elégett, elővettek egy kövér madarat,
nagyobb közöttük a különbség, mint a rokonság, abba szúrtak egy fát, s a bűzzel mit sem gondolva,
akarják tartani magokat.
addig használták e világító eszközt, mig a zsiros
s mi aztán külön fajoknak nevezzük őket.
E változás részint az által történik, hogy a
madár hamuvá nem égett. Laplandban utazók
Darwin
szerint
igy
jöttek
létre
a
fajok.
mint igyekeznek magokat fentartani a változó
S ez állítás a darwinismusnak legfőbb, de leg- emliték, hogy ezen világitásmód még a múlt száviszonyok között, szerveik is lassanként elváltozzadban szokásban volt azoknál, kik szegénységük
többször
is megtámadott tetőpontja.
nak, pl. a kőszénbányákban dolgozó lovaknak lasmiatt olajat nem vehetének.
E
szerint
elesnék
a
korszakos
vagy
különleges
sanként mind finom bársony szerű szőro lesz, épen
A római lámpát minden tökéletesítés nélkül
mint a vakandoknak a föld alatt, a Himaláján teremtés eszméje. Ha az egyetlon vadgalambból a gyertya föltalálásáig használták, s már innen is
(Columba
livia)
már
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pedig hosszú fürtös gyapja, mint a juhoknakj;
kimagyarázható, hogy őseink miért keltek föl oly
Angora vidékén a kutyák és macskák is mind oly óta is létrejöhetett ez utón a most ismert 150, s korán. Még a középkorban is a kelő nap ébren
egymástól
annyiraeltérő
galambfaj,
hogy
azoknak
szőrt kapnak, mint a híres angora-kocskék; a becses
találta az előkelő világot, s körülbelől akkor
amerikai akácz fája nálunk csaknem hasznavehetet- ha sorba állitanók őket, legszélsőbb tagjai kevésbbé feküdtek le, mikor nálunk a színház kezdődik.
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galamboklen, míg megfordítva a mi tölgyeink a Jó-romény
Az esteli harangozás nemcsak imára hivó buzdítás,
fokára ültetve , szintén elvesztik erős fájukat. kal közel rokon más madárfajhoz, — miért ne áll- hanem főleg rendőri figyelmeztetés gyanánt szolhatták
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Számtalan példát lehetne ez állítás bizonyítágált, hogy a tűzvészt okozható lámpákat oltsák ki.
sára felhozni, hogy t. i. az egyének már saját élet- mióta csak a fejlettebb állatok is lakják a földet, S e törvényt szigorúan is megtartották, részint
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korukban is tetemesen mogváltoznak a változott
mert nem igen gyönyörködhettek a pislogó lámpa
körülmények és viszonyokkal, igy magának Margó ezt mondja Darwin.
halvány sugaraiban, részint azért, mert korán
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urnák 4 évig folytatott kisérlotei szerint egy Prokelvén, este siettek lenyugodni. Az, ki nyáron már
teus angrineus nevű csikforma állat, azon mérték- embernek meg kellone adni magát, hogy o szerint négy óra előtt talpon volt, alig várta a csöndes
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is
nem
mint
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ben a mint a víztartóban fogyott, vagy uj hozzáalkonyt, télen pedig nem örömost szagolták az
öntés által nőtt, kopoltyuit kezdte veszteni, s a csak származott. E következményt látják előre, olaj bűzét.
mint az embori büszkeségre mért halálos csapást,
helyett tüdői fejlődtok, vagy mogforditva.
A faggyugyertya a tízenharmadik század
kifejleni ateremtési elmélet hiveiadarwinismusból,
Hogy mi ez egyének testszervezeténok a ez ellen lázad föl az emberi kedély, ezért vonakodik vívmánya. E fényüzési czikket eleinte drága
viszonyok változásával lépést tartó változását nem elfogadni e tannak előzményeit.
pénzért csak főranguak szerezhetek meg, s csak
vcszszükrendesen észre, annak oka főképonaz, mert
Mondtuk, hogy nem akarunk itt o tan felett is a tizenötödik században kezdték nyilvánosan
mindkét nemű változás a közönséges életben csak ítéletet mondani, különben is magok e tan hívei is árulni, mikor lassanként magas ára is alább csöklassan s fokozatosan történik; de hogy csakugyan elismerik, hogy a darwinismusban sok hiány van kent. A mai érték szerint körülbelől húsz krajvan ott változás, a hol az nem tűnik is f'ol nekünk, még, mit kitölteni a jövő kor kutatásainak van czárért adtak egy olyan szálgyertyát, mely egy
eléggé bizonyítják csak a juhászok s pásztorok feladatul fentartva, — de annyit o tanok ellenségei, pár nogyedóráig elűzte a homályt, mert meg kell
példái is, kik első pillanatra meg tudják külön- mint barátai egyaránt érezhetnek már csake rövid jegyeznünk, hogy az első gyertyák nagyon különböztetni a nyáj egyes juhait, holott mi tán ozerek jellemzésből is, hogy itt, edarwin-félenézetekben,— böztek azoktól, melyeket ma használunk, mivel a
között is alig látunk valami különbséget.
ha annak az emberro vonatkozó elméleti oldalát faggyufinomitáshoz nem értettek, s a belet még
Az igy előállott külső vagy belső változások nem tokintjük is, már csak magára a gyakorlati mindig lenből készitették. — A gyapjú még a
aztán átszállnak az utódokra, a mit maga a termé- életre, a fajnomositésro és állattenyésztésre nézve selyemnél is többe került, s ily körülmények közt
szet hatalmasan mozdít elő egyfelől azáltal, hogy is, nagy horderejű eszmék vannak letéve, melyek gyapotbelü gyertyát csak a főurak palotájában
valamely fajnak egyénei közül csak azok maradnak egy elfogulatlan vizsgálónak figyelmét és fárado- lehetett találni, a lenbelet pedig nehéz volt megmeg rendesen a létérti küzdelemben, a melyek leg- zását minden esotro mogérdemlik, s melyek a fej- gyujtani, s ha egyszer meggyuladt, gyorsan folyt
inkább hozzá alakultak a környező viszonyokhoz, lettebb mezőgazdasággal bíró országokban,Német-, le alatta a megolvadt faggyú.
s a melyekben eszerint leginkább kifejlődtek az uj Angol-, sőt Francziaországban is már meghozták
A taggyugyertyát egy fél század múlva vagy
viszonyokhoz alkalmas tulajdonok: míg ellenbon a a maguk gyümölcsét.
D.
tán későbben is, a viaszgyertya váltotta föl a
no
kevésbbé változók elpusztulnak; igypU gy más
herczegi udvarokban. Viaszgyertyát ugyan már a
esetet ne vegyünk fel, a tenyésztés alá vett sertés
kilenczedik században is használtak a templomokfajok közül nem azok maradnak-e fenn legtovább,
ban, de oly drága volt, hogy azt közhasználatra
Világító eszközökről.
s nom azok tartatnak-e meg magokul, a melyek a
egyes ember nem vehette meg. A ki a középkorban
legnagyobb hajlandóságot mutatják a csendes életre,
A legegyszerűbb találmány is, mely ma már csak egy fontot nyomó viaszgyertyát ajándékozott
és meghizásra, mig az eredeti vad természetből alig érdemel figyelmet, nehéz küzdelem, s hosszú az egyháznak, herczegi bőkezűségéért biztos lekivetkőzni kevésbbé tudók már korán leöletnek, idő után létesülhetett. Hová kell egyszerűbb esz- hetett a bűnbocsánatiról. Igy jött szokásba, hogy
8 az ilyenek utódai, mint az ember czéljaihoz, köz a faggyugyertyánál, s egészen a tizenharma- szűz Máriának fogadástételek alkalmával viaszvagyis az állat jelen viszonyaihoz nem alkalmasok, dik századig a világ nélkülözte e világító szert. gyertyát ajánlottak, épen ugy mint hajdan a pogámár malaczkorukban elpusztittatnak.
Valóban, az úgynevezett „aranykorban" az embe- nyok Venusnak száz galambot. Második Henrik,
hogy kibékithesse a fölingerült érseket, két viaszA mit az embor itt saját czéljáért tesz, ugyanazt rek homályosságban tapogatóztak.
A legelső világító eszköz hihetőleg a gyantás gyertyát küldött az érseki templom számára, s a
«) Darwin és az állatvilág. Irta Margó Tivadar, m. fák ága volt, melyet fáklya gyanánt használtak, húsz fontnyi gyertya négyszáz korona-aranyba
akadémia lev. tag és a m. kir. egyetemen az állattan és öszkorült. Innen maradt fenn maiglan is azon szokás,
szehasonlitó boneztan tanára. Pest, Aigner L. bizománya. — mit azonban nemsokára 3a mécses váltott föl. Mi- hogy a templomok számára viaszgyertyát ajánlahelyt a zsír gyúlékonyságát fölfedezték: gyékény(Külön lenyomat a „Természettudományi Közlöny"-bólO

sott, o csak akkor érkezett el rendeltetése helyére
nak; csak két éve még, hogy a franczia Császárné gázt párolt le, s házánál őzzel világított. De o mikor már a kinevezett bíróságok berekesztették,
a főherczeg betegsége alkalmával személyesen találmány csak akkor ébresztett általános érdeket, üléseiket. Harmincz évi küzdelem, nélkülözés s
ment el a Notre-Dame templomba, s az istenanyja midőn Murdoch Manchesterben egy gyárat lég- annyi fejtörés után Thimonnier hatvannégy éves
kápolnájára egy viaszgyertyát ajánlott. A viasz szoszszel világított. Tizenkét évre megalakult Lon- korában, a legtöbb feltalálók sorsát osztva, nagy
árának alábbszállása megcsökkentotte ez áldozat donban az első légszesz-társulat, s már 1816-ban nyomorban halt meg 1857. aug. 5-én. A rokkantak
értékét, s ma már, bármennyit ajánljon is valaki, ez uj világító szert kezdték alkalmazni a nyilvános kórházában 1832-ben nyolczvanegy éves korában,
helyeken.
nem nyerhet föloldozást.
mindenkitől elfeledve,szunnyadt el a gőzhajókfeltaTöbb mint egy félszázad röpült azóta el, s a lálója, Albans Claude marquís; Amerikában pedig
Azonban egészen a tizenhatodik századig
fenntartotta magát a viaszgyertya értéke, s csak tudomány ma még a légszeszt is le akarja trónjáról Fulton nevére emelnek kalapot. Francziaország, a
is rendkivüli ünnepélyek alkalmával égett egy pár taszítani, azonban mindeddig sem a villany, sem mint az értekező megjegyzi, elvetette a magot,
szál a királyi udvarokban. Az 1509-ik évben lett a magnézium fény nem ért el a diadalom tető- Amerika pedig aratott. Francziaországban a gőzolcsóbb, midőn a viaszhoz faggyút vegyitettek, de pontjára, de küzdelmök folyvást tart; a tudomány hajó tiz évvel olőzte meg Amerikát s Angliát. Igy
az ily nemű gyertyák árulását egy királyi rendelet nem alszik, mindig több-több világosságot követel. a varrógép is, Francziaországban találtatván föl,
betiltotta. Cromvell észrovévén, hogy nője dolgozó Utódaink hihetőleg olyannak fogják tekinteni a Amerikába vándorolt át, s onnan hozzák maiglan is
asztalán egyszerre két gyertya ég, az egyiket légszeszvilágitást, mint mi a perczegő faggyú- a „valódi amerikai varrógépeket."
elfutta. A viaszgyertya a jelen század első feléig gyertyát, s lehot, hogy még az éjjelt is nappallá
Miközben Thimonnier maga a nyomor szélén
Kóbor.
mr...
jelentékeny rovatot töltött be a házi kiadásokban. varázsolják át.
vergődött, a tengereken tul gépje lényeges váltoXV. Lajos, kiről tudja ország-világ, hogy nem
zásokon ment keresztül. Egy Howe Illés nevű
volt fösvény, ogy ízben ingerülten kiáltott föl, hogy
amerikai szabadalmat nyert 1845-ben kettős fonalogy egész ezredet, zenekart ki lehetne tartani abból,
A v a r r ó - g é p.
lal és tűvel varró gépre. Az 1851-ki kiállításkor
mennyibe évenként a Versaillesben égetni szokott
Nagyon sokan, olvasva csaknem minden lap ezt dicsőitették, mikor még Thimonnier gépje útviaszgyertya kerül. Voltaire nem elégedvén meg a
ban volt London felé. Ezentúl csak az amerikai
Nagy Frigyes által ajánlott fizetéssel, ha csak keze hirdetési rovatában eme szavakat: „valódi ameri- varrógépnek lett szilárd hitele, s 1855-től fogva
ügyébe esett, a gyertyavégeket zsebre rakta. Na- kai varró-gépek," azon hiedelembon vannak, hogy ezrével vándorolnak át Európába. A varrógép
póleon konzulsága alatt a világitása Tuilleriákban e találmányt is az újvilágnak köszönhetjük. Egy eljutott mindenüvé, gyárakba, műhelyekbe, míg
franczia tudós, kinek a varrógépekről irt ertekékörülbelől tízezer forintba került évenként.
uri hölgyek termében is adnak annak szívesen
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:„i„._ u:„ » , ; n , t i™»;;iiiik. világosan kiDe a költséges viaszgyertya azért csakhamar zéséből e jelen kis czikket közöljük, világosan ki- helyet. A varróasztalnál ezóta rendkivüli változás
a konyhába száműzte az olajlámpát, nom adtak mutatja, hogy e találmány franczia elme szüle- állott be, melynek eredménye messzire kihat. A
többé o füstölő eszköznek helyet ott, hol aranyrá- ménye.
legügyesebb kéz sem képes ogy porez alatt huFrancziaország St.-Etienne nevű iparliző vá- szonöt vagv harmincz öltésnél többre vinni föi,
más képek díszelegtek. A számkivetett lámpa
módosításán senki sem törte fejét. A tizennyolcza- roskájában 1825 körül élt egy hitvány szabó, ki mig ogy jó szerkezetű varrógép nyolezszázat öltdik század közepe táján azonban az olajlámpa hir- csak korhelsége s túlzása által tudott magának het. Óriás lépés ez az ipar történetében. A varrott
telen elterjedt a szegényebb osztálynál is, mert az feltűnést szerezni. Bizományosai is felmondtak czikkek ezóta jelentékenyen megolcsódtak. A taújonnan föltalált repeze-olaj igen kevésbe került. neki, mivel ő nem igen sokat törődött. Műhelye lálmány áldásait mi aratjuk, s hányadiknak jut
De csak 1783-bau gondoltak komolyan az olaj- mellett nem igen látták, mert senki sem dolgozta- eszébe Thimonnier nevét hálával omlitni?
lámpa tökéletesítésére. Egy londoni lakos, Argand tott vele. 1827-ben fólbolondnak hitték, s két év
Látjuk, tapasztaljuk, hogy e találmány az
nevű helvéta föltalálta a hengerded, belől üres múlva őrültnek kiáltották ki. — E nevezetes őrült iparra nézve nagy előny, de meg kell vallanunk,
bolet, melyet két egymásba illő érezhengorbe alkal- Thimonnier Bertalan, egy lyoni festő gyermeke, hogy egészségi szempontból a varrókra nézve hátmazott, mely oly szerkezetű volt, hogy az olajt 1793-ban született. Kitanulta a szabóságot és rányos. E gép mint szintén a tű is varróeszköz. De
fölsziván, megnedvesité a hengeralaku belet, a mi St.-Etiennében telepedett mog. Ekkortájbanazjezen a tű könnyű, igazán gyöngéd női kezekbe való
sajátságos alakjánál fogva kívülről és belőlről sza- vidéken lakó nők legkedvenczebb életmódja s leg- oszköz; a gép oly nehéz, s a vele való bánásmód
nvereségesebb vállalata a kötött és himzett mun- oly igen fárasztó! Igazolja ez is eme természettani
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kottőztette;
ette; hogy pedig a füstölgés meggátoltas- I kák kereskedéséből és gyártásából állott. Thimon- törvényt: ,,mit időben nyerünk, erővel kell pósék: a henger fölé üvegcsövet helyeztek, miáltal
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*"' " nier figyelemmel kisérvén a kötéssel foglalkozó tolni." Százszorta gyorsabban halad a Aarrás a
légvonat ereje megemésztette a füstöt,, s az olajj nőket, azon gondolatra jött, hogy nem lenne géppel, de mennyivel könnyebb egyszerű tűvel
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varrni. Gondolt-e erre valaki varrónőink közül.
kellemetlen bűze
A llámpa
fénvt árasztott szét, hogy ellenzőt kellett igé be lehetlen dolog egy varrógépet előállítani. Munká- Bizonynyal az, ki egy varrógép mellett tölti el az
sot Kénen ígeu^ uo | ját elhanyagolva, négy egész évig föladata megolvenni. Nemsokára a fény visszaverésére a lámpa j dásán törte fejét; a világi a család előtte megszűnt órákat.
egyik oldalára fénylő erezet illesztett
Szegény ifjú leányok egész nap le vannak szeisztettek, s a talál- létezni, foglalkozott,
éjjel és nappal
kedvencz tervével, g
a varrós csakugy
mányt lassanként tökéletesítették, e szemsértő géppel
géppel
foglalkozott,
snélkülözések
csakugyan nosszas
gondolgezve a varrógéphez. A hátaslovak minden harkozás
után,
sanvaru
között,
szerenfény gyöngitésére a köszörült üveggömböt alkal- kozás után sanvaru nélkülözések között, szeren- madik órában pihennek, a társaskocsik lovait
csésen létesítette kitűzött tervét. — 1830-ban
mazták a csőre.
folyamodott oly készülék árulhatá- mindon két órában fölváltják, de a varrógép melMég nagyobb tökéletességre vitte az olajlám- szabadalomért
sára, melynek segélyével gépies utón lehet ölteni. lett nincs kegyelem. Mert naponként tiz vagy
pát egy Carcel nevű franczia, ki bizonyos óraszerBeaunier bányafőnök, ki akkor Etiennebon tizenkét óráig a láb folyvást mozgásban van a
kezetü gép által ugy módositotta azt, hogy vilá- tartózkodott, kíváncsiságból meg
megnézte a korhely
yy lábitón, s a gépet ogyhuzomban szabályos és folygossága tiszta, egyenlő legyen, s a folytonos szabó gépjét,
é j é s belátván
b l á á ennek
k jelentőségét,
jelentőségét a fölföl- tonos mozgásban kell jártatni.
pislogásnak eleje vétessék. E lámpát azonban találót rögtön magával vitte Parisba. A gép kizá
Minden gép vég czélja az, hogy a kézmunkát
kizá1825-ben az úgynevezett mérsék — moderateur — rólagos készítésére s árulására Thimonnier
Fer- a gép helyettesítse, de a gépvarrás ellenkezőt taThimo
lámpa szór itotta ki, melyet még eddig egy olajlámpa nand, Germain Petit és
é Társa
Tá czéggel
é l szerződésre nusit, több erőkifejtést igényel, mint a minőre
som múlt felül.
lépett. A Sevres-i utczában 1831-ben már ogy némely gyönge nő képesítve lehetne. Gyorsabban
Az olajfinomítás lépést tartott a lámpa előha- műhely tizennyolez fa varrógéppel működött, ka- ölt ugyan, mint a közönséges varrás, de százszorta
ladásával. Afinomítottlámpa olajt 1790-ben vet- tonai egyenruhákat varrtak. Minthogy a gép a hamarább elrontja az egészséget; s kik foglalkozték először alkalmazásba. Szénből, turfából, s más kézimunkát leszorítja, s a kézműves csak azt veszi nak a varrógéppel? többnyire nők, kiknél az izom
anyagokból is olajt ütöttek, s végre a legolcsóbb tekintetbe, hogy ezáltal keresetétől megfosztatik: nincs oly erősen kifejlődve, mint a férfiaknál. Hogy
olajat a petróleumot — kőolaj — l845-ben Ame- Thimonnier varrógépoit csakhamar szétrombolták tehát egészségök a varrógépek által koczkáztatva
ne legyen, bő és jó tápláléknak kell segítségül
rikában fedezték föl, s azóta o közhasznú czíkk a föllázadt szabók.
mindonfelé terjedt, kőolaj-bányák nyílnak Európa
Thimonniernekis menekülnie kellett. Beaunier jönnie. Több és jobb táplálékkal kell élniök a
csaknem mindon országaiban. Ha valakinek sike- halála után felbomlott a Germain Petit és Társá- varrógéppel foglalkozóknak, mint egyéb munkásrül a kőolajjal járó veszedelmet elháritani, remél- val kötött szerződése. 1834-ben Thimonnior újra nőknek. Varrógép mellé alkalmazott fegyeneznők .
hető, hogy minden másnemű olajat leszorit.
visszament Parisba, s összeállitott gépjével varrta nembirták ki a munkát a szokásos börtönélolmezés
A lámpák mellett a gyertyák is javultak, s a ruhákat, de ekkor is legnagyobb részét idejének mellett. A felügyelőség kénytelenittetott pótéleláruk is mérsékeltebb lett. A faggyugyertya azért gépje tökéletesítésére fordította. 1836-ban végső met adni számokra, kenyeret, marhahúst naponvesztett sokat értékéből, mert a koppantás igen nvomorra jutva, szülővárosába ment, s mint élet- ként, pecsenyét legalább is kétszer hetenként.
Az egészség nincs annyira koczkáztatva, ha a
sok kellemetlenséggel járt. A tizenhatodik szá- írója megjegyzi, gyalog, mezítláb utazott, hátán
zadban, mikor a színházban még faggyugyertyák hordozván gépjét, s csak ugy tarthatta fenn magát, gépet csak időközönként s alkalomszerüleg veszik
égtek, a gyortyatartókat minden felvonás közt hogy azt faluról falura, mint valami ritkaságot, használatba. De a gyöngéd testalkatú ifjú nők
koppantgatni kellett, mi a kisebb színházakban egypár fillérért mutogatta. Amplopuisba vonulva, óvakodók legyenek. Hasonló korjelek tapasztaligen sok tréfára adott alkalmat, mórt a színészek több gépet készitett, s ezeket potom árért adta el, hatók olyan ifjú leányoknál, kik naponként több
hősi jelmezekben bujtak elő a gyertyakoppantásra. hogy mogélhesson. 1845-bon már annyira tudta órákig zongoráznak. A varrógépeken könnyebben
A bórissavban(boracid) áztatott bélszövetet, mely módosítani gépét, hogy az egy perez alatt kétszáz lehot segiteni, s meg is kísérlettek már, hogy miönmagától emésztődik el, csak 1811-ben találták öltést tett. Ekkor egy értelmes iparos, Magnin képen lehetne omberorő helyett más mozdonyt
föl, s ezt kevés idő múlva a stoarin s paraffin- nevű villafrancai lakos, közbenjárását és segítsé- alkalmazni.
Egy angolországi nagyszerű gyárban, hol
gét ajánlotta föl, mit a föltaláló el is fogadott, s
gyertya követte.
egyszerre
ötszáz varrógép van működésben, a gőzgépjeiket
darabonként
ötven
frankjával
Viasz- és faggyugyertyát, hal-, repeze- és ezontul
ezontul gépjeiket darabonkét ötven frankjáva
erőt
veszik
igénybe. Mindenik munkás bizonyos
kőolajat, s mindennemű eddigi világitó szert a árulták. 1848-ban, mint a szabadalmi
b d l i ki
okirat tanugáz — légszesz — fölfedezése rögtön elsötétitett. sitja, Thimonnier gépje már háromszáz öltést tett lábitó megnyomása által gyorsíthatja vagy tetszés
E találmány eszméje magában véve nagyon egy- ogy perez alatt, s nemcsak csalánszövotet (mous- szerint meglassíthatja a kerekek forgását. De
szerű. A láng nem egyéb mint égő köneny (hyd- selin), hanem posztót, sőt még bőrt is lehetett sebb műhelyekben, s annál kevésbbé lehot a szobákban a gőzt alkalmazni. A művészet most azon
rogen). Mennél több könenyt tartalmaz valamely velő összevarrni.
iparkodik, hogy önmozgó varrógépet állítson elo.
tárgy, annál gyúlékonyabb, hol ez nincs, ott tűz
A négy vennyolezadiki forradalom e találmányt miáltal aztán a kitűzött czél teljesen el lesz erve.
sem lehet. E vegytani "igazságot régen tudták, s épen akkor akasztotta meg útjában, midőn már
Gazai egy franczia mérnök egy villanyos
valóban csudálatos, hogy oly későn jöttek rá arra, épon terjedni kezdett hirnevében. Thimonnier egy
miszerint, ha a kőszenet és fát lepárolási műtét manchester-i társulatnak adta el szabadalmát, s mozdonyt talált föl, mely a varrógépekre alkaláltal megszabadítják könenyétől, abból a láng 1851-ben
kiállításra egy
egy módosítva
moaosuv- ^
1851-ben aa londoni
londoni kiállításra
föl- , maztatván , megoldja a ^ h é z feladatot^ a egylényegét nyerik. Az olsőkisérlet 1792-bon tétetett szerűit példányt küldött fül. A gép az utón elke- I gombot nyomnak, a gépezet épen ugy .. o ,
meg. Egy Murdoch nevű angol a szénből könenyo
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mintha valami láthatlan láb nyomná a lábitót. A
villanyosság forgat, a varrónőnek csak szabályoznia
kell a tű járását. A villanyosság erősebben vagy
gyöngébben eszközlött kifejtéséhez képest a kerék
gyorsabban vagy lasab ban forog. Igaz, hogy ez
több költségbe kerül, mint a gőzmozdony, de még
sem emészt föl annyit, mint egy napszám, s nem
viszi áldozatul az egészséget. Gyakran megesik az
is, hogy a varrónő betegeskedik, s még ekkor is
könnyűszerrel alkalmazhatja varrógépjére ÍIZ egyszerű villany-mozdonyt. A gépen a franczia mérnök maghagyja a lábitót is, ugy hogy tetszés
szerint lehet használni akár a villanymozdonyt,
akár az emberi erőt. Ez a villanymozdony oly
használható találmány, hogy nemsokára nemcsak
a varró, hanem egyéb gépeknél is igénybe fogják
vonni.
K. T. K.

Utazás a holdba.
(Vé«e.)

X. Tüzet!

le

Deczenib. 1-je földerült, a végzetes nap, melynek estelén, 10 óra, 46 perez és 40 másodperczkor
pontban meg kellé történni a lövésnek, ha a hold
kedvező állásának jó alkalmát tizennyolez évro
elszalasztani nem akarták. Hajnal óta megszámlálhatlan néptümegek csoportoztak és tolongtak a
világra szóló esemény szinhelye körül. E
tömeg legnagyobb része egy hó óta már
Tampa-Townban, Stone-Hillen és környékén tanyázott, de azóta is napról-napra szaporodott. A föld minden népfaja és nemzete
képviselve volt itt. Asszonyok és gyermekek,
mint minden kíváncsi tömegben, itt som a
kisebb részt tették. Az utolsó éjjel, várakozás és nyugtalanság miatt alig aludt valaki.
Egész nap fel s alá hullámzott e tömeg s találgatások és fogadások, a vállalat jó vagy
rósz sikere, eredménye és következései fölött,
ezeronként történtok. Hangos beszéd nem
hallatszott ki sehol, de lassú,siket mormogás,
mint az alvó tengeré, lebegett a roppant sokaság fölött.
Hét óra tájt feljött a hold. Megjelentét
a láthatár szélén, oly örömmel fogadták,
mintha imént még attól kellett volna félniük,
hogy épen ma ki talál maradni. A taps é#
üdv-kiáltás felhatott az égig; de a halvány
Luna nyugodtan mosolygott le a zajongókra,
mintha nem is sejtené, hogy ő az ünnepelt.
Most megjelent a három útitárs is.
Szintoly vidáman és nyugodt mosolylyal,
mint a hold, melybe utazandók valának.
Óriási üdv-kiáltás, majd a Janke-Doodle
áriája, száz meg százezer torokból fogadta
megjelenésüket.
Tiz órát ütötte. Az utasok elbúcsúztak
barátaiktól, kiséretüktől, az ogész tömegtől
3 biztos lépésekkel szállottak be a csodálatos
járműbe: az igazi világ-tenger, az ür, e zárt
hajójába! Megindító jelenet volt. Maston J .
T. talán egész életében ez alkalomra gyűjtögetett egy könycseppet, hogy azt most régi
barátja homlokára ejtse:
— Hátha mégis elvinnétek magatokkal!
— Lehetetlen! felolé Barbicane s kibontakozott az ölelésből.
Néhány perez múlva Barbicane, Ardan és
Nipholl végkép bezárva voltak a Columbiád lövegébe. A megindulás, várakozás és feszültség
tetőpontjára hágott. A hold csöndeken emelkedett
halvány tiszta egén; épen az Ikrek csillagzatán
haladt át. A tömegbon s a természotben teljes
csönd. Sem egy szellő, sem egy lélekzet nem
hallatszott. A szivek sem mertek verni. Minden szem a Columbiád óriási torkára volt függesztve.
Mutehíson ur a lő-lyuknál állott, kezében
chronométore. Negyven másodpercz volt még
hátra; negyven esztendő. A huszadiktól kezdve
hangosan számlálta s mindeniknél növekedett á
kinos feszültség. Az utolsók csaknem türhetlenok
voltak.
Harminczöt, — harminezhat, — harminezhét,
— Harmincznyolcz, — harminczkilencz, — negyven. Tüzet!
ö e pillanatban, megnyomva egy rugót, egy
gyujtó villamszikrát külde be a gyú-lyukon.
Irtozatos, hallatlan, képzelhetlen mennydörgés rázta meg a levegőt. Az emberek mogsiketülve dülöngtok rakásra. A föld megrepedezett,
a folyók kicsaptak, a városok földrengést éreztek,
a tenger dagályt, a levegő soha nem tapasztalt

égi háborút. Miro a nézők magokhoz jöhettek, a
löveg már rég elveszett a szemek elől; valahol az
ürbon járt, — egyenosen a hold felé! . . .
Olvasóink emlékeznek a tervre: valamely
magas hegytetőn kiszegzett erős távcsővel kisérni a lövegnek holdba érkezését. E terv szintén
valósittatott, és pedig ismét a Cambridgei csillagda igazgatóságának közbejöttével. Barbicane
elnök jóolőre átadta a csillagda igazgatójának a
szükséges költséget, hogy oly távcsőt állítson elé,
mely elég erős legyen a hold felületén egy akkora
nagyságú tárgyat, mint a Columbiád lövege, tisztán
észrevétetni. Az o végre tett s Verne müvében
tudományosan leírt készületeket mellőzzük. Egy
szóval a távcső előállitása sikerült s az Missouri
állam területén, Lon's-Peak hegy-csúcs tetején,
az ég pontosan kiszámított partjára szegezve, fel is
állittatott. — Maston J. T. a lövés megtörténte
után haladéktalanul Lon's - Peakre sietett, hogy
mielőbb egy pillantást vethessen eltávozott barátai után.
Egy váratlan esemény azonban, melyet pedig
könnyű lett volna előro látni, moghiusitotta a kiváncsiság s tudományos érdeklődés mindon kísérleteit.
Az addig oly szép tiszta idő egyszerre borússá,
follegessé változott. A borzasztó mennyiségű
lő-pamut füstje tette ezt, mely a levegőt egészen
eltöltötte. A következő nap egészen eltelt, az idő
semmit sem tisztult. Egy setét kárpit födte be az

Tűzet!
eget, melyen egyetlen repedés sem mutatkozott,
hol átpillantani lehessen.
A borulat oly állandó volt, akár az első okból,
akár különben is, hogy nemcsak deczember 4-ike,
midőn utasainknak, éjfélkor, a holdba kellett érkezniök, hanem azután is napok teltek s a hold egyszer
sem volt látható. A kíváncsiság, közel és távol,
gyötré az embereket, — hiába! Maston J. T. közel
volt a megőrüléshez. 9-ikén már komolyan kezdtek
aggódni a csillagászok is; mert 11-ikén a hold már
utolsó negyedébe volt lépendő, s ezentúl már felénk
fordult oldalának mind nagyobb és nagyobb része
lesz a naptól elfordulva, ránk nézve homályossá; s
ha a fél vagy negyed hold kisütne is, hátha felülete
azon részén nem lesz az idegen te§t felfedezhető,
mely a Columbiád lövogo lehetne.
Szerencsére ez nem valósult. 11-ikén hajnalra
azon roppant viharok egyike következett be, melyok
szárazt, tengert és levegőt összekavarnak és végig
sepernek. Az ég kitisztult.
Még azon éjjel, a Long's-Peaki észleidéből a
következő hivatalos jelentés ment a Cambridgoi
észlelde igazgatóságához, s onnan szét az egész
világba:
„A Stone's-Hillen lövő Columbiad-ból kilőtt
löveget Maston J. T. és Belfast urak, deczember
11-dikén esti 8 óra 47 perczkor látták, a hold közvetlen közelében.
„A löveg nem érte el czélját. Félre ment, de

mégis elég közel, hogy a hold vonzereje a maga
körében visszatartsa. A hold iránti csaknem függélyes s egyenes vonalú mozgása körforgássá változott, és pedig elliptikus pályában a hold körül,
molynek e szerint valódi holdjává változott.
„Ez uj égi test „elemei" még nincsenek meghatározva. Som gyorsaságát, sem hold-közelét és
távolát, sem saját tengelye körüli forgása sebességét nem sikerült még kellőleg észlelni. Mindamellet jelenlegi távolságát a holdtól, meglehetős határozottsággal lehet 4.500 liou-ro tenni.
„így, eperezben még aztsemlehot megmondani, a következő két lehetőség közül, utóbb melyik
fog bekövetkezni:
— legyőzi-e végro is a hold vonzása a körüle
forgó kis testeo|ke keringő irányát, s az utasok
elérendik czéljokat?
— vagy ez állapot maradandó, s a kis hold
örökre fog keringeni planétája körül, mely a mi
holdunk ?
„Ezt nemsokára el fogja dönteni a következés.
Addig azonban azt koll mondanunk, hogy az ágyúklubb merész kísérletének más eredménye nincs,
minthogy naprendszerünkbe egy uj égi-testet igtatott." Aláírva: — „Belfast."
— á—r—.

Egyveleg.
— (Egy régi prédikáczióból.) Kinek
jutna eszébe ma, valakit azért róvni meg,
hogy kocsiba ül; nem ugy van most, mint
volt régen. Még 1635-ben másképen gondolkoztak. Ramon Tamás hires spanyol pap
hevesen kikolvén az álhaj, fojdisz s keményített szoknya ellen, megróván a dohányzást,
a többek közt így szólott: „a kocsikázást az
asszonyoknak, de ezek közül is csak a betegeseknek, s áldott állapotbán levőknek nézhetjük el, de férfiaknak, kik kardot csörgetnek oldalukon, ha csak veszélyesen nem betegek, nagy szégyonökre válik a kocsikázás,
s megérdemelnék, hogy kard helyet rokkát
adjanak kezökbe, mert a férfiakhoz nem illik,
hogy magokat, mintegy ketreezbe bezárva,
körülhordoztassák." — Idővel igy változik
a divat.
— (Miért volt a múlt hónapban oly hideg ?) Erre a kérdésre Sechi atya, jeles római
csillagász igy felel: A nap tányérja foltokkal
van elborítva, melyek, miután közöttök a
legkisebb is százszor nagyobb földünknél,
valóságos ornyőt képeznek s a meleg kisugárzását akadályozzák. Ily foltos korszak
kisebb-nagyobb mértékben minden harmadik évben szokott bekövetkezni, igy jun. 7-én
mintegy 33 folt csoportosult össze a nap
olőtt. Hogy mik azok a foltok, azt nem tudjuk eddig, de elégedjünk meg azzal, hogy
tudjuk: miért kellett dideregnünk júniusban.
** (Shamil,) az egykor hatalmas cserkeszvezér, közelebb Konstantinápolyba érkezett és Zondi Meidonban lakik, melyet a szül.
tán egyenosen számára rondeztetett be. Az
egykor hires, most már nyolezvan éves aggastyán még mindig daliás alak, kit a mellén alól
érő hófehér szakáll s festői hosszú öltönye még
feltűnőbbé tesznek. Rövid idő múlva Egyiptomon
át Hedjazba megy, hogy a próféta sírjának árnyékában töltse hátralevő napjait. Vele van két veje,
kik közül az egyik az orosz hadseregben szolgál.
Fia és harmadik veje Oroszországban maradtak.
— (Az angol postaintézetnél) jelenleg 25,902
hivatalnok és szolga foglalkozik, csupán a londoni
postahivataloknál 3000 egyén van alkalmazásban,
továbbá van Londonban 569 postaintézet és 1486
levélszekrény. A kihordott ajánlott levelek száma
1868-ban 2 millióra ment.
** (A gabnakigözölgés: méreg.) Egy magyarországi sváb faluban egy gazdaember verméből
búzát akart kivenni, s le csak lement, de többé nem
mutatta magát. Neje nyugtalan lett s keresésére
indult; a kocsit ott találta a verem olőtt, s férjét
a verem fenekén. Rémültében sikoltani kezdett a
beleugrott a verembe, azonban ott élettelenül omlottóssze. A sikoltásra összeszaladtak a szomszédok,
s a nőt és férjét kihúzták a veremből; a nő nagynehezen magához tért, de a férj már hideg volt.
Az orvos a látleleten szénsav-mérgezéstconstatált.
— A vermek és magtárak gyakori és különösen
azon alkalommali szellőztetésének szükségét, midőn
valaki be akar menni, e szomorú eset is igazolja.
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** (A pesti kártolyfonodát) a napokban két
lvök olyan volt, mint 6 egymás mellé illesztett helybeli és két straszburgi kereskedő moglátogatárpaszem. Hallottunk a tudós világ mozgalmairól ván,dePaule igazgatóval az u.n. emelőgépen akartak
** (Heckenast Gusztáv kiadásában) több érde- is e téren, sa mozgalmakról, melyekkel hazánknak leereszkedni. Az egyensúlyozó azonban nem lévén
kes munka jelent meg. Legelső helyen emiitjük— , is részt kellene venni ezekben. Sürgeti Tóth Ágos- rendben, a gép oly gyorsasággal ereszkedett le,
minthogy napjainkban oly ritka a szépirodalmi mű j ton a csillagász-torony visszaállítását a Gellért- hogy a rajta levő öt férfi jobbra-balra repült. Salm
— Jósika Miklósnak és Jókainak népszerű kiadású j hegyen, és utóbb még kettőnek fölszerelését. p«sti kereskedő lábát törto, az igazgató és egyik
regényeit, melyeknek egy-egy kötete 50 kr. Jósika \ Következtek a jegyző jelentései. A magyar orvo- straszburgi kereskedő pedig könnyedén megsérült.
regényeiből (ez olcsó kiadásban) megjelent a 29 i sok és természetvizsgálók felhivták az akadémiát,
—32-ik kötet: „A hat Uderszky leány," 4 kötet, •hogy fiumei nagy-gyűlésén leendő képviselteteséKözlekedés.
ára 2 frt; Jókai regényeiből a 48—55-ik kettős j ről gondoskodjék. Kubinyi Ágoston elnöklete alatt
kötetek, nevezetesen „Szegény gazdagok," három j azok, kik ott jelen lesznek az akadémia tagjai kö** (Félegyháza s Halas közt) lóvonatu vasukettős kötetben, ára 2 frt 60 kr.; és „A magyar \ zül fogják képviselni az akadémiát.
tat terveznek. Nagyon elkolne az ottani Sahaelöidökböl," elbeszélések, ára 80 kr. — Továbbá j
— (Heinrich Ferencz, 1849-ben Komáromvar-rában.
.
.
megjelent: „Okmánytár Magyarország független- nokkari alezredes,) jelenleg az állami vaspályánál
•/ (A Kolozsvár és Várad közti vasut-vonalon)
ségi harczának történetéhez 1848 — 1849" czimü mérnök, a m. n. múzeumnak a komáromi erösite- nincs pont, mely annyira felhívja a figyelmet és
nagybecsü gyűjteményből a második kötet, közli tészeti igazgatóság pecsétjét koronával, és a komá- bámulatot, mint Sztána, B.-Hunyad közelében,
Pap Dénes; ez 564 lapra terjedő kötet ára 3 frt 60 i romi vámok kari igazgatóság, korona nélküli Látogatják is eléggé, mint valami bucsujáró helyet.
kr. — „Az 1865—7. és 1868-ik évi törvények,ugy j pecsétjét ajándékozta. Ily módon lassanként az A bámulat méltó tárgya egy körülbelül 40 öl széazok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában i 1848- és 1849-dikv pecsétek birtokában leend nem- les völgyön 17 ölnyi magasságban épült óriási
kibocsátott miniszteri, rendeletek gyűjteménye." zeti intézetünk.
töltés, mihez a két hegynek ugyanily magasságban
Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv,
levágása járul.
kir. váltó törvényszéki biró. Két nagy füzet ára 2
Egyház
és
iskola.
frt.— „Függelék a törvénykezési perrendtartáshoz."
Mi újság?
** (Komáromban és Kassán) a városi képviA minisztérium által kibocsátott törvénykezési ;
** (A képviselőház) f. hó 15-kén tartotta a
rendeletek gyűjteménye, ügyvédek és bíróságok selőtestület felekezet nélküli községi iskolák felál- szünet előtt utolsó ülését. A jul. 14-ki ülésben az
használatára, hivatalos adatok nyomán összeállítva. lítását határozta el.
igazságügyminiszter a legfőbb bíróságok három
Első és második folyam. Ára 80 kr. — „A magyar
** (A pápai fötanodában) folyó évi július hó- vádolt tagja iránt adott felvilágosításokat. Kijecsődtörvény és csődeljárás," Szeniczey Gusztávtól, ban tartandó vizsgák rendje: I. Az akadémiában lenté , hogy igazságtalanul vádolták Hengelmásodik kiadás, ára 2 frt. — „Előadások Magyar- és gymnasiumban jul. 17-től 24-ig. II. Az érett- müllort és Kossalkót azzal, hogy az ostromállapot
ország történelméből." Kerosk. és ipariskolák szá- ségi vizsga Írásbeli része jul. 11. 12. — szóbeli alatt több magyar hazafit Ítéltek ol. Hengelmüller
mára irta Maár Péter Pál. 3-ik fűzőt ára 80 kr.— része jul. 25 — 27-ig. I I I . Á birói államvizsga jul. az ostromállapot egész ideje alatt nem is viselt
„Amagy ar szabadságharcz története." Irt&Vargyas 26 és ezt követő napokon. — A fötanodai igazga- hivatalt. Kossalkó sem volt tagja semmiféle vérEndre. 8-ik füzet, képekkel. Az egész mű. ára 3 ft. tóságvagy vészbiróságoknak, s a képviselőházban is
— „Nemzeti Múzeum" czim alatt pedig a következő
** (A kisújszállási helv. hitv. 6 osztályú közép sokan vannak, kik bizonyságot tehetnek arról, hogy
két kötet jelent meg „Magyar Népdalok," (a leg- tanodában) a közvizsgák e folyó hó 25, 26 27-ik Kossalkó befolyását inkább megmentésre, mint
kedveltebb gyűjteményekből összeállítva,) és „Bol- napjain fognak tartatni.
vádolásra használta. Mindkettő szeplőtelen madogháza," mely a „Vasárnapi könyvtár" szoretett
** (A kis-körösi ttmplom) építésére Ivánka gánjelleméről s kitűnő birói képességéről meg
olvasmánya volt; e kötetek ára 50—50 kr. — Imre 100 ftot adományozott.
van győződve, s igy nem volt oka birói állásuktól
„Tarka világ és képes regélő." Szerk. Áldor Imre.
** (A jászberényi fögymnasium) a közoktatási őket megfosztani. — Az igazságügyminiszter még
1869. 9—12 füzet. Számos képpel.Egyes füzet ára miniszter által ideiglenesen felhatalmaztatott érett- Almássy Sándor azon vádjára felelt, hogy egy
25 kr.
ségi vizsgálatok tartására.
most kinevezett főtörvényszéki tag 4000 fttal meg
** (A siketnémák kir. intézetében Váczon,) engedé magát vesztegottetni. Almássy Sándor e
** (A „Századok") júniusi füzetét vettük;
tartalma nagyobb részét, a történelmi társulat máj. f. évi jul. hó 31-ik napján, délelőtti 9 órakor kez- vádat előtte oda módositá, hogy ez az illető biró30-diki nagygyűlésének tárgyai teszik jelesen: gr. dődik a nyilvános vizsgálat. Az igazgató, Zsigmon- nak még ügyvéd korában történt, midőn az négyMikó Imre elnöki megnyitó beszéde, Thaly Kál- dovics Mihály tisztelettel meghívja ez alkalomra ezer ftnyi dijat kötött ki magának, de okmányokkal
ezt sem igazolta. A magyar törvény — Juondá az
mán titkári jelentése, Ipolyi Arnold emlékbeszéde az érdekelteket.
** (A pesti m. kir. egyetemen) a múlt iskolai igazságügyéi' — ilyesmit megenged, s miután a
Ráth Károly felett. Van ezeken kivül egy értekezés báró Nyáry Albertől Posthumus Istvánról, az időszak alatt 2230-an hallgatták a tudományokat. kérdéses dolog 1864-ben, tehát a magyar törvéutolsó Árpád-király atyjáról olasz források után, Ezekközüla theologiát75-en, jogot 1199-en, orvosi nyek uralma alatt történt, ez az eset törvényelletudományokat 477-en, bölcsészetet 124-en, gyógy- nes dolgot nem foglal magában. Az igazságügyér
két birálat s a tárczában apróságok.
** („Közbiztonság") czimmel Forster József szerészeti tantárgyakat 98-an, sebészetet 172-en, tehát „kénytelen e vádat alaptalannak jelenteni
szerkesztése és Kakujay Adolf főmunkatárssága szülészetet 85-en. A philosophiai tantárgyakat hall- ki," egyszersmind fölkérve a képviselőket, hogy a
mellett egy rendőri szaklap első száma jelent meg gatták azonkívül 30-an a theologusok,600-an a jogá- birói tekintély megóvása végett ily alaptalan tászok és 186-anaz orvosnövendékok közül. A négy madásoktól tartózkodjanak. Erre Almássy Sánés küldetett be szerkesztőségünkhöz.
** (Szegeden) „Darázs" czim alatt humoristi- fakultásban 1771-en rendes és 104-on rendkívüli dor felszólalt, mondván, hogy ő azt állitá, miszerint ez ügyvéd pusztán sürgetésért kötött ki ily
kus lap indult meg, képekkel illustrálva, melynek hallgatók voltak. Folekezetiségre nézve 1205 kath., nagy dijat, s meg is nevezi az illetőt. „Ez ügy84
görög-kathol.,
42
görög-keleti
szertartásit,
214
szerkesztője Lévay Ferencz, főmunkatársa Benke
ágost. evangélikus, 260 református, 4 unitárius és véd s most semmitőszéki ülnök — ugy mond —
Ferencz, képeit pedig Schönberger és Német ké420 izraelita. Ezek közül a magyarországiak száma Tóth Lőrincz." Erre élénk mozgás támadt, migszítik.
2041, erdélyieké 90, horvátországiaké 6, tótorszá- nem az igazságügyminiszter kijelenté, hogy e
** (B. Orbán Balázs) kijelenti, hogy „Szégiaké 6, határőr vidékieké 6, a különböző osztrák házban gyanúsításnak nincs helye, csak vádnak, s
kelyföld" ezimü munkájának harmadik kötete,
ha Almássy S. fentartja vádját, nyújtsa be írásban
tartományoké 61, s idegen államoké 17.
mely Háromszék ismertetését tartalmazza, 10—12
documentumokkal együtt, hogy a legszigorúbb
nap múlva megjelenik. Fölkéri tehát a gyűjtőket,
vizsgálatot elrendelhesse; egyúttal azonban fen
Ipar,
gazdaság,
kereskedés.
hogy iveiket mielőbb beküldeni szíveskedjenek,
kell tartania vádlott birónak jogát is, hogy magámiután a mű megjelentével azonnal a nagyobb
** (A m.-óvári aratógép versenynél) az önle- nak elégtételt szerezhessen. A miniszter e kijelenbolti ár lép életbe, vagyis 4 frt, mig most a kötet rakó szerkezettel biró gépek közül az 1-ső dijat tését a ház helyesléssel fogadta, s ez volt a mostani
2 frt 50 krjával rendelhető meg. Szerző lakása Mac Cormik, a 2-at Hornsby, a 3-at Howard; a ülésszak utolsó, de fájdalom, nem egyedüli izgalmas
váczi utcza 9. szám.
kézi lerakó gépek közöl az 1-ső díjat Mattison, a
•
..,,,,»
2-at Kearsley, a 3-at Kachelmann ezége nyerte el. jelenete.
Közintézetek, egyletek.
A
főrendiház
12-én
tartott
ülésében
Majláth
** (Az „Athaeneum-' irodalmi és nyomdai
György
országbíró
alkalmat
vett,
hogy
szóljon
a
részvénytársulat)
közelebb
tartott
közgyűlésén
az
** (A magyar tud. akadémiában) f. hó 12-én
közte
és
az
igazságügyminiszter
közt
hirdetett
üzlet
működéséről
tett
jelentés
szerint
a
nyomda
mathomatikai és természettudományi osztály üléso
volt, Kubinyi Ágoston elnöklése mellett. Először jelenleg 12 gyors- és 6 kézi sajtóval dolgozik ; a meghasonlásról; kifejezé, hogy ő bár politikai megSzabó József értekezett az amphibol trachitokról, szedők száma 126. — A nyereményből egy-egy győződésére nézve sokban eltér a minisztertől,
tiszteli azt, mint oly férfiút, a ki istentől nyert
s különösen a trachitnak egy uj neméről, melyet részvényre 10 ft osztalék jutott.
szép tehetségén kivül egyedül saját szorgalmának
a Mátra hegyről mátrai-nak nevezett el; egyszersköszöni kiváló állását.
mind bemutatván Heves- és Külső-SzolnokvárBalesetek, elemi csapások.
•* (A magyar honvédség) toborzása f. hó
megyék geológiai térképét, melyet nagy gonddal
(Pécsett) múlt héten roppan jégverés pusz- 16-án ismét megkezdődik, 8 ezúttal sikert várnak
készített értekezése mogvilágositására. Szabó után
Kruspér István olvasott föl töredékeket Tóth tította a szőlőket és vetéseket; hol a jég valamit tőle. — A honvédsereg számára a szállítmányok
Ágoston honvédezredes értekezéséből a geogra- megkímélt, a nagy vizomlás rombolt, s a hegyek- jövő héten érkeznek meg. A budapesti honvédség
phiai fokmérésről. Hallottunk egyes momentumo- ről leszakadó ár a város utczáit is ellepte s egész térparancsnokául Somody János neveztetett ki, is
a ki jelenleg, ideiglenesena várban uri-utcza 62. sz.
kat a föld alakja- és nagyságának meghatározá- kőtorlaszokat hordott be.
** (A pozsonyi hajóhidat) múlt vasárnap este a. szállásol.
sára szolgáló fokmérés történetéből. Érdekesnek
** (A gödöllői kir. lakban) folyó épitésokről
tartjuk ide jegyezni, hogy az arabok még az arab szétrobbantotta egy hullámoktól gazdátlanul tovaés
berendezésekről
Ítélve, az udvar az idén már
szállitott
hajó,
melyen
100
öl
fa
volt.
A
hajót
még
tudomány virágzó idejében egy déllői fokot 56
arab mérföldre tettek, egy mérföldre 4000 rőföt az éjjel összeszedték, emberélet nem veszett el, de nem fog Gödöllőn időzni. Bécsi lapok hire szerint
azonban a király augusztus végén, vagy szeptem
és egy rőfre 24 hüvelyket számítván. Egy\hüve- a kár — elég jelentékeny.

Irodalom és művészei.
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oor elején Budára jő, hosszasabb ideig lesz itt, s badultakor 800 ftot ad Könitznek, hogy becsületes
Szerkesztői mondanivaló.
munka után láthasson.
vadászatokra rándul Gödöllőre.
Lasztócz. Sz. M. A két költeményért (egyik szebb
** (Egy magyar ezred hazaérkezése.) A báró mint —a másik)
** (Kazinczy Ferencz unokáiról) s széphalmi
köszönet. Nem soká fogunk gazdálkodni a
birtokáról fölemlítik, hogy a magyar akadémia Rodics nevét viselő magyar ezred múlt héten Ko- másikkal is, melyet másodszor is megkaptunk. Barátunk elKazinczy Ferencz széphalmi lakhelyét átvevén, lozsvárra érkezvén, sokan a lakosok közül, s az ott járt már a rábizott ügyben s pár nap múlva megy ujabb
egyszersmind e nagyszellemü irónak ez idő szerint állomásozó zenekar elébe mentek. A mint a fő levele.
— Kionjszállás. H. L. Köszönjük a tudósitást; az
szükséget látó unokáit ruházza és tanittatja; e őrhelynél imára vezényletté a parancsnok a zászÍgéretet is rovásra tettük. Utána fogunk nézni, ha a kivánt
lóaljat,
a
zenekar
a
nagyszámmal
összegyűlt
polczélra a három fiúnak (a 16 éves Ferencznok, a 14
számokból még szolgálhatna a kiadó-hivatal, mit azonban
éves Lajosnak s a 12 éves Gábornak) évenkint gárság nagy és kedves meglepetésére — Kölesei bizonyosra nem Ígérhetünk.
nyolczszáz forintot ad. Atyjuk : Kazinczy Bálint magyar hymnuszát „Isten áldd meg a magyart"
— Heidelberg. T. L. Vettük köszönettel. A közlendőt
1849-ben honvédtiszt volt, do most alkalmazás kezdte játszani. Annál inkább örült a lakosság jövő számunk hozza; a küldendőt elküldjük mielőbb oda,
nélkül van. A pártfogolt unokák jól tanulnak s ezen, jegyzi meg egyik kolozsvári lap, mert hym- hol bizonyosan szivesén fog fogadtatni. Üdvözlet!
— N.-Kérfts. N. J. A múlt hóban küldött czikkecske
kitűnően visolik magukat. A két kisebb jeles te- nusunkat eddig a színházban sem volt szabad a tárgyhalmaz
miatt késett; do ugy hiszszük sem idejét nem
hetséggel van megáldva. A legidősb azonbaa elbe- katonai zenekarnak előadni.
multa, sem érdekét nem vesztette. A P. U. közelebbi számátegosodett, minélfogva édes anyja kénytelen volt uj
** (A pesti esküdtszék közelebbi tárgyalásán) ban jőni fog.
— Laczháza. K. T. K. Az ujabb küldeményt is megsegélyért folyamodni, a b. Eötvös elnök kieszköz- Holitscher Fülöp, ki a „Styx" szerkesztőjét: Salött e czélra 150 frtot, mit már el is küldtek. — phir urat rágalmazásokkal vádolá, a pesti élcziro- kaptuk; mind jó, s várjuk a többit is; hadd ne fogyjon ki a
magva.
Megemlítjük, hogy a Kazinczy-félo széphalmi dalmat (persze a német nyelvűt) élesen jellemzé.
— Nürnberg. I. S. A kép múlt héten érkezett kezünklakot folyvást épitik s maholnap kész leend.
A ki nem fizet elő rájuk s nem hirdettet bennök: höz. Munkába adtuk s rövid időn közölni fogjuk. — G. J .
** (Uj könyvkereskedés Pesten.) Stcin Gá- azt maltretirozzák. Ez élczlapok az uj adó egy ur is megörvendeztethetne néhány ujabb rajzzal.
— Düsseldorf. M. M. Az igéret szép szó . . .
bor, Stcin János kolozsvári könyvárus fia, az nemét képezik. Ilyen — ugy mond — a Saphir
aldunasoron, az első m. biztositótársulat uj házá- élczlapja is ; zaklatja a polgárokat, előrántja családi ügyeiket sat., hogy pénzt zsarolhasson. Szóval
ban könyvkereskedést fog nyitni.
SAKKJÁTÉK.
** (A városligeti magyar színkör) már néhány a polgárok becsületéből üzletet csinál. E „szegény
503-dik sz. f. - Czenthe Józseftói
nap múlva állni fog. örömmel mondjuk, de nem legényekhez" illő bánásmódot mog kell szüntetni.
dicsekedve, mert kovés ez fővárosunkban a ma- Ezért ő (a vádló) nem is a saját, hanem az egész
(Miskolczon.)
gyarból, szomben a most annyira olterpeszkedő város, száz meg száz kizsarolt, megtámadott polgár
Sötét.
német „müélvekkel". Játszanak most az ujtéri szin- érdekében inditá a port. Aztán fel is olvasott a
Styx-ből
egy
csomó
közlést:
kimutatandó,
hogy
ez
házban, a budai, a pesti arénában, a „Neue Welt"ben, a „Boloznay"-ban — mind németül, és fog- nem irodalmi vállalat, hanem szellemi prostitutió.
nak játszani nemsokára a „Varietés"-ben is. E beszédet a hallgatóság tetszéssel fogadta. De a
Magyarul július hóban, midőn a nomz. színház vád alatt lévő czikkben az esküdtek többsége nem
látott becsületsértést, s a vádlottat fölmenték. A
szünidőt tart, — sehol.
vádló
fizeti a perköltséget: 67 frt 20 kr.
** (Pest és Buda) a Margit-sziget miatt fölmerült illetékességi pörben sehogy sem tudnak
kiogyezni, hogy melyik félt illeti a Duna közepén
Nyilatkozat és védelem.
levő sziget. Pest városa tehát az országgyűléstől
Deák Farkas, „Fogságom története" ez. müvében, melyakar döntő Ítéletet kérni.
ből a ,,Vasárnapi Újság" 27-dik száma mutatványt közlött,
** (A mohácsi vész) évfordulati napját (aug. a josefstadti állarafogdát ismertetvén: a helyiség leirásával
29.) az idén is meg ülik. A magyar gőzhajózási együtt egynémely volt államfoglyot is jellemzett.
E jellemzés az ismertettek némelyikére, többek közt
társulat igazgatója, Szathmáry Károly ur, külön magamra
nézve is, a mily sértő, ép oly részrehajló.
hajómenetet rendez ez alkalomkor Mohácsra.
Deák Farkas ur a josephstadti volt államfoglyokat \
** (Öngyilkos honvéd.) Egy Blum nevű hon- szerint jellemzi, a mint a mai jobb vagy baloldali párthoz
véd a napokban főbelŐtte magát egyik pesti ka- tartoznak. — Mig a mai jobboldalhoz tartozó egyéneket
túlságos dicséretekkel halmozza el: addig a baloldal hiveit
szárnyában.
letörpiteni törekszik.
** (Dr. Oroszhegyi Józsáról,) ki a sz.-galleni
A többek közt Bobory Károlyt ugy jellemzi mintegy
fürdőn Svájczban próbálja egészségét helyre állí- szüntelenül imádkozással foglalkozott bigott papot, Kürthy
Istvánt mint egyszerű gavallért, holott ellenkezőleg Bobory
a
b
c
d
e
f
g
h
tani, azt írják, hogy egészsége javulóban van.
Világos.
** (Nagy Kázmér lengyel király) föltalált a volt fogoly papok legkitünőbbike, Kürthy a legderekabb
katonák egyike vala ész és jellem tekintetében.
hamvainak ünnepélyes eltemetése e hó 8-án történt fogolyCsekélységemről
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.
is azt állítja, bogy legfőbb érdemem
mog Krakkóban. E hős lengyel királyt, ki nálunk az éneklésben állott, különben semmi kiváló tulajdonnal
azonban a Zách Klára történetében szomorú em- nem birtam. Meglehet! Ez alanyi felfogás dolga. Én azon85-dik számú játszma.
léket hagyott hátra, a krakói székesegyházban ban ugy gondolom, hogy már azon körülmény, miszerint
hazánk
legdicsőbb
szabadsági
harezában
oly
tevékeny
részt
(Ezen
játszmánál
Tausignak, ki a jelenkor egyik legkitemették el, s ott pihentek maradványai 500 évig,
vettem, hogy az osztrák katonai rérbiróság által kötél általi tűnőbb zongorahőse, ellenfele Zuckertort, a berlini sakklap
a nélkül, hogy a helyét tudták volna. Csak június halálra Ítéltettem, s kegyelem utján várfogságra hurczoltat- szerkesetője s elsőrendű sakk-matador volt.)
14-dikén fedezték föl.
tam, önmagában érdem. — Abból hogy a német, franczia
Sötét.
Világos.
Világos.
Sötét.
0 (V. Ferdinánd császárról) ezt irják Prá- és angol nyelveket ott tanultam meg, s az e nyelvű irodalom Zuckertort
Tausig K.
Zuckertort
Tausig
K.
ott olvastam el — ámbár minden volt fogolygából a ,,Főv. L."-nak: Udvartartása csak a leg- remekmüveit
1. e2—e4
1. e7—e5
14. h4—gő: 14. h6—gő:
társam tudja — érdemet nem akarok csinálni, s vele nem
szükségesebbekre szoritkozik, anélkül azonban, kérkedem, mint Deák Farkas ur.
2. f2-f4
2. e5-f4:
lő. Bhl— h8flő.Fg7—h8:
3. Ffl—c4
3. d7—d5
hogy legkevésbbé is korlátozva volna. Naponkint
16.He5-d7: 16.Ke8—d7:
Azt azonban nem ismerem el, hogy semmi kiváló tulajsétakocsizást tesz, és többször fogad hetenkint, donnal nem birtam volna. Egygyel birtam s birok. — Azon 4. Fc4—dö: 4.Vd8-h4f 17.Hdl—f2 17.Kd7—d6
Kel-fi
5. g 7 - g 5
18. Fel—d2 18.Ba8—e8
habár nagyobbára szegényeket, kik tőle pénzt elvhez, melyért 1848-ban csatasikra szálltam, hazám állami 5.
6.
d2-d4
6.
Ff8-g7
19. Bal—el 19. Be8—elf
koldulnak. Körülbelül most is az hiszi, hogy ural- függetlensége nagy elvéhez a fogdában és az életben e mai 7.Hbl-c3 7. Hg8-e7
napig hü maradtam.
Világosnak nincs húzása,
kodik. A lépcsőzetnél őrt álló katonákhoz legalább
8.Hgl —f3 8.Vh4-h5
Á fogdában nem sokat bibelódtem Deák Farkas úrral,
mely a veszedelmet meggyakran intéz oly kérdéseket, melyok e hiedelmét mert ö gyermek lévén, benne a férfi jellemet nem keres- 9. h2—h4 9. h7 - h6
10. Hf3—eö 10. Vh5—dlt akadályoztatná.
igazolják. A magyarok iránt még most is különös hettem.
20. Fd2—el: 2O.Kd6—dö :
Az életben pedig nem találkozván vele, nem tudhattam ll.Hc8—dl: l l . H e 7 - d ö :
rokonszenvvel viseltetik, és gyakran kérdezősködik
12. e4—dö: 12. Fc8—fö
21. Kfl-e2 21. c7-cö
az ő kedves Magyarországa felől. A tudósító csak mily férfivá nőtte ki magát. Azt azonban gyanítom, hogy a 13. c2—c3 13.Hb8—d7
22. d4—cö: 22. Kdö-c5:
politika hive lehet, mert azon volt foglyokban
akkor látta, midőn rendes zselyeszékében két ud- jobboldali
Sötét nem törekszik a dö 23.Ke2-d2 23. gö—g4
fedezett fel mindenféle csoda dolgokat, kik a jobboldal
gyalog
elfoglalására,
miután
vari cseléd lehozta, hogy kocsiba üljön. Tehetlen- hivei. Ha csupán ezeket halmozta volna el dicséretekkel:
24.Kd2—e2 24. Fh8-eő
és nyer.
nek látszott.
nem lenne ellene kifogásom; de az ellen igenis van, hogy Világos ugy sem védheti.
** (Könitz Miksa vallatására) vonatkozó- azokat, kik meggyőződésükkel a baloldal politikáját tartják
Igazítás. Az 501. sz. feladvány (Zagyvától) nem 5,
megegyeztethetőnek, az olvasó közönség előtt legyalázni,
lag ezt olvassuk: Hogy bevallá a 20,000 forint s nevetségessé tenni törekszik. •)
hanem 3 lépéses.
hová rejtését, abban a főérdem a vizsgálattal megírtam Pápán, július 12. 1869.
Körösi Sándor,
bízott Bilkei Papp Mihály városi ügyészt illeti. Ő
volt honvédszázados hadbiró.
beszélt lelkére a mindont tagadónak. Könitz szi*) A nyilatkozat többi részét, mint pusztán személyeskevére vette az intést, s megilletődvo vallá be a pénz dést, jobbnak láttuk mellőzni. A fölebbire megjegyezzük,
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Porhollétét. Zugligeti fák alatt volt az elásva: nad- hogy nyilatkozó ur kevés figyelemmel olvasta el a mit Deák
ges
Lajosnak
„Koczkáztatás nélkül is nyerrágba göngyölt fél czipőben 9400 ft, odább a másik, Farkas pl. Boboryról irt, kit nem mint bigott s csupán
hetünk*'
czimü
hirdetésére,
lapunk mai számában.
imádkozó
papot,
hanem
mint
csöndes,
folyvást
tanulmányozó
kabátba rejtett félezipőben 10,000 ft. Friedenthal
köztiszteletben állt egyént jellemzett. Egyébiránt Deák
megbizottja e pénz átvétele alkalmával kijelenté, sFarkas,
ha szükségesnek találja, feleljen meg magáért.
*) E rovatban közlött czikkekért Csupán a sajtótörvéhogyahiányzó Összeg kártérítésétől eláll, sőt kiszaSzerk.
nyek irányában vállal felelősséget a
Szerk.

HIRDETÉSEK.

ilt tér.*)

r-i-i"

i

18
19
20
21
22
23
24

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

KatholikQs és protestáns
naptár

Július

Görög-orosz j Izraeliták
naptár
naptára

Június (ó)

Ab Ros.

TARTALOM.
Ho ld

Niip
hossza

f.

KERTÉSZös EISERTl
diszmü-kereskedésök által

Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Dohányvágó-gép.

kél

nyűg.

P- ó. P- ó. P-

C9Legsz.ineg. C 8 Arnold
6E4M.Tamás 10 Szor. böjt 11 fi 4fi 4 9fi 7
PaulVmcz. [fin. Arzén, Aurél. 7 Prokóp
11 [temp. sz. 116 44 4 2fi 7
Illés pr., Jerom. Illyés
8 Pongrácz
12
117 41 4 2íi 7
Dániel pr., Júlia Dániel
9 45 vértanú
13
118 38 4 1.7 7
Magdol*. Mária Mária Magd. 10 Euphemia
14
119 35 4 38 7
Libór. Apoll. ® Apollin.
11 Proklus
15 Örömnap 120 33 4 ?£» 7
12 Gábor
Krisztina szűz
Jolánt a
16Sab Nah. 121 30 4 30 7
Hold változásai ) Holdtölte 23-án 3 óra 11 perczkor ( lélutáu.

47
46
46
45
44
43
42

hossza

kél

f.

P- ó. P9 0 9.0
4 16 0 55
5 18 1 34
fi 17 9. 18
7 8 8 5
7 49 4 0

223
247
260
273
286
299
311

nyűg.

P- 6.
44 3

15
33
3?
í>6
1
25

8 25

4 59

Bancel Désiré (arczkép). - Ábránd. — Nyomor és
becsület. — Képek a hazai népéletböl (képpel). — Az atlanti-tenger alatti franczia távirda-vonal (képpel). — FelsőEör (képpel). — Darwin és az állatvilág. — Világitó
eszközökről. — A varró-gép. — Utazás a holdba (vége,
képpel). — Ü-gyveleg. — T á r h a t : Irodalom és művészet.
— Kozmtézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Közlekedés. — Mi újság? — Nyilatkozat és védelem. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 81 BZ.J

Kitűnő Lefaucheux-revolverek.

Hosszú kísérletek után, sikerüli egy
dohányvágót szerkesztetni, mely tökéletesen vasból készült s melynél kezes
Marok-revolverek simák és vésettek 10 fttól 20 ftig.
kedhetlink hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segítségévéi töMignon-zsebbeli revolverek simák 15 ft.
rökmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja 13 ft 50 far. Sima jókészitményü revolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
Szintén ilyenek, minden egyes alkatréscük kovácsolt aczélbÓl, minden egyes daT d r Ö l í < l o l l S á l i ; y r - S 2 5 e l . e i : i O e . Külsejeflorentinibarna brorab pontosan belőve s cségünkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 60 kr. 9 mm. 26 ft,
nce-ból, belseje kőedényből
12 mm. 27 ft 50 kr.
8 oly előkészülettel ellátva, — hogy a dohány nedvességi fokát'tetszés szerint
Finomabb kiállitásuak, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele
szabályosai lehet. Dar. 3 ft 30 kr.
. fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
a
jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány10- és 12-lövetü revolverek, különböző kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
zó-palaczkok, melyeknél a füst vizén hatván
Zsebbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 fttól 10 ftig.
keresztül, tökéletesen lehftttetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyagpi„
„
kétcsBvűek 5 ft 60 krtól 15 ftig.
pával 2 ft 25 kr, tajtpipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 50 kr, nagyok és díszesek 9 ft.

Lefaucheux

42 fttól 100 ftig

Percussiós egy-csövü
7 ft 50 krtól 18

ftig

két-csövü

13 ft 50 krtól 60 ftig

vadászfegyverek dús választékban.
Ftobert-féle szoba-pisztolyok és puskák,

Egyetemes készlet, holiandialakú tajtpipát, három sxivar- és egy cigarett-szopókát
tartalmaié, díszes bőrtokban, darabja 5 ft 60 kr.
Dohányzó-szekrénykék, díszes fából s még gazdagabban és sok-félékben fela lövésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kelleszerelve, ajándékokhoz különösen alkalmasak, 4 ft 80 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75.
mes mulatsággal párosult gyakorlathoz a ezéllövésben igen ajánlandók,
Cigarette-kéazlet, kissebb és nagyobb tajtszopókat, dohány- tartót, gyujtószert,
kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
kanóczot és ezivarpapirt tartalmazó kisszerű díszes tokban 4 ft 5Ckr.
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Mobil-gyujtószer, egy szivarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis zsebPuskák madarakra is használhatók, 6 mm 19ft,9 mm. 21 ft.
beli tok 1 ft 60 kr.
Töltények száza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm.golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.
ntra és kirándulá- söréttel 3 ft, 9 mm. söréttel 6 ft 50 kr.
, sokhoz igen ajánlVasból készült czóltáblák, tölthető
mozsárral és kiugró bohócscial, dbja9ft80 kr.
hatók. — Kis tajt-csibukot széjjel rakható megyfaszárt, két szivarszopót és do
'Ű.le T»gyi8 az úgynevezett „életmentők a mellényzseb
hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
' ben"
\.*~u melyek megtámadtatás esetében igen hathaNagy tajt-csibukot, széjjel rakható inegyfaaiárt, cigarett-szopókát és dohány- tós, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasbél 55 kr, aczéltartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.
ból 1ft50 kr, díszesebbek bőrtokban 1 ft 50 kr.
Szintén ilyen széjjelrakható fekete* szárral 7 ft.
^ I * S m . O Í £ l i Ó r Ö ^ l i ^ éráig járő müvei s elzárható felkeltővel, mely
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendű pipával 2ft75 kr.
~ " J ^ kívánatos órában éles, csengő hangon
Kis tOrOkdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-felébreszt, ügyes alakjánál fogva pedig útközben
is használható. Darabja 6 ft 50.
tevót, és dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 20 kr.
e r t i f e c s k e n d ő k (""S01 Patent)> W"n»y vizedénynyel minD o h á n y z ó S & t a i > O t o l £ , <»ibuk»zár gyanánt használhatók, ^ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den további előkészületek nélkül használtathatván,, egyszerű
használati módjuk
B erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb
^
.különféle kiállításnak 2 ft 70 kr,
gy
j
b
k 10
b b k 16
te
3 ft 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
bek
10 fft. 80
80 k
kr, nagyobbak
16 fft 50
50 te.
Pakfongből,
Legjobb zsebbel! g-ynfatartólc, szilárdan Rugany esö-ditönyöte kicsiny közép nagyok
battist-bélléssel
10 ft 75 12 ft 50 18 ft 50
készülve, minden egyes darab czégünkkel ellátva, a legnagyobb szélben is hasz- - —Finom
~
orleans-bélléssel
16 ft 60 18 ft 25 19ft50
nálhatók.
Fehérek, igen elegánsak
16ft85 19 ft 60
1. szám, rövid kanőczczal ellátva, 85 kr.
Lovagló skocsizó köpenyek ujjakkal és batÍBt-bélléssel 15 ft, 19 ft.
2. sz. kanőczczal és szivarmetszővel 1 ft 25 kr.
D é n z t ó r C a (angol patent), sárga patentbórböl, uzi3. sz. hosszabb kanőczczal és szivarmetszővel 1 ft 50 kr.
lárdan készülve, apró és papírpénznek
4. szám. gyergyátskával 1 ft 50 kr.
használható 2 ft.
sárga patent-bőrből készítve, raliba
sárga patentbőrböl, minden varrás nélAngol
szijjal, útra és kiránda- _A.ng"ol nadrágtartó kül , » ennélfogva igen tartósan kéa k a S ztható
lásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3ft30 kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 da- szülve 2 ft 30 kr.
rab 5 ft. Szintén ilyen különféle nagyságú síivartárczák 1 ft 60 krtól 4 ftig.
lámpások törés és tüz ellen mentesek, olajZssebbeli szerszámkések, **» "ÍTAV^TÚ é s középszerűek :'.ft65 kr, nagyok 3 It 40 kr. •lámpákkal, kicsinyek 1 ft 90 kr,
__^____^_^__^_^____
tollvágó késeket, ollócs- J £ Í t " t t n Ö 1 f\ t C S Ö k*z^P nagy ságú, 3 kivonással, külsej e chagrin-börbe
kát, körömtisztitót, fogvájót, fülkanálkát sat. tartalmazók, szaruba 2 ft, 2 ft
• foglalva, kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
63 kr, teknősbéka-héjba 2 ft 53 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba
darabja 7 ft 50 kr
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.
A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
igyekezetünk oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a rentíelmények gyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent | H e e k e n a s t G u s z t á v könyvkiadóhivatalában P e s t e n , (eo-yetem-uteza 4-ik
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
cámN
Vx„„,^„,„„^i\„r.V,of:^lr.
Ol„0 könyvárusnál
szám) men^WtAV
megjelentek Ás
és minriem
minden V,;+
hiteles
kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.

Gróf Cziráky Antal.

Összegyűjtő egy Bach-huszár.

A magyar közjog alapvonalai.

Liebig tanár

Hegedii g l^ajos.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve HO krajezár.

bús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).
Ltobig-féle hús-kivonat-társaság Londonban.

H E TI-NAPTÁR.
Hónapi- és
hetinap

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZIKKEK,

Nagy megtakarítás háztartások számára.

Szerző nyomán irta

Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

Valódi Pagliano syrup.

Folytonos panaszok, s hamisított syrupok megvizsgálás végetti hozzám intézése, —
hogy váljon azok folyadékos tartalma az általam készítettekkel azonoaok-e, inditatva érzem magamat ezennel kinyilatkoztatni, hogy vevőim vannak Ausztria s Magyarországban,
kik ugyan általam láttatnak el a vértiaztitójyruppal, de hogy nem hamisitják-e azt maguk
is meg s : mert az utánzottak olcsóbbak — az ellen vitatkozni nein akarok, s minthogy
Aranyéremmel kitüntettetett az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i ismert ezégek ellen is feküsznek előttünk panaszok s továbbá hogy syrupom iránt jogtalan
eladók által a birodalom meg ne ingattassék, kinyilatkoztatom, s fájdalom! ismert dolog
kiállításon.
előttem, hogy olasz ágensek, mint Benwenuti E., Steininger egykori titoknokaim, nevem
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig alatt megrendeléseket fognak el, s bizományosaikat hamisitottakkal látják el! melyek az
t*nár és dr. Pettenkofer M. aláirással ellátva vannak.
én üvegcséimmel ugyan hasonlók, de melyek a testnek s egészségnek felette ártalmasak.
Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
E tekintetben, s a t. ez. közönség megnyugtatására, az általam készitett valódi Pagliano
syrup egyedüli főraktárosát Giergl István kir. szab. kártya-gyárost egész lelkiismerettel,
1 angol font
% angol font
'/* angol font
% angol font
ajánlom s mutatom be, (lakása „Deák Ferencz" utcza 6. sz. Pesten,) hol a szenvedő embe-.
5 frt. 8 0 kr.,
3 frt.,
1 frt. 1 0 kr.,
9 2 kr.
PajcliailO HyerOIl.
S^T Kapható: minden előkelő kereskedések 8 gyógyszertárakban.
556 (5—52) riség számára üvegcséje 1 ft. 4 0 kr. folyton kapható.
559 (4—5)
tanár Florenczben.
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.
Erőteljes húslevesek azonnali elöállitasa.
Készítése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.
Erősitő anyag gyengék s betegek számára.

Rendkívüli melléklet a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 1869. első félévi folyamához.
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Koczkáztatás nélkül is nyerhetünk.

Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind koczkáztatás nélkül a legnagyobb nyereséget nyújtó, s al
legbiztosabb töke-elhelyezés érhető el a
•
'

negyedévenként 5 ft.. vagy havonként 3 ft. lefizetése mellett. Ugyanis

évenként 38 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és magán-sorsjegyen, és pedig:

,

1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
i
1 Salm sorsjegy.
1 » hitelsorsjegy.
•
j
1 Clary
»
1 >
> 100 ftos 1860-ki sorsjegy.
• j
l Genois
»
1 v 100 » 186-i-ki »
|
.
1 Pálffy
1 budai
>'
' » rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Waldstein »
1 Como jövedék-jegy.
1 Keglevich »
1 Rudolf sorsjegy.
1 darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
1 Windischgratz sorsjegy és
1 » 50 »
»
»
1 badeni 35 ftos sorsjegy.
1 gözhajózási
»
Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következő hozásokon:

31.500 frt,
Salm-sorsjejíjek. húzás július 15-kén, főnyeremény
31.000 V
Waldstein „
„
„ 15-kén,
„
40.000 „ ezüstben,
Bndeni
„
„
„ 30-kán,
„
300,000
l§6O-ki
,,
„ ' auguszt. l-jén,
„

S a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
.
•
•
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen
valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 32 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 2 ftos részlet lefizetése után megszűnik a társasbirtoklás, a sorsjegyek a napi
árfolyam szerint eladatnak, a bevett összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosán léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.
9 V * &V Minden nyerés tudaiva lesz. -^Mi " W i
570 (1—4)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt.fizetle egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.
i 1

Hí

•i
'••f-i

IMUtl.lS LAJOS váltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utC2a 12 sz. a Lloyd épület közelében.

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán löbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék. gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

A MARGIT-SZIGET.

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám Medetz-házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
! W " Díjazott levelekre azonnal
válaszoltfltik. s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
501 (12 — 12)

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszamokat lotakarókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, Övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
560 (3—4)

GllSZláv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-uteza4.sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:

Car«-y Heintik.
A társadalmi tudomány kézikönyve. Szerző „principles of social I Kant Immánuel paedagosiaja vagy nevelésről irott könyve, melyet dr. Rink Fridrik
:
—
"
ezimü
munkájának átdolgozata Angolból fordította Haíaszlmre (XVI, I
Tódor németül kiadott. Magyarra forditva s függelékkel megtoldva id. Maridy
ícience'
Péter által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűzve
80 kr
576 lap, n*ey 8-rét) fűzve
4 ft. 50 kr.
llottmann Pál, közönséges és magyar részszeru katholikas egyhazjog alapvona- Kogler N. J. Altalános vagy elméleti allamtan. (VIII, 232 lap, Nyolczadrét)
fűzve
1ft.60 kr.
lai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve
1ft.20 kr.
Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. Negyedik javitott ki- Rlbiiry Ferenez. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középtaadás. (568 lap. 8-rét) velinpapiron, anjoí viizonKa kötve . . . . 4 fr. !•() kr.
nodák felsőbb osztályai száraára. (IV és 432 lap, 8-rét) fűzve . . . 1 ft. 80 kr.

Nyári idény 1869.

Homburgi fürdő
M. Frankfurt mellett.
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A honibureci források gyógyereje mindazon betegségekben érvényesíti nagyszerű hatását, melyek a
0 s
£*
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czirIS"*
kulácziót tevékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különösen a máj és =
lép, sárgaság s kösivényre nézve csodaszerü hatást gyakorolnak, s olynemü betegségekben is, melyek az ideg- •5«*~ C
ű
rendszer tulfeszitett izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak. ti
TI ^8M "ÖJ
- S
03
A fürdöházban nemcsak egyszerű édesfürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
2t§
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.
T « ^#A Z
D
Idült börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők
3
is alkalmaztatnak.
A már évek hosszusorán át fenálló hidogviz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
+
a?
U
ugy mint ezelőtt, ugy most ia nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegviz gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézet vezetésével van megbízva,—mint az intézetben,
mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
Savó, a svájezi Alpensennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyitvo különnomü ásványvizekkel — szolgáltatik.
A nagyszerű társalgási háx, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitott helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitűnő szellőzetü billiárd-terem, több Ízletesen
A
diszitett játszó-termek, kávé és dohányzó szoba.
A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a C
•*•
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás CB
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykort szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hírneves
Chevot-re van bizva Parisból. A gyógy-zonekar, mely"40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel a
fa
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálterembon játszik.
Augusztus 7-től szeptember végéig az idő, ismét a kedvelt olasz opera által fog betöltetni a hírneves Orsini Hcckeiiast Gusztáv könyvkiadó-hivatalákarmester vezetése alatt, melyre az ünnepelt primadonna Patti Adeline van ujolag megnyerve, hasonlókép Mcolini, ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjeAgnesi, Verger stb. kitűnő énekesek.
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:
A t. ez. közönség mindezeken kivül, egy, itt még soha nem létezett mulatsággal fog meglepetni; — ugyanis a
párisi palais-royal színház, szükséggé vált ja vitások miatt rögtön bezáratván, e színház tagjai egyidőro szabadságoltatHorváth Mihály.
tak, mi közben a gyógyintézet igazgatása nem mulneztá el e kitűnő és 38 személyből álló társaságot megnyerni és
10 előadásra — mely július 3-tól augusztus 3-ig tart — szerződtetni. E művészek előadásai, mint tudva van, igen
Bzeszélyesok s kedélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a t. ez. közönség tetszésnyilvánításait, kiérdemeljék.
A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzett építésével, Európa kellő közepén fekszik.
rövid előadásban.
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
Negyedik
javitott kiadás.
vaauti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menőt 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, mely által alkalom nyujtatik 1868 (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol
Frankfurt nevezetességeit, színház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
544 (6—10)
Táizonba kötve 4ft.50 kr.
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A magyarok története

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

részint a kápolnában temettettek el. V. István is, ki két évi uralA Dunának fővárosunk közelében fekvő szigetei közt kétség- kodása után (1272) a királyi széket koporsóval cserélte föl, e szigekívül legszebb az, mely nevét szent Margittól kölcsönözte. Jobb ten, hul nővérével sok boldog órát töltött, vörös-márvány koporoldalán fekvő kis szigettársával: az u. n. budai kis szigettel, Ó-Bu- sóban a Mária-egyházban temettetett el. j
Csakhamar Margit elhunyta után csodatételeinek terjedt hire
dától a Császárfürdőig két egyenlő részre hasítja a Dunát, és kellemes zöld szinével, titokteljes sűrűivel, gyönyörű fáival nyájasan s a nép szentnek kezdé tisztelni. A rejtélyes dolgokat kedvelő
int azok felé, kik forró nyári napokban hűvös lombjai alatt keres- legenda következő esetet beszéli róla:
IV. (Kun) László király, V. István fia meg gyermekkorában oly
nek üdülést.
A sziget, mely hosszában nyulik^északról délnek a folyam hul- veszélyes betegségbe esett, hogy az orvosok gyógyithatlannak nyilámai közt, ez idő szerint körülbelül 110 holdat foglal magában, de latkoztaták ki, s környezői, már mint halál áldozatát siratgaták,
hajdan gyanithatólag nagyobb volt. Már a régi korban kiváló mivel benne semmi életjelt nem vettek észre. Ekkor a király nővére
figyelem tárgya volt, és történeti múltja nem szűkölködik érdekes Erzsébet apácza, az idvezült Margit ffátyolát küldé el fivérének,
s társnőivel ájtatosan imádkozott a gyermek király felüdüléséért.
mozzanatokban.
• A Margit-sziget története 1205-ig vihető vissza, midőn Imre A haldoklónak fejét a fátyolba takarák, miközben a jelenlevők
király ott udvart tartott. Tizenharmadik századbeli okmányokban letérdepeltek s imádkoztak. Csakhamar jótékonv veritek kezdett
gyöngyözni a fiatal király homloNyulak szigete név alatt szerekán; fölveté szemeit, megismerte
pel. Az Árpád-házból eredt kiakörüle állókat,s meggyógyult.
rályok vadásztérnek használták.
Teljesen visszanyert egészséggel
Az aránylag kis téren a régibb
zarándokolt
aztán nagynénje
időkben 3 kolostor feküdt: egy
sirjához s egész lélekkel rajta
a cistercitáké, egy a praemonvolt, hogy az a „boldogságos"-ak
treieké, s egy a dominicanus
sorába fölvétessék, azonban csak
apáczáké. Az utóbb nevezett
Hollós Mátyás királynak sikekolostor következőképen jött
rült, a pápánál Margitnak e
létre:
ezimet kieszközölni. Szentek közé
Midőn a szerencsétlen IV
avattatásaért nagy buzgalomBéla király, a mongolok üldömal fáradozott III. Ferdinánd
zése elöl Veglia szigetére meneis a szent széknél, de siker
kült, két leánya: Katalin és
nélkül.
Margit, az ut sanyaruságai köAz emiitett Mária-kolostorvetkeztében meghalt. Béla ekról a szigetet Mária-szigetnek,
kor fogadást tön, hogy ha isten
később pedig Margit emlékezem
még egy leánynyal megajándétéré Margit-szigetnek nevezték.
kozza, azt isten szolgálatára
A fent emiitett három koszenteli. Csakugyan született azlostoron
kivül a Margit-szigeten.
tán leánya, kit elhunyt nénje
a minoritáknak is volt kolosemlékére Margitnak kereszteltora; ennek építését IV. Béla
tetett. A király a kis Margitot
uralkodása végén (1270) keza veszprémi Domokos szerzetdette meg, de csak V. István
beli apáczáknál neveltette, és
végezteté be 1272-ben. Volt tokedveért a Nyulak szigetén kovábbá a szigeten két kastély:
lostort építtetett a dominicaegyik az ápoldások- vagy János
náknakés mellé templomot Szűz
vitézeié, másik a sziget éjszaki
Mária tiszteletére. A király gazcsúcsán az esztergami érseké, Sz>
dagon dotálta e kolostort; renPál nevű kis helységgel együtt.
delkezésére bocsátván nemcsak
A M á r i a -k o l o s t o r r o m j a i a M a r g i t - s z i g e t e n .
—. Még lehet némi nyomaira
Buda várának vámjövedelmét,
hanem azonfelül a Dunán tul Ó-Buda] mellett fekvő Uzlár, találni, a hol a nevezett négy kolostor s két kastély állott. A
Suli helységeket, s Czinkota, Nemes és Noo-us birtokokat a Mária-kolostor és templom romjai a szigetnek keleti részén láthaRákos mentén; sőt ezenfelül az akkor a budai várban épült Mária- tók ; az ehhez közel eső omladék valószínűleg a domokos-rendiek
plebánia templomnak patronatusi jogával is megajándékoztatott a zárdájának, mig a nádori lak melletti romok hihetőleg a praemontMária-kolostor, mely jog azonban később Buda városra szállott át. treiek kolostorának maradványai.
I.

Margit 1254-dik évben, 13 éves korában-költözött a Nyulakszigetén levő Mária-zárdába, hol 1271-dik^évig élt, a mikor, életének 29-dik évében, lelkét teremtőjének visszaadta, Földi maradványai a rend ruhájában, vörös-márvány koporsóban helyeztettek el
a Mária-templom főoltára alá. Vele együtt hordta ott a szüzesség
íátyolát fivérének V. Istvánnak leánya Erzsébet, s több előkelő ur.hölgy; később V. István unokahuga Margit, Szabina és Judith,
Mózes nádor leányai stb., kik mindnyájan részint az egyházban,

A sziget történetében később gyászos fordulat állott be. 1526ben, a mohácsi vész után a keresztnek pusztulnia fellett a félhold
elől. Szerzetesek és zárdaszüzek menekülni kényszerültek. A Domokos szüzei ekkor fölszedek a sirból Margit hamvait, s azzal először Körmendre futottak, majd érseki védelem alatt Nagyszombatba.
A Mária-kolostor megmaradt apáczái végre Pozsonyban a
Klára-zárdaszüzeknél leltek menhelyet, s mivel e rend kebelébe

Ilii

fölvétettek, II. Mátyás király a margit-szigeti apáczák minden javát igen kedvezők. A magaslatokon dolomitot, mész- és homokköveket
találunk, melyeket hatalmas agyagréteg föd. A dolomit pedig és a
e clarissáknak adományozta.
Midőn a Klára-szüzek 1714-ben Budára jöttek s ott saját zár- homokkövek likacsosak, mig a mészkőben rendesen sok üreg van
dájukba vonultak, a Margit-sziget is tényleg birtokukba esett, mely- s egész menetek vonulnak át. E közetek szivacsképen magokba szivnek föloszlatásuk órájáig (1782.) tulajdonosai voltak. Ekkor a szi- ják a légköri csapadékot, és miután a vizhatlan agyagréteg annak
get a vallási alap javaihoz csatoltatott, utóbb pedig a csabai ura- kifolyását gátolja, nagyon mélyre leviszik magokkal, hol a viz
dalommal együtt József föherczeg és nádor birtokába jutott. Azóta megmelegszik, és az agyagréteg természetes nyilasain keresztül a
föld szinére buzog. Ily földtani viszonyok hozták létre a Császárnémelyek Nádor-szigetnek is nevezik.
József föherczeg a bájos szigetet pompás parkká alakitotta, fürdő, a Ráezfűrdö, a Rudasfürdö, a Margit-sziget stb. meleg formelyet a közönség részére is nyitva tartott, ugy azonban, hogy rásait.
A Margit-sziget felső részén, a nyugoti oldalon, mint tudva
csak a budai oldalról engedtetett meg az odamenetel. A közlekedést könnyű kis csónakok tartották fenn egész a folyó évig. Azon- van meleg forrás buzgott ki, mely szintén ugyanazon melegforrásban ily gyarló közlekedés mellett a szigetet kevesen látogatták, csoportozathoz tartozik. Bármily meglepőnek látszassák is ily mes napról napra fogyott belőle a közönség, mignem legközelebb az | leg forrást szigeten, tehát egy minden oldalról hideg vizzel körülérdekeltség egyszerre ismét felébredt iránta. József nádor elhunyta | vett földön találni, e jelenség épen nem egyedüli ikerfővárosunk
után ugyanis legidösb fiára István nádorra, ennek magtalan hala- j környékén. így például a Margit-szigeten felül egy keskeny homokIával pedig öcscsére József föherczegre szállván a sziget birtoka, zátonyon, mely csupán nagyon alacsony vizálláskor emelkedik a viz
ez elhatározta az addig jóformán csak a természetre bizott szigetet szine felibe: az u. n. Fürdő-szigeten,több fölfakadozó meleg forrást
uj munkálatok és épitkezések által emelni, sőt később azt nagy- találhatni, melyek magas vizálláskor a Duna hullámaiban vesznek
el, de alacsony vizzel világosan megkülönböztethetők.
szerű fürdő- és mulató-helylyé varázsolni át.
A Margit-sziget mostani birtokosának József föherczegnek,
1867-ik év tavaszán hire terjedt, hogy a Margit-szigeten
megbízottja
Szuborics tanácsos által, — Zsigmondi Vilmos mérnök
artézi kutat fúrnak. Mivel e kútfúrási munkálat szerencsés sikere
tett legtöbbet, mint alább előadandjuk, József föherczeg érintett azt javaslotta, hogy fúrjanak a sziget felső végén az emiitett melegelhatározására s az képezi a Margit-sziget e legújabb korszakának forrás helyén artézi kutat, melynek forró vizétől, gyógyczélokra igen
s nagy jövőjének is első mozzanatát és alapját, nem mehetünk nagy szolgálatokat várhatni. A kútfúrás e javaslat folytán 1866.
tovább, mig arról s általában az artézi kutakról néhány ismertető decz. 21-én megkezdetett. A fúró keresztül hatolt 4 öl és 3 lábnyi
homok- és kavicsrétegen, s ekkor az agyagréteghez ért. A fúrást
szót nem szólunk.
folytatták, és minél lejebb hatoltak, annál magasb hőfokot találtak,
II.
ugy hogy a fúró által kitúrt iszap 32 öl mélységben már 24° R.,
Az artézi kut Francziaország Artois nevű tartományától vette sőt 45 öl mélységben 30° R. hömérsékü volt.
nevét, hol ilynemü kutak különösen nagy számban találhatók. TerMidőn a fúrással 1867. május 13-án 62 öl és 3 lábig értek, egymészettani okát a rajtok észlelhető sajátságos jelenségnek igyek- szerre oly hatalmas, és 35° R. forróságu vizsugár tört elő, hogy
szünk röviden érthetővé tenni.
az ekkép nyert hévvizet 24 óránként százezer akónyira lehetett beA légköri nedvesség eső-, hó- stb. alakjában igen nagy meny- csülni. Ekkor a fúrólyukra szűkebb csövet alkalmaztak, s ezen át
nyiségben hull le a földre, s a mi patakokban és folyókban azonnal naponkint mintegy 50,000 akó viz szökött felS1/^ ölnyire. E male jnem foly, a föld felületén s felsőbb rétegein át annak mélyébe gasság és e mennyiség azóta nem változott.
beszivárog. E beszivárgás, a szerint a mint viztöl át- vagy át nem
A viz, a minőséget illetőleg, mint ^előrelátható volt, .minden
hatható közeteket s egyéb rétegeket talál, függélyesen, rézsutosan, tekintetben egyezik a szigettel átellenben fekvő Császár- és Lukácsvagy oldalaslag is történik a föld mélye felé. Ha már az így minden fürdők vizével, és noha a margit-szigeti valamivel alacsonyabb hőirányban elszivárgó viz, valamely likacsos s igy a viztől áthat- fokú, ugyanazon gyógyerővel bir. E színtelen, tiszta'artézi víz vegyható réteget talál, abban igen nagy mennyiségben meggyül; és ha kémlete, egy font viznél 9.080 szemer idegen alkatrészeket mutat
e likacsos réteg alatt is, fölött is tömöttebb, a viztől át nem hatható ki, melyek közt mész, magnésia és szénsav játszák a főszerepet.
réteg fekszik: természetes, hogy a mind nagyobb mértékben össze- Különös sajátsága, hogy a vasat gyorsan emészti és ha magasról
gyűlő viztömeg mind alsó, mind felső talajára nyomást fog gya- csorog le, likacsos mészkérget rak le és az alátett faedényeket pár
korolni, nem tudván beléjök hatolni s bennök elterjedni. Kép- nap alatt e mészkéreggel vastagon bevonja.
zeljük most e három réteget mint egy medencze alakjában, az egész
egy nagy viztartót képez, melyből a viztömeg nem talál tovább
III.
kifolyást. Ha a vizet boritó rétegben repedések, vagy más természetes nyilasok vannak, akkor a viz a hydrostaticus nyomás
József föherczeg, a fúrás e fényes sikerét látván, elhatározta
folytán annál magasb sugárban nyomul föl, minél mélyebben fek- magában, hogy a szigeten oly nyilvános furdöintézetet létesit, mely
szik e nyilas a medenczében, s igy minél nagyobb a viztömeg, mely nagyszerűség, és czélszerüség tekintetében egész Európában ritaz alább fekvő vizrészekre a nyomást gyakorolja. Függ a föltö- kítsa párját. Ennélfogva Szuborics tanácsoson kivül érintkezésbe
rekvö vizsugár magassága az emiitett nyilas irányától és alakjától tette magát dr. Heinrich jeles balneologgal, kinek hírét a vezetése
is. A szökellés t. i. annál magasb, minél egyenesebb vonalú, s mi- alatt álló, kitünöleg berendezett fürdöintézetek a haza határain t á l
nél függélyesb irányú a repedés.
is messze elvitték, s kinél szakértöbb és méltóbb vezetőre az egész
Természetes, hogy efféle nyilast mesterségesen is lehet létre- fürdöintézet előállítását és berendezését bízni, valóban, a külföldön
hozni a víztömeget fedező rétegben, annak keresztülfurása által; keresve sem lehetett volna, — továbbá Ybl hírneves épitészszel, kire
és minthogy a fúrás által létrehozott nyilas mindenkor szabályos, az épületek tervezése s elkészítése bízatott. József föherczeg nemes
t. i. egyenes és függélyes, a viz rendesen sokkal nagyobb erővel áldozatkészsége, és ily vezetők szakértelme mellett bízvást nézheszökel ki a mesterséges nyilasból, mint a természetesből, mert a tünk a nagy jövőjű margitszigeti gyógyfürdő világhíre elé.
természetes nyilast alig képzelhetni kisebb-nagyobb szabálytalanság nélkül, melyen a vizszökellés ereje megtörik. A természetes
nyilason keresztül törő viz annálfogva rendesen csak a föld szineig
buzog fel, mig a mesterségesből jövő, nagy magasságokig emelkedik.
Ha ezeken kivül még tekintetbe veszszük, hogy a hőmérsék a
föld mélyével mindinkább növekedik, az is világossá lesz előttünk,
hogy az ilynemü. források vize mindig melegebb, mint a közönséges
forrásoké, melyek vize nem oly nagy mélyről jö a föld bensejéből.
A ki már most Budaváros vidékének földtani viszonyait csak
felületesen is ismeri, tudni fogja, hogy azok ily meleg forrásoknak

A ki csak futólag is beletekintett a munkálatok alapját képező
tervezetekbe, fogalmat szerezhet magának az ott fejlődésben levő
nagyszerűségekről. Minthogy azonban e munkálatok csak évek
múlva lehetnek készen, mi ezúttal egyelőre csak azt ismertetjük
meg pár szóban olvasóinkkal, a minek létrejötte a folyó év végéig
várható, a későbbre tervezett épitkezések és intézkedések ismertetését azon időre hagyván, midőn azok egymásután a közönség használatára készen lesznek.
Mig a régibb időkben a Margit-szigettel való közlekedés épen
nem volt rendezve, ujabban pedig azt csupán néhány kis csolnak
tartotta fenn Budáról, a Császárfürdö irányában, s általában az
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odajutás igen nehéz volt, — ina félóránként, épen e czélra készült viseli és a tervezők szakértelmét s ízlését bizonyítja, mely a legcsekélyebb tárgynak is bájt tud a ezélszerüség mellett kölcsönözni.
két csinos kis gőzös (Klotild és.Nádor) szállítja ki a vendégeket.
Lépjünk egyikére e gőzösöknek Pesten a Vigadó irányában,
Visszafelé a sziget bal partján indulunk. Igen jó karban tarés tegyük meg zeneszó mellett a rövid vizi utat, mely lő perezig tott, egymással minduntalan ölelkezö, keresztül kasul vont kerti
tart. A sziget délkeleti csúcsán kiszállva, legelőbb is a kikötővel utak vezetnek sürü bokrok közt, zöld lombok árnyában, a Máriaszemközt fekvő nagy vendéglöhez jutunk, melynek ízléses modora templom és zárda romjaihoz. E hépehupás hely egyike a legérdemindjárt eleve igen kellemes hatást tesz, s melynek oszlopsoros kesb helyeknek a főváros környékén. A hajdankor tiszteletre méltó
verandájáról gyönyörű kilátás esik a fák lombjainak nyilasai közt képe ez: omladozó falak, melyek az idő kezének nyomait viselik
a méltóságos Dunára, a roppant lánczhidra és az óriási léptekkel ugyan, de azért még repkény és vad szőlő befutotta romjaikban isi
haladó Pest városra. Említést érdemel ez épületben a terjedelmes a góth styl szépségeiről tesznek tanúságot. — A romok közt s az'
és csinosan díszített étterem.
utak mellékein elegáns kerti székek kínálkoznak, s n hely annyira
A nagy vendéglő budai oldalán, a lóconatu i;asnt könnyüszerü rejtelmes, hogy noha látogatókból soha ki nem fogy, folyvást csend;
€gy lovas nyílt kocsijába ülve, folyvást lombárnyékban haladunk környezi, melyben andalitólag hangzik a bokrok közt rejtező füla balpart hosszában felfelé. A sziget közepe táján egy rom olda- mile éneke.
lához épített nyaraló, körülte gyönyörű terepélyfák tömege kínálE romoktól széles ut vezet a Mihály-kolostor romfalához,'
kozik szórakozással, üditéssel, — azonban czélunk az artézi kid. | melyet már a lóvasúti kocsiról észrevettünk. E ma^as barna rom8 ezúttal nem engedünk a csábitásnak, hanem tovább haladunk j falhoz tágas épület van ragasztva: a boldogult József nádor kedmindaddig, mignern a hatalmas kútfő erős locsogása és a körülte vencz nyaralója. Egyszerű épület az még ma, de tervben van a korállongáló néptömeg értesít, hogy a czélhoz eljutottunk.
; igényeihez képest átalakítása a tulajdonos föherczeg használatára.
A meleg viz erős sugárban sz'ókell ég felé, aztán tajtékozva
E nyaraló előtt egész csoportja áll a legszebb fáknak, minőket
hull a tőidre vissza, és a pár lépésnyire fekvő Dunába siet. A kút- szem valaha látott: hársak, platánok, vadgesztenyék, melyek óriási
főtől keletre, néhány lépés távolban, virágokkal disziteft csinos! terepélyei üditö árnyat nyújtanak az alattok járókelőknek. Különös
kioszk áll, hol egy vizi nimfa kezében tartott virágedény szolgál figyelmet érdemelnek itt a tulipánfák, melyek faja nálunk különgyógyvízzel. Nem messze innen szökőkút ontja langyos vizét, mes- ben sem mindennapi, de az itt levő példányok mé» általában véve
terségesen alakított szirtekre, melyekre kúszó növények kapasz- is ritka nagyságúak és szépségüek.
kodnak.
Az egész sziget tele van természeti szépségekkel. A ki benne
E szökőkút mellett terül el a kisebb fürdőépület, mely még az jár, gazdag tenyészetben látja a ritka szép fákat, galagonya-bokrokidén elkészül és jövő tavaszszal közhasználatra bocsáttatik. Ez! tól körülvéve, és kúszó növényekkel ölelkezve, — a ki pedio- bárépület általában igen nemes stylü, közepén oszlopokra nehezkedö !mely ponton partjaira lép, felséges kilátásban gyönyörködhetik.
kuptetejü előcsarnok, fülkéiben szobrokkal. A csarnokból nyílnak a Fenn a Duna medrének mintegy öreképen a váczi és visegrádi
fürdőszobákba vezető folyosók, melyek felülről kapják a világos- hegyek, jobbrófa vén Ó-Buda, a vár és a budai hegység; balról az
ságot. A fürdőszobák — számuk körülbelől 50-re megy — három \erőteljes, ifjú Pest, délnek pedig a lánczhid, a világ egyik legnagyosztályba sorozvák, falaik márványnyal és porczellánnal vannak i szerűbb építménye. Lábainknál a Duna morajlik és eröködik a
fedve, és halvány ablaküvegeken át félvilágosságot nyernek kivül- a kővel kirakott partokból egy-egy darabot elszakitni, és csinos
ről.E helyiségben mindenféle ásvány vizek, valamint kecsketej, savó tamariszk-bokrok mosolyogják e hiu eröködést.
stb. lesz kapható.
Nincs ember, a ki kellemes benyomást ne vigyen haza e muA fürdöházon fölül a gőzgép gépháza áll, melynek rendeltetése, latóhelyről , mely valódi áldás a tömött és poros főváros lakóira
hogy a fürdőket a szükséges hideg vizzel ellássa, és az utak és nézve. És miután a pár évre tervezett építkezések közt, melyeknek
növények öntözéséhez szükséges vizet, a szigeten keresztül kasul csak igen kis részéről emlékezhettünk e czikk folyamán, svájezi
vont vizvezetés csöveibe nyomja. A gépházzal gőzmosó-intézet is stylü nyári lakások is nagy számban találhatók, — kétségen kivül
van összeköttetésben, mely a fürdő- és asztali ruhák mosását lehető áll, hogy Budapest lakosai nemsokára részint lakók, részint látokímélettel, s mégis gyorsan és pontosan végzi. A vizes ruhát hason- gatókképon nélkülözhetlen helyül tekintendik a Margit-szigetet; s
lókép a gőzgép facsarja ki és szárítja, sokkal gyorsabban és czélsze- biztosan mondhatjuk, hogy Európának egyetlen fürdője sincs, mely
rübben, mint kézzel és közönséges meleggel lehetne. A gépházon akár czélszerüség, akár természeti szépség s a berendezés nagyszemagán is, bár egészen gyakorlati rendeltetésű, bizonyos kellem és rűsége tekintetében csak távolról is versenyezhetne a Margit-sziget
ízlés ömlik el, mint a szigeten általában minden a csin jellegét fürdőjével!

Hrckenast Gusztar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik sziím alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

30-ik szám.

Pest, július 25-én 1869.
Előfizetést föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok esjűít: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr
g
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajezár.

Gróf

Brunsvick

Teréz.

(1775—1861.)

Minél ritkább jelenség, annál tiszteletreméltóbb, hogy egy főrangú hölgy, kinek az
élet örömekkel, a társadalom kitüntetésekkel
kínálkozik, kit fény, rang, gazdagság környez minden csábjaival, mégis ne ezek után
nyúljon, hanem megvetve s eltaszitva ajkaitól az életörömek arany csészéjét, a jótékonyságban s abban keressen magasabb
gyönyört, hogy másokért s a közjóért élhet,
szenvedőket vigasztalhat, kicsinyeket és elfeledetteket ápolhat, s mint Krisztusról monda
az irás: „megüresiti magát s szolgál másoknak."
A női és keresztyéni erény
ily ritka és magasztos példáját
tisztelte nemcsak egy kis kör,
hanem egész hazánk, sőt a müveit külföld nagy része is gróf
Brunsvick Terézben, a főrangú
és gazdag hölgyben, ki kora ifjúságától kezdve a nemes jótékonyságot tűzte ki életfeladatául; az
eszközöket, melyeket kezébe a
kedvező szerencse adott, mások
nyomorának enyhítésére használta fel, s különösen az által
szerzett halhatatlan érdemeket
magának, hogy hazánkban a kisdedóvás emberies és hasznos eszméjét meghonosította s az óvodák alapját megvetette.
Méltó egy bár futó, de meleg
tekintetet vetnünk e nemes keblü
hölgy életfolyamára, mely buzditó s követendő példa gyanánt
áll a nemesb természetek előtt.
Hosszura, 85 évre terjedt életpályája nem annyira külső eseményekben, mint belső életben
gazdag, s az ilyennek mozzanatait vagy lélektanilag kell kifejteni, vagy csak érinteni lehet.
Korompai gróf Brunsvick
Mária Terézia Pozsonyban született 1775-ben. Atyja gr. B.
Antal, anyja Seeberg báróné
volt. A kis Teréz már zsenge
korában ritka észtehetségek mellett rendkívüli nemes és érzékeny szivet
árult el. Mint a főranguak leányai rendesen,
a szülői háznál nevekedett és pedig gondos
s természetszerű józan nevelésben részesült,

tisztasággal és könnyüséggel irt és beszélt.
Sajnos, hogy a hazai nyelv nem volt ezek
közt. Aristokratiánk azt akkorban száműzve
tartá a maga köréből. S Brunsvick Teréz később, már ért korában, maga elhatározásából s a haza és nyelve iránti szeretetéből
tanult magyarul, de anyanyelvét tökéletesen
elsajátítani s könnyen beszélni soha sem
volt képes. Szive annál magyarabb volt. De
első nevelése idegen voltának okát, az akkori
társadalmi viszonyokon kivül, abban is kereshetjük, mert anyja német nő
volt s a család többnyire Bécsben és morvaországi birtokain
időzött.
Mi volt mint fiatal leánynak
már szellemi iránya, egy kézirat
mutatja, mely naplójából, baráti
kéz által megtartva, fönmaradt.
„Teréz eszménye" ez irat czime.
Ez „eszmény", mely a fiatal grót
leány szivét és elméjét egészen
elfoglalta, s melyet csaknem a
szenvedély tüzébe mártott ecsettel fest le, nem egy szép és deli
udvarló, nem fényes palota, gyönyörökben ringó élet: az erény
és tökély képe az, a nöiség bűvös
fátyólával bevonva; s eszmény
bár : a gyakorlati lehetőség s
a tettre való erős elhatározás
nyomja reá bélyegét. „Teréz"
mondja a többi közt: „a mit
tenni fog, tökéletesen fogja tenni,
s nem vállalkozik arra, a mit
létesíteni képtelen, vagy a minek
eredményéről biztosítva nincs.
Mindent tökéletesen iparkodik
tudni. Nem kivan egyebet, mint
a mit maga képes magának megszerezni. Egész élete minden gazdagságát önmagában fogja föltalálni." — „Komolysággal párosult nyájasság honoland külsején, egész valója tiszta, mind
a mi környezi, mind a mit tesz.
Tisztán beszelendi anyanyelvét,
GRÓF B R U N S V I C K T E R É Z .
*
öltözete, lakása tiszta 'leend.
ismeretböségnek és sokoldalú miveltségnek, Tiszták lesznek érzelmei, gondolatai, tiszta
melyet sírjáig sem szűnt meg öregbíteni. imádsága. Tartózkodni fog mindattól, a mi
Páratlan könnyüséggel tanult mindent; többi aljas, nemtelen és köznapias." — „Cselédeit
gyermekeinek tekintendi; szigorú lesz, de
közt a nyelveket is s négy-öt nyelven egyenlő

mely nem ficzamitotta ki természeti hajlamait, nem növelt benne ferdeségeket;
minek tanuja, hogy tizennégy éves korában,
mikor más leányka már pipere után eped,
ő legszívesebben a szabad ég alatt, a nagy
kertben mulatozott, virágokat vagy a homok kagylóit szedegetve, melyeket nagy
szenvedélyekkel gyűjtött s determinált s
kivált a füvészet iránti hajlamát késő koráig megtartotta.
Élénk elméje korán megveté alapját azon

