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Löwinger A. és Társa
papir-

kereskedése
Pesten,

hatvani-utcza B. sz.,

a „tanalóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyo-

mattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boríték,mindkettő mo-

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..

1 ft. 20 kr.
BV 100 levél és borítékhoz díszes

doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedréf

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.
Látogató-jegyek

a, la Minute.
Színes nyomatban 100 db. finom fehér

bristolpapir 50 kr.
100 db. finom színes karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron

1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettösfényii

vagy bristol papíron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetlikkel két színben

3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

5ía<c> választék mindenféle
üzleti, jegyzék! és másoló könyvek-
ben. — Nyomdai munkák megrende-
lés szerint a lehető legolcsóbb ara-
kon. — Levelbeli megrendelések
utánvét mellett teliesitteinek.

JŰHT" A fennt elősorolt mennyi-
ségeken kivQl — kevesebb nem ren-
delhető meg. 1155(10-0)

TJri-utcza 1-BŐ sz.

Legújabb

IIŐI-

ruha-kelmék1

bámulatos olcsón!

!Hamburger Adolf]
ttzletében

P, uri-utcza 1. sz. J
párisi ház.

~ Mint4kkivánatraj
küldetnek minden-
felé Ingyen «

bérmentve.

párisi ház.

Mellkíegekeí
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
Igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délntan 2-töl4-ig.

Bálvány-ntcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt várzl-ot 84-jfe szám.)

ERNST L,
homSopath-orvos és szülész.
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Biztos nyeremény.
Csak II ft. 50 kr. az ára nálunk minden további felfizetés nélkül

egy darab részvényjegynek egy

1839. Rothschild feie sorsjegyre,
melvlyel

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft.
nyereményre lehet játszani.

E sorsjegyekből egészben még csak 5 huzás leend,
méhben

minden sorsjegy feltétlenül ki fog hozatni.

Politzer Zsigmond és társa
bankháza Pesten, fürdö-utcza 1-sö sz. alatt.

fJSP Vidéki megrendelések azonnal foganatosít-
tatnak. n 9 6 (3-55)

SHT Figyelmeztetés

a szülőknek!!
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel-

mében ajánlom az általam évek
óta készített és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"
mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemű találmányt fö-
lülmúl, de egyszersmind a gyer-
mekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szá-
razon, tejben vagy vizben felol-
vasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.

SHT Idb.l5kr., 6 db. 78 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több. im (13—26)

Sipoez István,
gyógyszerész Pécsett.

Kapható Pestéi): Schopf és Bre-
zsányi uraknál, Mária Valeria-utcza.

Dorottya-ntőz*
S. Mám.

ajánlják
(következő

KERTÉSZ ÉS EISERTPESTEN Í >
az őszi idényre alkalmas czikkek

magyar király"
l l d l szemköii

liba-eszközök.
gmnoT&roh 3.60—1.50 krig, valódi
oroszok 12—S5 frtig. Thea-ttstok
Berczeiius lámpákkal 10—30 forintig

Tbea-dstök állviayolton 2—16 esessenek, fénymázolt ptóhbőt,
sárga ia r5r5s részből. 4.50—Í6 frtig. Ttaea-kaiinAk brittania,
érczből 1—18 csészének 2.80-12 frtig. Thea-t«lez4k fénymázolt
pUhbSl minden nagyságúak 1 írttól 10 frtig, fából készültek 8,60—
lí frtig. Thrn-asitnlkAk 15 frt. Thea-szürok pakfong, al-
paoca és chin»i ezüstből 35 krtól 3.50 krig, l'lica-ifi>lv6k, to-
jft*-Rkz<>k, tojás-fözo fövény órAk , gyors-forra lob ,
tfaea-»«elé|ic»ék, n a l w n k o l t és s z e k r é n y k é k stb.

f i /rí n «

Futo-szsrsfe.

dús
választékát:

Tüzfogót, horgot ás szén-lapátot tartalmazd
k é s z l e t e k , 1.50—3 írtig, valódi angolok
3.50-7.50. K a n d a l l ó - a l l v a n y o k ffitő

készlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat •
egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 3—30 frtig. K a n d a l l ó - k e -
r e t e k öntött vasból és sárgarézből 2.70—80 frtig. KfUylin-elö-
t á l c z á k vasból és sárgarézből 1.75, 4.25 krig. KÖ-, s z é n - és
c o a k s - k o s a r a k 1.80-7.50 krig. F a - k o s a r a k nádból 2—12
frtig, szintén ilyenek pléhből 4.75—15 frtig. K á i y h a - és kan-
da l lo-ernyök, különnemü kiállításnak. F n v ó k 70 krtól i frtig.

sjsszsiel egyszerre töltetik meg, s egy oly álvánvnyal van •Hatva,
melyre bármi nagyságú edényt állíthatni, azt sugár alaki lán-
gokkal lepvén körül, tetemes borszesz megtakarítás mellett, bármily-
namt folyadékot, hihetetlen gyorsan forral fel. Ajánljuk ennél fogva
ezen lámpáé mindenkinek thea, kávé i t t . készítéséhez, » házi-
asszonyoknak p»díg különösen oly alkalmaknál, a hol tüzet rakatni
vagy rá nem érnek, vagy körülményesnek találják. Arai következők:
kisebbik 2.75, nagyobbak 3., nagyok 3.50 darabja, egy kis üst külön
1.76, egy thea-kanua 1.75, utaió Keeliaud minden szükségessel 3.50.

Légvonat:mentő pamut-hengerek
az eidig i«mert egyetlen elökészüret, melynek segítségével ablak

i ökél l l h t á i E köé
az e id ig i«mert e g y e e n ö k r e , y gg
éa ajtóinál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy középnagy-
sigú ablaknak elzárása körülbelől 50 krba kerül, s a mellékelt uta-
slta» széria* igen könnyen alkalmazható. / heugerek árai, ablakokra

ló f h é i t 4 k barnák 5 kr ajtókra való fehérek ti és 10 kr
a g

v»ló fehéreit 4 kr.,
barnák 7 és 11 kr.
20 %rt számítunk.

y / g ,
barnák 5 kr., ajtókra való fehérek ti és 10 kr.,
rífje. Helyben egy ablak elzárásának munkájaért

Kukoricza-morzsolók,
: egyes s2«roely óTánkéat

zsolni. Darabja 60 kr.

©gy* ez«a retemény tonne-
lóinek igen ajánlható kézi
gépecske, melynek segítse-

egy mérő kukoricát képe$ iemoi-

Angol vízszűrő (filter) késsületek.
A londoni „Silicated Carbon filter Compaaj'" gyárából. Tiszta, egész-
séges ivó vizet, mely fő feltételét képezi a testi jólétnek, legbiz-
tosabban ezen készülékek áltaí nyerhetni.

Z s e b b e l ! filter k é s z ü l é k , útközben, vadászatokon i t t . hasz-
nálhatók, (a porosz hadserog ezeket használta), darabja 2 ft, 3.50, 8ft.

Hazta 'r tas l v í z s z ű r ő k kőedény- és porczeilánból, nagyságuk é«
kiállításnkTioy. képest 10 írt 50 krtól, 48 trtig darabja.

Borti»zl i f<>_r#zesapok, darabja 7.50.
Kimeritő árjegyzékek és rajzok kívánatra.

. _„„..., .„-öltönyök |
é« Wpenyek. Öltönyök feketék fejfedővel j
10.75-20, flnom világosak 15-25 ftig. I/O-
r»glí és kocsizó köpenyeg nyakkal és fejfe-
dővel 17-27 frtig.
^ T Rnsrany f e l e z i p o k gyermekek,

k h ö l k é k á á áleányok, hölgyek és urak stámára, nagysá-
gukhoz képest, párja 85 krtól 1.40 krig, leg-
finomabb angol sarkas könnyű hölgy felczi-
pők párja 2 frt.

1MF~ R u g a n y l é g p á r n á k 3.50, 5.50.
„ ag-ytakarftk gyerme-

kek é» betegek számára 90 krtól 5 frtig.
R a g a n y a l l ö v e t r e c s k e n d ö k a

yéb chirurgikus szerek.
Rugrany e s e r n y ő k 9.50,
E s e r n y ő k pamutszővetböl 1.50,

"l.75, alpacca 3.25, 4 frtig, tafota 5.15, 7.50,
grosdenaples 6.50, 10.50, tizenkét bordások
10.60 15 frtig.

P ^ ~ A n g o l legg inK. a lábtyuk (Ca-
maaohén) Igen czélszerű, Angolhonban alta-
lános használatban levő neme, lovaglók, va-
dászok, gazdáknak, sőt nedves idő alkalmá-
val a virosban is ajínlandók. Amerikai bőr-
visionból párja 4 frt, fényes »ro»i bagana-
bírből pírja B.50, 7.50.

'jfW~ Angrol, mindennemű lábbelibe rak-
ható dugasz- ta lpak, biztosan védik meg
a lábat nedvesség es meghűlés elől. Párja
45, 60 kr. 1 frtig.

A n g o l nta*6-plaldefc 9—lt ftig.
G a z d a s á g i l á m p á s o k , olaj-lám-

"páttkal, tuz és törés ellen mentések, 1.90,
2.66, 3.40.

) • " " A n g o l k é a i l a m p a s o k külön-
féle czélszerü nemekben 75 kr., 1.60, 2.20,
H frtig.

i j V A n g o l , s z é n n e l hasrnft l l iató
v a s a l o k 4 bt.

Aczél d i o - t o r o k 60, 90 kr., 2.40.
_̂ , A n g o l g y e r m e k s z o p t a t d -
s z i l k é k Haw és fiától Londonban 1 frt.
Legjobb P e r r e t f é l e k , az anyamellet,
alakját és működését illetve természethűen
utánzók, darabja 3.50.

Folyékony-enyv 10, •>;"> kr. l»»r-
aísasK 20 kr. Szohapadlé.

fénymaz 1.30. B&rt vizhatlannA
tevő kenőcsök 60 kr. 2 frtig:. Stoly
és féresi '** V>r 30—75 kr. Pecsét-
t l sz l i lo vlz 20—80 kr. JÉrczneiniit
tlsAti(<> por 5-15 kr.
m^ Viras:-cserép-diszek , nagyob-
bithatók, színes fa léczekből, darabja 20, 25,
30. 70, 95 kr. 1 frtig.

| V Jíad kézi- és dolgozó-kosa-
rak.
B^* Asztall-cHeng'etyűk, nyomó ké-
születtel l.SO 5 frtig, közönségesek 40 kr.
2 frtig.
ff Gxcellens kavéfőzo-gépek,
ezekkel 10—15 perez alatt tűzhely, vagy spi-
ritussal kitűnő kávét készíthetni.

1 2 3 4 6 8 10 csésze feketének
3.60, 4.30, 5., 6., 7„ 8.25,9.50.
MF** 9T«n p l n s n l t r a kaTéfőzö-gé-
p e k , csak spiritussal használhatók, miut
kitűnőek általánosan elismertek

1 2 3 4 6 » lOcsésze feketének
4.50, 5.85, 7., 8.25, 9.40, 11.,14.

f r a n c z i a k a v é ő r l ö - g é p e k tet-
szerint igaiithatók, elegáns szeíletes

alakúak. ,
1. í. 3. *• szám «j J

1.25, 1.70, Í.15, Í.50. * f
Amerikai modornak, a falon

erősittetnek meg % igen gyorsan és könnyen
őrölnek, darabja 4.50.

J W eolyö-alaku kftvépOrkölök,
borszeszszel használhatók XL >/4

 l/2 fontnak
2.80 3.604.50

MG~ Habvero-grépek üveg-medenczi-
vol, kisebbek 1.80. nagyobbak 2.90.

g V K i s vaJkészltA-gépek, a tkea-
aeztalnál használhatók, drbja 4.20.

Í r ^ ~ Amer ika i hus-kalapácsok és
c»»nthas l t6k, drbja 60, 85 kr., 1 frt.

ÍPV~ Asztal i kések és v i l lák, valódi
angolok, jóstyriaiak, csont-, szaru-, pakfong,
és chinaezüst-nyelekkel dus választékban.

S ^ ~ A n g o l k é s t t s z t i t o d e s z k a c s -
k a k , igen czélszeriek, darabja 66—1.20,
1 szelencze tisetitópor hozzá 60 kr.

Anikói sard in ia • sze leneze-
nyitok darabja 50 kr.

ö$k, ezüstnemüek tisz-
tításához, ablakok mosásához, igen előnyö-
sek, dbja 80, 90 kr., 1 frt, 1.25, 1.50.

/^T Amer ika i patent n a d s ő p r ü k
szőnyegek és szobák számára 1.15, 1.30, 1.50.
Ruha- és butor-sepröexkék 55, 60,
65 kr., legjobb nád hútor-porolok 50
kr , czérnaval befontak 1 frt. ,

L e g j o b b a l p a c c a g y e r t y a -
~ t a r t ö k , öntött természetes fehérségft

érozböt. melyek a tisztítás által csak szeb-
bülnA » 8 9 10"

2.25, 3.40, 3.80, 4 40 párja.
V a j t a n y é r o k i i veg>fedöve l

2.—, 2.50, 4.50.
8ajt-tAnyérok, márványlemezek-

üvegfedővel ;>, 4, 5 frt.
A n g o l kés- fenők 1 frt. Dnwó-
"' 30 kr. 2.50.

1.60,

kel,

& <'2ilk»rv»KÓ • g é p e k ,'] [desz-
kfteskttn 1.50, 3.50.

Pezsgőt fagyasztó gépek 15 ft.
j S Cznkor-szeleuczék, kenyér-
kosarak, káv<S és poliar-talczák,
eczet- és olaj-tartók, asztali kés-
kosarak , abrOKKtnknrók , p»-
laczk-diigók , gyerineksxoptató
üvegek, rév. töro-ntoxN.'irak, va-
salók, kolmixók, éjjeli lainpak,
asztali csengetyuk s a háztartásnak
sok 6f,ryéb Cííkkeit dús választékban.

L U h á k f ö l d i i t é s é
VirágaazUlok 6-32 frtig,

dárkalitkák asztalkákon
ók

ez:
papírkosarak, n a .

é függeszteni
ii

alitkák asztalkákon g g t e n i va
lók, ágas gyertyatartók, függő virigkosarak,
látogatójegy-tálczák, utánzott márványosz-
lopok, szobrok, mellszobrok, angora lábsző-
nyegek, lábtőrülök tengeriffi, rugany és co-

ból rnyőállványok ö t ö t t ból b
nyegek, lábtőrülök tengeriffi, rugany és co- |
cosból, esernyő-állványok öntött vasból stb. j

Mulattató társas-játékok:
Dam-, malom- és sakk-táblák, sakk-alakok, I

dotnino-játékok, tartli-deszkácskák, játszd-
kártyák, játék-jegyek, kártya-prések, rou-
lette, tombola, l t i f t ó
társas-játékok.

j g y , y p é , rou
lutri, versenyfutó s egyébb

S/.inhítzi IlítosöTcki 50-ss
angol disznóbőr nyergek 15 írttól 30 frtig, kantárok, kengyelvas és
ugró szijjak, terhelök, kötőfékek, kengyelvasak, zabiák, sarkantyúk s a t.T r»TTOO>1/SJU\J VdglU-

IIH;g g j g
Raktárunk Uj kimeritő árjegyzékét kívánatra bérmentve küldjük el.

g j j a k , t e r h e , ő , g y v , , y
n « A « r l > Í v < i t a A i r n á l m e l y e k gyorsan s kel!6 figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgy
IIH;gWJl^I*!*OI4.I lWil 9 S 2 i n t &rntt; körülbelőli meghatározását kérjük. Meg nem felelő tárgyak

k t á j k i i t ő á j é t

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

50- ik s z á m . ^ Tizeiuiyolczadik évfolyam.

tsm
Pest, deczeinber 10-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok enjüit: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Coupán Vnunrnapl Ujsán: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai UjdontuiKok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vnsnrnapi lj««g és Politikai CJdonságobat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnél 10 krajezárba; háromszori vag>
többszőrTlgtatásnál csak 7 krajezárba szímittatik. — Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad Bérsbrn: Upprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, kiüön minden igtatás után 30 krajezár.

Kármán arczképe után, melyet múlt
számunkban mutattunk be olvasóinknak,
ma a Fanniét közöljük, azét a széplelkü
szenvedőét, kit Kármán által közrebocsátott
hagyományai halhatatlanná tettek, örök
helyet biztosítván neki nemcsak irodalom-
történetünkben, hanem az érző szivek em-
lékezetében s rokonszenvében is.

Kármán arczképe teljesen hiteles, bár
csaknem gyermek-ifjú arczával, gyürüs für-
téivel eszményitettnek látszik. A mint Vö-
rösmarty, Eger első énekében, múzsája
egyik kedvenezét az ifjú Petőt leírja, kinek
a süvegére rátüzött fehér toll
,,rózsás arezokra vet árnyat,
melyeken a komoly elszánás
nagy gondolatával harezba
vegyült szépség nagy lelke
vonás*ait irja, s erre hogy ol-
vassák, két barna szem önti
világát" — ugy tűnik föl előt-
tünk Kármán nemes alakja,
eszményi szépségében. De is-
mételjük, a kép hü és hiteles.
Mi, Kármán írásainak Toldy
által eszközölt kiadásából vet-
tük, hol Fanni ábrándos alakja
is szembe van állítva vele.
Természetes, hogy ennél a hi-
telesség annál kétségesebb,
minél kevésbbé van magának
Fanninak létezése is megálla-
pítva. Annyi igaz, hogy a kép
egészen kifejezi Fanni lelkét,
mely melegítő, megindító erő-
vel kap meg s fájdalmas kéjjel
tapad lelkűnkbe. Ha élt Fanni,
csak ilyen lehetett; csak ezek
a szemek, csak ez a homlok,
csak ezek az ajkak lehettek az
övéi.

A képhez egészen méltó
életrajzot akarunk adni. Ad-
hatnánk-e mást, mint azt a
„Fanni Eletét" — melyet maga
Kármán tűzött az ö Hagyo-
mányai, a „Napi jegyzések és
levelek I—LXIII." elébe, az „Uraniá"-ban.
A1\jon itt az életrajz, ugy, a mint a múlt
század utolsó tizedében (s ezt ne felejtse el a
mai olvasó!) irva és kiadva volt:

„Elek ezen alkalmatossággal — irja

K á r m á n F a n n i j a .
világgal egy ifjú személynek életét, a kinek
emlékezetét én örömest feltartanám, mivel
én elmondhatom öfelőle, a mit Petrarca
mondott Laurájáról: „A világ őtet nem
esmérte, valamig véle birt, és csak azoknál
esméretes, a kik itt maradtak, hogy ötét
sirassák."

Nem arra született ugyan "ö, hogy csu-
dálkozást indítson, de arra termett, hogy
szeretetre buzdítsa fel azt, ki látta. Csendes
és jó, teljes szeretettel, melyet mindég ma-
gában elzárt, félénk, és kellemetes volt az
az asszonyi angyal, a kiről itt, beszélek. hallott ő, a

Kármán — arra a végre, hogy közöljem a

FANNI.

Egy kis alacsony falucska volt születé-
sének s nevelésének helye, mégis gondol-
kozása módja szép volt, józan ítélettétele,
és szive világokat ért; mert a legnagyobb
iskolában tanult — a szenvedések iskolá-
jában.

Édes anyját még ifjú gyenge korában,
dajkája karjain kisérte az elmúlás helyére.
Édes atyja nem édes atya volt. Elfelejtett
minden emberi s atyai érzékenységet, mert
azt hitte, hogy a gyermek csak keménység-
gel neveltethetik jól, és nem tudta, hogy ez
az áldott lélek úgy jött ki, mint legjobb, a
természet kezéből . . .

Szaporította az ő szenvedését még mos-
toh' anyja is, a ki azon feljül, hogy atyja
nem úgy tartotta mint leányát, még testvé-
reinek szolgálójává tette. Soha jó szót nem

ki mindennek jó szót adott.
Parancsoló és rettentő dörgő
hang volt atyjának hangja, a
melynek csak hallására is
reszketett. És ezért maradt
magaviselésében valamely fé-
lénkség, és maga visszahu-
zása. Ezen feljül valamely
kedves melancholia, és szo-
morú hallgatás, melyet csak
némely jobb barátnéi előtt
tett le.

Ennyi szenvedések megta-
nították mindazáltal, mint kell
magát az ég rendelésinek alá
adni. A nyomorúságok soha
le nem nyomták, még erősítet-
ték. Soha sem panaszolkodott,
csak néha a magánosságban
folytak keservesen könyei,
csak néha kívánkozott meg-
boldogult anyjához.

Ezt a kedves lelket hozta
élőmbe egy szerencsés törté-
net, tizenhatodik esztendejé-
ben. Ö, és én, egyszerre ér-
zettük a szeretetnek boldog
felindulását. Hogy is ne örült
volna ez a szánakozásra méltó
kedves lélek azon, hogy van

' még teremtés a nap alatt, a
ki őtet szereti?

De kevés ideig való nyá-
jasságunkat is megkeserítette
kegyetlen atyja. Ez a tyran-

nus, a kinél esméretlen volt minden érzé-
kenység, hogy' láthatta volna azt, hogy
leánya boldog egy ötét szerető ifjúnak kar-
jai között, és el ne rontotta volna boldog-
ságát, ö, a ki a szeretetet csak ugy esmérte,
mint minden állat.
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Ezt az elegyített boldogságot is nem
soká érezhettük. A fátum minket egymástól
elszakasztott. E#t egyedül el nem viselhette;
ő, a kit a szerététlenség hidege meg nem
emésztett, elhervadott a szeretet édes me-
lege alatt.

Az elválás után minden bú kettős erővel
nyomta, mert nem volt, a ki azt véle osz-
totta volna. — Végre egy sebes forró hideg
ágyba ejtette.

Közel a kétségbe-eséshez mentem, hogy
legalább utolsó óráiban véle lehessek, és
tanúja vagyok én halálának, a mely ötét
énelőttem örökké elfelejthetetlenné teszi.

Halálos ágyában mutatta meg herois-
musa magát egész méltóságába. Csendes
szenvedéssel töltötte ki egész betegségét.
Sőt, minthogy atyja, a kinek fájt, hogy le-
ánya soha sem érzette azt, hogy ő atya, és
a ki szorgalmatos ápolgatással akarta az
életre visszahívni, és ez által helyre hozni
vétkét: hogy atyját vigasztalja, ez a szelid
lélek mosolygott, ha atyja bejött mosoly-
gott, ha elment, holott szörnyű kínt szenve-
dett. — Egész betegségébe soha sem panasz-
kodott. — Néha énreám nézett nedves
szemekkel, és — csak énértem kivánt
volna még élni. így égett teste, és tekintete
vigságot mutatott, Mosolygott, mikor a
halál közelgetett, mosolygott mikor meg-
holt, az én karjaim között!"

Ö z v e g y n e k .
Ugy szeretnék mulatni véled,
Derűs, sugáros tárgyakon;
Fűzni kedélyes, víg beszédet,
Boldog körben — mint egykoron . . .
De most, erről szó se lehet már
Veled szemben; már nem lehet;
Mint hegytetőn bús, ködlepett vár,
Tűnődői öngyászod felett!

Felhőben, ködben, — azt ne gondold
Azért, hogy rád nem ismerek!
Ismerem a bút; értem : mit mond
Az őszi táj s hervadt berek.
Nem félek már a fájdalomtól;
Magamnak is volt; van elég.
Gyász érti a gyászt, s ha panasz szól,
Fájó sziv hallja meg elébb . . .

Bús özvegy, ugy tűnsz föl előttem,
Mint ott a puszta kerti fák:
Egykor, virággal rakva bőven:
Levél sincs már, nem hogy virág!
Szegény, viharvert! vitorládból
A mi, egy-két foszlány maradt,
Míg férczeléd, — a révtől távol,
Szenvedtél uj vihar miatt.

De bár kövessen sorsod átka,
Mint barna árny, lépten, nyomon;
Nem lészsz legyőzve, nem vagy árva,
Csak el ne csüggedj1 sorsodon.
Bizzál magadban, tűrj feneéggel;
Nézd, milyen vékony a fenyő,
Hajlong, küzd száz-irányu széllel,
Mégis csak egyenesre nő . . .!

Ugy szeretnék mulatni véled
Derűs, eugáros tárgyakon:
lm'! hangod reszket s bús beszéded
Virágtalan mezőkre von.
Mily változás : hol szép napokban
Leltél virágot s gyöngyöt is;
Nincs többé gyöngy, virág nincs ottan
Számodra, csak rög és tövis . . .

Ugy szeretnék mulatni vélod
Derűs, sugáros tárgyakon:
De hajh, még e dal is, mivé lett:
Merő sötét és fájdalom!
Jó özvegy: hozzád énekemből
Részvét szól, vigasz nem ragyog:
Nincs sugaram; borús egemx-ől
Csupán felhőket adhatok!

Soós Miklós.

Halál az erdőben.
(Elbeszélés)

Vájjon minő szándéka lehetett a világ-
szellemnek, mikor az embert megteremte?
Vájjon eme legtökéletesebben összealkotott
lényének, magasabb rendeltetésénél fogva
kell-e frakkot és selyem kalapo^ hordania,
vagy talán elég volna neki a durva vászon -
kabát és báránybör sipka is? Hogyan, hát
ez a teremtmény valóban művészi hangje-
gyek szerint tartoznék-e legbensöbb érzel-
meit elénekelni, a helyett, hogy üdén, sza-
badon, közvetlenül a szivéből bocsátana ki
azokat ?

Most már mely párthoz határozzam el
magamat ? Ha a vászonkabát és a sziv ré-
szére állok, akkor a mi kedves czivilizáczi-
ónknak botlom egyenesen az útjába! Nos,
hát hová sietsz oly nagy sebbel-lobbal,
drága czivilizáczió? — Előre! — Ej, ej,
hisz akkor én is veled tartok, de álljunk
meg egy pillanatra s tekintsünk vissza egy
kissé, honnan jövünk, ne hogy az utat elté-
veszszük, ha ádáz végzetünk előretörekvé-
sünk közben véletlenül ,,megállj!"-t találna
kiáltani, vagy honvágy ragadna meg ben-
nünket vissza gyermekkorunk békés ta-
nyája felé. Nem a kevély városokban és nem
a szellös utczákon van otthon az emberiség,
hanem a csöndes és termékeny mezőkön
vagy az erdők mélységes magányában.

Az ös rengeteg erőteljes talajában gyö-
kerezik az emberiség ősrégi törzsfája. E fa
számtalan ágakat és hajtásokat eresztett ki
magából, és ez ágak széttörekesznek ki a
szabad levegőbe, s azt hiszik, hogy saját
erejükből is mjig tudnak élni és elfelejtkez-
nek a törzsről, s utoljára mégis csak elkor-
hadnak és összeroskadriak valamennyi re-
ménydús sarjaikkal és ágaikkal egyetemben.

A törzs pedig áll és folytonosan uj erőt
szí a vadon ős talajából, s ismét uj sarjakat
és ágakat hajt ki, melyek aztán megint csak
szerte kívánkoznak a szabadba, fénybe,
kékbe, végtelenbe, miglen saját terheik
alatt ők is össze nem omlanak.

Üdv neked, polgárosultság ! De vigyázz !
te nem vagy a törzs, te csak ág vagy. Ne
feledd a törzsöt, melyből életet és erőt
szivsz; ne törekedjél mindjárt elbizottan ki
a szabadba,ki az űrbe; fűződjél s ölelkezzél
össze minél erősebben, minél bensőbben
szétrombolhatatlan támaszoddal, mely lá-
bait az ős-erdő talaján vetette meg!

Mi a természeti, általunk „vadak"-nak
gúnyolt népeket sajnálni szoktuk, hozzáfér-
hetetlennek látszó vadonukban, mig azok,
s talán több joggal, mirajtunk szánakoz-
nának, ha rólunk egyátalában tudnának
valamit. E népek többnyire öntudatlan
szegénységben élnek; lelki életöket, egy-
máshoz és a természethez való viszonyukat
egyenetlenség nem zavarja; soha sem törőd-
nek e szócskával: „miért?", mely nekünk, a
polgárosultság gyermekeinek, néha oly igen
sokunkba kerül, mert az, kielégítő felelet
helyett, számtalan uj kérdést szül, melyek a
mi ártatlan örömeinket megkeserítik s utol-
jára egész lényünket egy óriási kérdőjellé
változtatják.

Többször volt alkalmam elbeszélni ami
szegény hegyi lakóinkról, hogy ellentétben
a blazirt nagyvárosiakkal vagy a termé-
keny lapályok kevély, ravasz, telhetetlen
parasztjaival, mily megindító egyszerűség-
ben s mégis néha mily boldogan élnek.
Mert hiszen utoljára is csak az lenne tán a
födolog, hogy az ember itt a földön boldog
legyen; ezért állítom én, hogy a teremtő
szellem az ö legnemesebb lényének alkotá-
sakor aligha nem a durva vászon-kabátra
gondolt.

Hegyi lakóink vászon-öltönye alatt az
embersziv lassan és nyugodtan ver, s pedig
csakis a sziv rendszeres és mindig nyugodt
kalapácsütései képesek állandó boldogságot,
s az egész élet és a halál órája számára is

' csöndes és megnyugvásteljes elégedettsé-
I get összekovácsolni.

A házban, hol születtem, egyszer meg
találtam ,,Jézus Krisztusnak, anyjának Má-

I riának és Isten szentjeinek életrajzait" Ko-
! chem atyától. Roppant régi könyv volt az
és leveleinek, melyek nagy, csodásalaku,
imitt-amott vörös szinü betűkkel voltak

I behintve, halavány szine volt s régi borkö-
j tését helyen-helyen a szú is megkezdte
már. A hogy nagyatyám elhalt, házunkban

; senkisem volt, a ki olvasni tudott volna;
igy tehát a férgek vették birtokukba Ko-
chem atya ,,Krisztus életét" s a „lelki kines"-
ből testi táplálékot szívtak.

Ekkor előálltam én, megtanultam ol-
vasni, kiűztem a könyvből a férgeket és he-
lyettök magam rágtam belé magamat s
cselédségünknek mindennap olvastam föl
belőle. Olvasásom tetszett az embereknek,
mert szerintök épenséggel olyan volt,
„mintha csak az öreg pap maga prédikálna,

j olyan szépen és oly érthető hangon volt el-
; mondva!"

Mint fölolvasó, hirbe jöttem, és igen ke-
resett emberré lettem. Ha valaki a szom-
szédságban roszul érezte magát, vagy halá-
losan beteg volt, avagy épen meg is halt,
s a halottat virasztani kellett, olyankor

j engemet is oda kérettek. Atyám szívesen
| megengedte, hogy elmenjek, én pedig a
' könyvet egy nagy keszkenőben a hátamra
vettem és mentem. Hónom alatt nem bír-
tam volna el, mert akkortájban még csak
olyan iczike-piczike kis fiucska voltam.

Egyszer késő este, mikor már a jó hűvös
í szénapadláson aludtam, a hol nyáron át éji
tanyámat felütni szoktam, egyik béresünk
felköltött. Rigó Pista ide küldötte a leányát
s nagyon kéret, hogy azonnal menjek hozzá
és olvassak föl előtte néhány épületes imád-
ságot és egyéb affélét, mert az éjjel aligha
meg nem kell halnia.

Azonnal fölkeltem, gyorsan felöltözíem,
vevém az öreg könyvet és elindultam a
leánynyal erdőn-mezön keresztül föl a Rigó
Pistáék kis házikója felé. Ez egészen magá-
nosán állt az erdő kellős közepén. Rigó
Pista fiatalabb éveiben erdőkerülő volt, de
az utóbbi években inkább csak fafaragvány-
készitéssel és a favágók fűrészeinek köszö-
rülésével foglalatoskodott. Ekkor hirtelen
valami nagy betegség jött reá.

A mint ugy ketten, én meg a leány, a
csöndes csillagos éjszakában a pusztaságon
végig haladtunk, egyikünk sem szólt egy
árva szót sem, hanem egészen szótalanul
ballagtunk egymás mellett. Csak egyszer
monda a leány, hogy ö is segit a könyvet
vinni, de ajánlatát nem fogadtam el, mert
a gyermek még fiatalabb és gyöngébb volt
mint én.

Végre, mikor már két óráig mentünk,
igy szólt:,,Amott látszik már a világosság."

Halvány fényt vettünk észre, mely a
Rigóék házának egyik ablakából világolt
elő. Mikor éhez már egészen közel voltunk,
a mi falunk papjával találkoztunk össze,
ki barátságosan viszonzá köszöntésünket s
monda, hogy épen most adta be a betegnek
az utolsó szentséget.

,,Meggyógyul-e az apa?" — kérdé a le-
ányka félénken.

„Még nem olyan öreg, majd ismét föl-
kelhet és dolgozhatik. A mint isten akarja,
gyermekem!" — monda a pap és tovább
ment.

A házba léptünk.

Ez kicsi volt és miként az erdei kuny-
hóknál szokás, a családi és a hálószoba is
mindjárt a konyhában volt együtt. A tűz-
helynél egy vashorogra erősített szurok-
fáklya lobogott, mely a szoba kormos pa-
dozatát könnyed füstlepelbe burkolá. A
tűzhely mellett, födetlen szalma-zsákon,mely
a földre volt terítve, két kis fiucska szuny-
nyadozott, kik néhány évvel még nálamnál
is fiatalabbak voltak, s kikkel az erdőben
gyakran találkoztam, a mikor atyám juhait
őriztem, ők meg gombát keresgéltek. A
kemencze fala mellett, háromlábú széken, a
Pista felesége ült, ki egy kis csecsemőt
szorított kebléhez s nagy szemeivel folyto-
nosan a lobogó fáklyára nézett. Közvetle-
nül a kemencze mögött, az egyetlen ágyban,
mely a házban látható volt, ott feküdött a
beteg és aludott. Arcza be volt esve, kissé
már őszbe csavarodott hajfürtjei rövidre
voltak nyirva s két orczáját és állat sötét,
bozontos szakái fődé. Félig nyitott ajkain
át rendszeres lélegzés volt észrevehető.

Mikor beléptünk, az asszony csöndesen
fölállott, mentegetni kezdé magát, hogy
ilyen későn kizavart ágyamból, intett kezé-
vel, hogy üljek asztalhoz és költsem el azt
a rántotta-maradékot, melyet a pap ott ha-
gyott s a mi még egy serpenyőben az asz-
talon párolgott.

„Most meglehetős jól alszik" — monda
a nö — „s ismét rendesen lélegzel és a ke-
zeit is csendesen tartja már a takaró alatt,
holott eddig folytonosan tépte a szöszt a
paplanból."

Tudtam, hogy igen gonosz jelnek tart-
ják, mikor a beteg takaróját tépi és kar-
molja, mert „akkor sirját kaparja", s ezért
igy szóltam: „Ugy tett az én apám is, a
mikor a hideg rázta s mégis meggyógyult."

„Magam is ugy hiszem" — monda a nö
— „és a tisztelendő ur is ugyanezt mondta,
örvendek, mert Pista igen jól el tudta vé-
gezni a gyónást s most már ismét erősen
bizom benne, hogy még meggyógyulhat.
Csakhogy" — tévé hozzá egészen halkan —
,,az a fáklyaláng, az még most is folytono-
san lobog ide s tova."

Mikor egy házban a fáklya-, gyertya-
vagy mécsláng nyugtalanul idestova libeg-
lobog, ez a nép hiedelme szerint annyit
jelent, hogy abban a házban egy élet lángja
nemsokára ki fog aludni. E jósjelnek magam
is nagyon hittem, de hogy ezúttal a házi-
asszonyt megnyugtathassam, igy szóltam:
„De hogy! hiszen csak a légvonat jár igen
szabadon az ablak eresztékeken keresztül;
érzem magam is."

A szunnyadó gyermeket karjából a
szalmára tette, mert már a kis leány is, a
kit értem küldtek volt, nyugodni ment, s
azután az ablaknak valamennyi közét s
nyilasát csepüvel betömte, a mely munká-
jában . én is segítettem. Hanem a fáklya
még mindig lobogott.

„Ugy-e, Petikém" — monda nekem az
asszony — „ugy-e hogy nálunk maradsz az
éjjel, mert lásd, nem tudnék hova lenni
unalmamban, és ha felébred, ugy-e olvasol
valamit? Nemde, hiszen te olyan jó fiu
v a g y ! I " (Vége. követk.)

A fiu és leány testvér.
(Janet Páltól.)

(Vége.)

A bizalom előnyeit hirdetve, nem akarnám
az ifjúság természetes hajlamát, a tulbízalmasko-
dást felbátoritani. Tagadhatatlan, hogy vannak
oly szerencsés bizalmaskodások, olyanok irányá-
ban, a kiket megillet és a maga idejében, me-
lyek némely nehéz körülményeket gyakran ketté
vághatnak; de az is gyakran megtörténik, hogy
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a bizalom a dolgot a helyett, hogy megoldaná,
még jobban összebonyolitja; a mennyire lehet,
attól kell őrizkedni, hogy a titkot, a regényest és
a rejtelmest az életbe ne vigyék át; egyszerűen
kell élni. De az ifj'ik a haszontalan bizalmasko-
dásban kedvöket találják, semmiségeknek szeret-
nek fontosságot tulajdonítani, s oly érzelmeknek
és eszméknek alakot kölcsönözni, melyeket jobb
volna az eszökből kiverni; azt mondtuk feljebb,
hogy a szó kötelez: alkalomszerüleg lehet gát,hol
a tehetetlen érzelmek elszabadulnak — vagy ön-
töde, mely alakot kölcsönöz neki.

Nem jó azt, a mi az embernek a szivén van,
mindig kibeszélni; de igyekezni kell, hogy soha se
nyomja olyan érzés a szivet,a mit el kell hallgatni.

A szülék a testvérek között létező bizalom-
ból a nevelésre nézve igen kitűnő hasznot
húzhatnak. Egy különös és figyelemre méltó
tulajdonságunk van, mely abban áll, hogy egy
fensőbb tekintély megintése, tanítása, tanácsa
vagy parancsa elég arra, hogy bennünk gyanako-
dást ébreszszen fel. Reájok hallgatva és engedel-
meskedve, egy utógondolatot teszünk fel bennök,
— és ellentállásunkhoz ragaszkodunk; az enge-
delmesség igy aztán tökéletlen, mert az az igazi
engedelmesség, mely nemcsak tettekben nyilvá-
nul, hanem a szívben is megvan. ;;

A társalgás folyamában könnyedén előter-
jesztett elv a gyermek lelkében biztosabban behat,
mint ha ugyanazt az elvet az apai tekintély nevé-
ben ajánlanák. Igen sok dolgokkal van még az
igy, hogy ha a gyermek vagy ifjú embernek az
apa vagy anya tanácsolja, nagyon bajosan fogad-
ják el, de ha a tanács a testvér vagy baráttól jő,
nemcsak meghallgatják, hanem elfogadják és
követik is. Ne gondolják, hogy a testvérek egy-
más általi nevelés-kölcsönösségére ne lehetne
számitani: mert az is figyelemre méltó megjegy-
zés, hogy a kik saját magukra nézve nem elég
okosak, másokra mégis jó hatással lehetnek.

Az ember az ész jármát szívesen lerázza , de
nem örömest nézi, hogy mások is azt tegyék.

Ugyanazon szenvedélyeket, melyeket önma-
gunkban oly igazságosaknak találunk, másokban
majd mindig igazságtalanoknak és képtelenségek-
nek látunk.

A testvér adhat jó tanácsot a testvérnek, ha
maga nem követi is: tudhat adni — és tartozik is
adni. A testvéreknek az a legnagyobb és legszen-
tebb kötelessége, hogy egymást javítsák, s a köl-
csönös szeretetet a kölcsönös tökéletesbülésre
használják. Hát még akkor, ha a testvér idősebb,
bölcsebb és okosabb — mennyivel inkább áll ez!

A testvéri nevelésbon semmi fensőbb tekin-
télynek vagy pedantoriának nem szabad látszani.
Joga ez egyenlőségben van, jó sikere a szabadság-
ban, eszköze a szolidság, vidámság és bizalomban.

A testvérek kölcsönös neveléséről beszélve, a
testvéri szeretőt legnagyobb diadalát és legmaga-
sabb kötelességeit választottuk ki. Már pedig
világos, hogy a ki testvérének, a legnagyobb javá-
val, a mivel rendelkezhetik, azaz: eszével, szolgá-
latára tartozik lenni, — az megelőző szívességgel,
szolgálatkészséggel, vigaszszal, s ha a szükség
kivánja, segitséggel is tartozik. Volt erre a régiek-
nek egy jó mondások: „A barátok közt minden
közös." — A testvérek között is épen igy minden
közös, legalább addig az ideig, mig az élet szük-
ségei arra erőltetik, hogy különböző és elválasz-
tott érdekeik legyenek, de a testvéreknek még
ekkor sem szabad elfelejteni, hogy ők soha sem
lehetnek egymásiránt idegenek.

Pedig a legnyomorultabb okok, s néha az ér-
dekek borzasztó egyenetlensége miatt, a családi
kötelékek szétszakadását s fölbomlását minden
nap látjuk.

A testvérek a szülői örökség megosztása fö-
lött igen gyakran a ragadozó madár telhetetlen
kapzsiságával és durvaságával járnak el. Néha a
leggazdagabbak a legelkeseredettobbek. A mé-
lyebb és megátalkodottabb testvéri gyülölségek
innen származnak, s a rendes gyűlöletnél épen
azért undorítóbbak, mert testvérek között termé-
szetellenesebbnek találjuk. Mi volna pedig egy-
szerűbb és természetesebb, minthogy a szüléink
halálával reánk maradt szomorú előnyöket békes-
ségben oszszukfel? Mi volna természetesebb és
a testvéri barátsággal megegyezőbb, mintha mél-
tányosságot vagy szoros igazságot gyakorolnának,
vagy ha oly nagylelküek volnának, hogy annak a
testvérnek adnának legtöbbet, a kinek arra legna-
gyobb szüksége van?

Mind az, a mit a fiu testvérekről mondottam,
a nővérekre is kiterjed, csakhogy nézetem szerint
a viszonyoknak itt bensőbbnek, gyöngédebbnek
és finomabbnak kell lenni. Lehet-e a szemnek és

I képzeletnek kedvesebb látvány, mint két majdnem
egykorú nővér, hasonló arcz, egyforma öltözék,
ugyanazon szokások, ámbár különböző jellemmel?
A kölcsönös bizalomnak itt tökéletesnek kellene
lenni: e megható és sérthetetlen bensőségbe, a
mennyire lehetséges, soha sem kell beleavatkozni.
Engedjétek, oh engedjétek, hogy azok az illúziók,
melyeket az idő úgyis elég hamar eltöröl, a gyer-
meki ártatlan fecsegésekben kiáradozzanak!

De minden érzeményoink között a fiu és leány
testvér egymás iránti érzeménye a leggyöngédebb.
A nővér szeretete fivéréhoz meghatározhatatlan
tisztelet az erő és ész f'ensőbbsége iránt, melyet
sem a tekintélytől való félelem, sem az engedel-
messég kötelessége nem kisér, kövotkezőleg nem
lealázó, s a természetes önállósággal sincsen ellen-
tétben; ez olyan tisztelet, mely az egyenlőség ér-
zelmével egyesül, ez olyan tisztelet, mely az élénk,
teljes és tökéletes szeretettel összevegyül, hol a
sziv nyughatatlanság nélkül engedi át magát; ez
élénk és bizalmas ragaszkodás, és épen olyan
tiszta és nemes, mint a milyen élénk. A fiu test-
vér érzelme pártfogói ösztön, hatalom, tekintély
és felelősség nélkül; azért ez érzelem oly boldog,
vidám és gyöngéd, mert a szülői érzelemmel együtt
járó aggodalmak és kétségek nem vegyülnek bele.
A fiu és leány testvér szeretetében, akevésbbé tiszta
és kevésbbé ártatlan érzelmek összevegyülése nél-
kül, mind az egyesül, a mi E>> két nem közötti vi-
szonyban a legkedvesebb és leggyöngédebb.

A fiu testvér szerepe az apáéhoz, a nővéré az
anyáéhoz hasonlít. A fivérben már megvan az ész,
de nem a komoly, szigorú, parancsoló, fenyegető,
pirongató ész, nem a tapasztalás hideg okoskodása,
hanem az ifjúság megelőző szivélyes esze, mely az
ifjúságra oly nagy hatalmat gyakorol.

A nővér szeretete a gyöngédség, de nem ha-
sonlít a komoly, aggódó és tiszteletet parancsoló
anyai szeretethez; ez vidám, kedélyes, bizalmas és
szelíden tréfás érzelem.

A testvérek közötti kölcsönös nevelés a szi-
vélyes, őszinte, vidám és megnyerő gyöngéd taná-
csok által tökélyesbül, és egészitődik ki.

A szülék előtt a fiu és leány testvérek egy-
másért közvetítők. Ha a szülők és leány között
egy kis viszály támad, a fiu lép fel, ő egyengeti
az utat, hogy a szüléket engesztelje, s a leányt a
szelid engedelmességre visszavezérelje.

H a fiu az apának elégedetlenséget s az anyá-
nakjfájdalmat okozott, ekkor a nővéren van a sor ezt
a fájdalmat enyhiteni, s az apai elégedetlenséget
lecsendesiteni, az ő kötelessége a békességet az
által helyre állítani, hogy tostvérét a megbánás,
apját pedig a megbocsátásra kéri.

A miket eddig mondtunk, a korkülönbséget
nem véve tekintetbe, mind igaz. De a korkülönb-
ség e viszonyokat megváltoztatja. A kis fiu és az
ifjú ember, a kis leány és a fölserdült hajadon kö-
zött, az általunk leirt bensőség, bizalom és egyen-
lőség nem létezhetik.

Minél nagyobb a korkülönbség, a fiu testvé-
rek szeretete annálinkább eltávozik az úgyneve-
zett barátság érzetétől, s némi részben az apai,
más részben a fiúi szeretethez közeledik. A felnőtt
fiútestvér ugy szereti a kis öcscsét, mintha saját
gyermeke volna, azon különbséggel, hogy védője
és pártfogója ugyan, de legalább addig, mig a szü-
lők élnek, sem testi, sem erkölcsi életöknek a fe-
lelőssége nem háramlik raja. A kis fiu is ugy sze-
reti bátyját, mint az édes apját,*demint olyan apát,
a kitől nem igen fél, ki iránt több engedékenysé-
get és szívességet érez, mint tiszteletet.

A családban a legidősebb fiútestvér szerepe
a legtekintélyesebb, s félig-meddig apai hatalmat
gyakorol. Hajdan az idősebb fiútestvér felsőbbsége
vagyoni előnyökben volt biztosítva s megerősitve.
Az első szülÖttségi jog eltörlésében némelyek a
családi szellem gyengülését látták, mi ellenben
nagy haladást látunk benne. Az idősebb fiútestvér ̂
erkölcsi fensőbbségéhez anyagi előnyöket is csa-
tolni annyi volt, mint a testvérek közötti termé-
szetes viszonyt szétszakítani, s az idősebbet a csa-
lád többi tagjai előtt gyűlöletessé tenni. De külön-,
ben is, a többi testvérek irányában, a kik azért,
hogy későbben születtek mint az első, ugyanazon
apának s anyának voltak a gyermekei — az első
szülÖttségi jog nyilvános igazságtalanság volt.
Absolut kormány alatt és az arisztokráciában az
első szülÖttségi jog igen kitűnő politikai érdekkel
lehet összekötve; de előttem minden kormány
alatt, a családi élettel ellenkező intézménynek tűnt
fel, s azt hiszem, hogy eltörlése által a forradalom
a családok érdekének nagy és hasznos szolgálatot
tett. Azonban olyan intézmény ellen vagy mellett
beszélni, mely már a mi időnkben és országunkban
megszűnt létezni — fölösleges. De az mindig igaz
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marad, hogy az idősebbik fiútestvérnek a családi
körben bizonyos erkölcsi fensőbbséget kell gya-
korolni, mely a korkülönbség egyenetlenségével
csak növekedik; az erkölcsi fensőbbség az idősebb
fiútestvérből a szülők halálával családfőt csinál,
mely az apai tekintély viszsugárzása, sőt majdnem
esrygyé olvad vole.

Hasonló körülmények közt az anya szerepét
az idősebbik nőtestvér vállalja el.

Ez előadást nem végezhetem be jobban, mint
ha a Silvio Pellico „az emierek kötelességéről" irt
értekezésének a testvéri szeretetről szóló gyönyörű
szavait idézem.

„Hogy a könyörületesség fönséges tudomá-
nyát minden ember iránt helyesen gyakorolhassuk
családunk körébon kell azt megszereznünk és be-'
gyakorolnunk.

„Mily kimondhatatlan jó érzés van abban a
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kövessék, s jó példaadással önök 13 buzdítsák őket
a jóra; tegyenek ugy, hogy a gondviselést áldják,
hogy önöket adta nekik testvérekül.

„A gyöngéd hálára érdemes okokat, s azokat
a szivélyes óhajtásokat, s kegyeletes aggodalma-
kat, melyek a testvéri szeretet folytonos táplálá-
sára befolynak, nem lehet megszámitani. Pedig
ezek felett gondolkozni kell, mert gyakran észre-
vétlenül tűnnek el. Ezeknok a méltánylását pa-
rancsoljuk magunkra. — A legtökéletesebb érzel-
meket csak erős akarat által sajátíthatjuk el.
Valamint a festészet tökéletes megértéséhez ta-
nulmány nélkül nem juthatunk, épen ugy a test-
véri szeretet vagy más ilyszerü érzelmek kitűnő
tulajdonát eem érthetjük meg, ha erős akarattal
nem igyekezünk azt sajátunkká tenni.

„A testvérek iránti udvariasságot a tűzhely
bensősége soha so feledtesse el.

szép, gyöngéd, nemes és szent, igy aztán az em-
ber, ha a háza küszöbét túllépi, az egész társada-
lommal való összeköttetésébe átviszi a nemes
érzelmeket, a bocsülés szükségét, s az erénybe
vetett azon erős hitét, melyet a magasabb érzel-
mek folytonos gyakorlata költ fel az emberben."

Sámi Lászlóné.

A világ legnagyobb orgonája.
Az angolok nagy előszeretettel viseltetnek az

orgonajáték iránt, elannyira, hogy majd minden
híresebb és nagyobb hangverseny-helyiség, s'főleg
a melyekben ének-előadásokat is tartanak, el van
látva orgonával. Ámbár e hangszer alkalmazása
netn^ mindig és nem mindenütt' szerencsés, mert
csakis a könnyebb és gyorsabb dallamu opera

bárha minden erő fölhasználásával igazán majd-
nem hihetetlen hangterjedelem hozható létre, a
játszó az egész hangszert mégis annyira hatalmá-
ban tartja, hogy a legfinomabb pianot is képes
kicsalni belőle, míg ellenben a teljes forte is egé-
szen hozzá van mérve a nagy terem akusztikai
viszonyaihoz. Az orgona Willis londoni gyárában
készült, a ki Liverpool számára is készített egy
ilyen szintén igen hires, csakhogy kisebb terje-
delmű hangszert. Miként rajzunkon látható, az
orgona díszítése igen egyszerű, sőt nagyságához
arányitva majdnem észrevehetetlen. A famű igény-
telen sárga és a sípok is egyszerűen csak csiszolva
vannak. Ezek száma megközelítőleg 9000-re te-
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főbejárattal és majdnem a királynő s a walesi
herczeg páholyaival szemben van fölállítva. E
páholyok egy kissé oldalvást vannak elhelyezve,
hogy a zavaró visszhang ki legyen kerülve, mely
eleinte a tojásdad félkörnek több pontjától hall-
ható volt, de most már teljesen elenyészett. Az
orgona két oldalánál az énekkar számára vannak
ülőhelyek, melyekben 1200 ember kényelmesen
elfér. Ezek között, épen az orgona előtt, csakhogy
jóval mélyebben, a zenekar és magánénekesek
emelvénye látható. A kar fölött mindkétfelől
karzatok vannak berendezve a hallgatóság hasz-
nálatára. Rajzunk felső része az Ízléssel épített
Oszlop-csarnokot mutatja, mely közvetlenül a fe-

Egy rémjelenet Chicagóban.
Amerika a nagy szabású dolgok hazája. Itt

semmi sem történik kicsiben. Békében millió kéz
! ragadja meg a szerszámot egy lehetetlenséggel
' határos nagy mű keresztülviteléhez, háborúban
milliók fegyverkeznek egymással szemben. Az
Amazon egy egész világrészen foly keresztül s a
Pacific-vasút két oczeánt kapcsol össze. Hónapok
alatt városok nőnek ki a pusztaságon mintegy a
földből s napok alatt e városokból rom és hamu lesz.

Chicago ép oly bámulatos idő alatt lett egy-
| szerű farmer-telepből a világ egyik legnagyobb
! városa, ugy hogy házai több négyszög mérföld
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gondolatban, hogy „egy anyának vagyunk a gyer-
mekei!" Mily kellemes az a gondolat, hogy alig
jöttünk a világra, s legfőbb tiszteletünk és szere-
tetünknek ugyanazon tárgyait találtuk! A vér
közössége, s igen sok szokásnak megegyezése, a
testvérek között hatalmas rokonszenvet hoz létre,
melyet csak a legborzadalmasabb önzés semmi-
síthet meg.

„Ha jó testvérek akarnak lenni, az önzéstől
őrizkedjenek, mindennap tegyék föl magukban,
hogy a testvéri viszonyokban nagylelküek lesz-
nek. Hadd lássa s érezze mindenik fivérök s nő-
vérök, hogy az ő érdekök is épen ugy a szivökön
fekszik, mint a saját érdekök.

„Ha valamelyik testvér hibát követ el, le-
gyenek a hibás iránt elnézők, nemcsak annyira
mint egy más idegenhez volnának, hanem még
aokkal-sokkal engedékenyebbek.

„Testvéreik erényeiben örömet találjanak és

A Händel-orgona a londoni Albert-csarnokban.

„Nővéreikhez még sokkal gyöngédebbek le-
gyenek. Nemök egy hatalmas kegyadománynak
van a birtokában: s ez égi adományt rendesen
arra forditják, hogy az egész családi körben, nap-
fényt — meleget és derültséget árasztanak, a rósz
kedélyt száműzik, s szülők koronkénti szemre-
hányásait enyhitik.

„Nővéreikben a női erény édes bubáját tisz-
teljék; azon jótékony hatásnak, mely által az önök
lelkét szeliditik — örüljenek, s miután a nők a
természettől gyengébb testalkatot nyertek, s ér-
zékenyebbek is mint a férfiak, ezért legyenek
irántok figyelmesebbek, s fájdalmaikban vigaszta-
lójok, ne okozzanak nekik bánatot, s folytonos
szeretetök és tiszteletökkel vegyék körül.

„Azok,akik testvéreikkel szemben rósz aka-
ratu és durva szokásokat követnek, azok az egész
világgal épen oly durvák, roszakaratuak és go-
rombák maradnak. Hadd legyen a családi viszony

darabokat tekintik orgona-hangversenyekhez al-
kalmasoknak, e hagyományos előszeretetnek mégis
meg volt annyi haszna, hogy annak oly nagyszerű
és kitűnő hangszerek létrejöttét köszönhetjük,
mint a londoni Kensington-parkban, Loedsben,
Birmlnghamban stb. látható nagy orgonák. Az
orgona-játszásban és az erre alkalmas zenemüvek
szerzésében még eddigelő a német Handel utol-
érhetetlen magasságban áll, s ezért szentelték az
ő nevének és emlékének azt az óriási orgonát,
melyLondonban, a világkiállítás alkalmával meg-
nyitott Albert-csarnokban van fölállítva.

A Hándel-orgona még eddig a legnagyobb,
melyet valaha készítettek, s ha elképzeljük, hogy
fuvásához két, összesen 21 lóerővel működő nagy
gőzgép szükséges, még a legbuzgóbb zenekedve-
lőnek is végig fut a hideg a hátán, mihelyt e
roppant hangszer fortissimójára' gondol. Pedig
nagyon kár volna előre megborzadnunk tőle, mert

hető; nagyságuk 40 láb magasságtól és 30 hü-
Wyk vastagságtól kezdve (a milyen például a
négy legnagyobb szögletsip, melyeknek mindenike
egy angol tonnát, vagyis 2032 vámfontot nyom)
egészen 6 hüvelyk magasságig és szalmaszál vas-
tagságig változik. Az orgona átlagos magassága
70, átlagos szélessége 60 láb. A fuvást, miként
,már emiitettük, két gőzgép eszközli, melyek Penn
és fia gyárában Greenwich-ben épen csak e czélra
készültek. A nagyobbik egy 13 lóerejü vízszintes
gép, mely hat pár fúvót mozgat, hogy az orgonát
a szükséges levegővel ellássa. A kisebbik egy 8
lóerejü, felülről nyomó gép, mely a szellentyüket
lartja működésben.

Az orgona az Albert csarnok déli oldalán a

Menekülési kísérlet Chicago égése alatt.

délboltozat alatt vonul végig a falak hosszában. Az
öt ivhajlás az orgona fölött függönyökkel van el-
zárva, mig a többi folytonosan nyitva van és a hang-
versenyek szünetei alatt kellemes sétányul szolgál.

Hang és játék tekintetében a Hándel-orgona
ez év nyarán kitűnőnek bizonyult be. Megnyitása
nem történt május l-jén az Albert-csarnokéval
együtt, hanem csak július 18-án, mert készítésével
megkéstek. Ez idő óta főleg a nemzetközi kiállítás
idegen látogatóinak mulattatására szolgált, mert
bizonyos időben mindennap játszik rajta Best ur,
kire a hangszer bízva van. A nyár folytán több ze-
nész játszott rajta a kiállítási bizottság kérelmére
s a többek között Lohr is Pestről. S. L.

területet foglaltak el, s elég volt hozzá egy pilla-
nat, hogy a több négyszög mérföldet lángtenger
áraszsza el, s nem egészen egy hét alatt rom és
hamu váljék a virágzó város nagyobb részéből.

A chicagói égésről már megemlékeztünk e
lapok hasábjain, szükségtelen 'a hihetetlenig ter-
jedő pusztulást újra leírnunk. Háború és döghalál
nem végezhették volna a dolgot rémesebben. De
e magában megdöbbentő szerencsétlenség keretén
belül sok oly vérfagyasztó rémjelenet fordult elő,
hogy e részleteket lehetetlen hallgatással mellőz-
nünk.

Az okt. 7-ről 8-ára szóló éjjel a chicagói
nagyszerű gyalu-gyárban tűz ütött ki, mely hat
negyedet változtatott hamuvá. Alig fojtották el e



I

h ü

tüzet, midőn másnap este 9—10 óra tájban a nyu-
gati Taylor - utczában újra lángra gyűlt egy
szin, mely csakhamar elterjedt az egésí város-
részben. A tüz elfojtása körül eleinte nem fejtet-
tek ki elég erélyt. A fecskendők későn érkeztek a
a tűzoltók az előbbeni tüz-oltás folytán ki voltak
fáradva. Erőlködésük mit se használt, délről erős
szél kerekedett, s miután a tüzet hosszas szárazság
előzte meg, a láng pokoli gyorsasággal rohant
házról házra, mig az egész kerület tűzben állt. A
láng átcsapott a folyón is s belekapott a raktá-
rakba, az indóházakba és gyárakba. A tűzoltóság
most már minden erejét megfeszitotte s a város-
hatóság hatalmasan segitségökre szolgált; de már
későn volt. A tüz rohamának útjába eső néhány ház
felrobbnntatására nem volt többé elég idő. Elkez-
dődött az élet-halál tusa; a szél nagy erővel höm-
pölygeté maga előtt a lángtenger emésztő hul-
lámait Chicago legszebb palotái felé. A Harri-
son-, Van, Buren-, Adams-, Monroe- és Madison-
utcza esakhamar lángban álltak. A téglaházak V4
négyszeg-niértfóld területen varázsgyorsasággal
emésztettek föl. Vasárnap lévén, az iparos osz-
tály is házaiban volt, a nélkül, hogy még ak-
kor gyanította volna, mi történik oda künn? A
kik a lángokat látták, a tegnapi tűz maradványá-
nak hitték a biztak a jól szervezett tűzőrség
erejében. De 12 óra felé az a hir terjedt el, hogy
a tüz óriási arányokat ölt. Akkor aztán nyüzs-
geni kezdett az egész város. Lóháton, szekereken,
gyalog rohantak a pusztulás színhelyére. Az ipar-
kamara, a törvényszék, a távirda épületei és sok
száz ház mind lángban állt már. A levegő meg-
telt izzó hamuval és parázszsal, mely kelet és
észak felé röpült. A gőzszivattyuk nem használ-
tak többé. A mit az emberek megtehették, az
egyedül házak fölrobbantásából állhatott, de az
is köveset használt már. A hírlapkiadó telepek is
elhamvadtak. Alig kapott bele a ház valami kő-
vagy vasépületbe, s máris keresztülhatolt rajta,
mintha lobbanékony papirból lett volna s né-
hány pillanat elég volt, hogy a legtömörebb ház
hamuvá váljék. A kőfalak ledültek, a kövek porrá
pörkölődtek, a vas elolvadt, mintha vaj lett volna.
A faburkolat az utczákon lobbot vetett s azok
óriási tűzkigyókat képeztek egy pillanat alatt.
Chicago a folyótól a Michigon-tóig egy láng volt.

A lakosságnak menekülni kellett, mint az
állatoknakerdőégéskor, s aki egy pillanatig késett,
menthetetlenül a szörnyű halál áldozata lett. Sokan
beleugráltak a tóba vagy a folyóba, inkább a viz-
halált választván a tüz helyett. Vagyonmentésről
szó sem lehetett, mindenki csak a meztelen élet
megmentésére gondolhatott.

Borzasztó látvány volt, a mint a menekülők
ezrei sürü, hömpölygő tömegben, kocsikon, gya-
log, targonczákkal, bőröndökkel stb. egymáson
keresztül gázolva rohantak a halálos veszedelem
elől. Erőteljes férfiak hátukra szedve gyönge szü-
leiket, anyák gyermekeikkel össze-vissza futottak,
a merre az áradat sodorta. Dél felé menekültek.

Képünk egy épületet ábrázol a Randolph-
és piacz-ut szögletén. E ház lakói a fedélre mene-
kültek. A szerencsétlenek kétségbeesett jajgatása
keresztül törte egy pillanatra a szél üvöltését s
a tüztenger zajgusát. De megmentésükre lehetet-
len volt gondolni. A ház összeomlott s maga alá
temette a szerencsétleneket.

Mint tudjuk, a tömérdek millióig károsult
vá*rO5 számára egész Európában és Amerikában
gyűjtéseket rendeznek.

A Földközi-tenger hajdan és most.
Hol vannak a kedélyes, vidor hellének, a szá-

mitó, józan fönicziaiak, a harezos rómaiak és a
merész punok.! — „Elhaltak" — felel a viszhang
tompán — „csak a föld, melyen egykor járdaltak,
a tenger, melyet át meg átszeldestek, áll még fenn
épségében!" — Csalódtok ; as sem.

Igaz, ott van Kis-Azsia sziklás partjaival és
vidékeivel, Graecia szabálytalan, megszaggatott
„szederfalevél" alakjával; a nagy Róma is ott áll
hallgatagon a hömpölygő Tiber partján „Ostia"
átellenében. Karthágónak láthatod mohos szikláit,
hol Márius ajkairól özek a szavak lebbentek el:
„Menjetek, mondjátok meg, hogy láttátok Máriust
Karthágó romjain ülve."

De ez-e a tér, hol Homér dalai fakadtak, hol
a múzsák Helikonnak izsóptól és kakuk-fütől illa-

*t08 legében szökdeltek ; ezek-e a kikötők, honnét
a „rezes orrú" római és pún (karthagói) hajók
kiindultak a világuralomért élethalál harezot
vivni ? Ha föltámadnának e hősök, megismernék-e
hónukat? Aligha!
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Nagy Sándor nem ismerne Achilles sírjára,
Hector Ilionra, Ulysses Ithakára, az ,,isteni" Jú-
lius hiába keresné a földet, melynek egykor ő volt
első „Augustusa ;" Cicero nem találná a tuscula-
numi kerteket, Hannibál Zámát; szóval, mint a
költő mondja :

Szerte nézett s nem leié
Honját a hazában! —

De mikép lehetséges ez, honnan e változás? —
Vegyük közelebbi vizsgálat alá a Földközi-tenger
alakját és természetét s meg fogunk győződni a
mondottakról.

A Földközi-tenger alakja hajdan sokban eltért
a mostanitól, és mint a természettudósok egyhan-
gúlag állítják, nem Í8 tenger, hanem csak to volt,
mely a folyamok vizétől gyűlt össze. Gibraltárnál
ugyanis nem érintkezett az Atlanti-oczeánnal, va-
liimint a Fekete-tengerrel sem volt összeköttetés-
ben, hanem Konstantinápolynál Európa összefüg-
gött Ázsia nyugati részével. A Fekete-tenger
összeköttetésben volt a Kaspi-, ez pedig az Aral-
tóval, mely Ázsia sivaiagaiban enyészett el.

Mindezekről bizonyságot tesznek az ezen vi-
dékeken található tengeri csigák s egyéb tengeri
állatok, a sok só, melyet a föld tartalmaz, s moly
egyes ereket képezve, mai nap is jelentékeny ré-
szét képezi a Fekete- és Kaspi-tenger vidék lakói
kereskedelmi czikkeinek, valamint számos, ter-
mészot-alkotta csatorna, mely nagyobb áradások
alkamával megtelve, egyik tengert a másikkal
újra összeköttetésbe és érintkezésbe hozza. Azon-
ban mind a Közép-, mind a Fekete-tó, lassankint
annyira vizteltlőn, hogy medrében, medenezéjében
meg nem férvén, zuzva-rombolva tört át az ellen-
álló földrészeken, 8 innét van, hogy a görögök két
vizözönt számláltak: az egyikben Ogyges veszett
el, a másikból csak Deukalion és Pyrrha menekül-
tek mog. Az első Gibraltár áttörése volt, mely
kétségkívül időre nézve az előbbi, a másik pedig
a Fekete-tenger által okozott vízözön lehetett.

Mint a Földközi-tenger egyik részét emiitik a
természettudósok még a nagy Sahara sivatagot is;
ugyanis a Gibraltárt kezdetben áttörni nem képes
viztömeg visszafordult 8 délnek irányulva képezé,
ha ugy nevezhetjük, a Sahara-tengert, mely mi-
után a közlekedés az Atlanti-oczeánnal létrejött,
vizet sehonnét nem nyerve, részint a Közép-ten-
gerbe vissza, részint a Nil, Niger éa más folyamok
medrébe ömölve, teljosen elenyészett és képződött
a mai óriási homoktonger, melynek felülete az
oázokat kivéve 60,000 Q mfd.

Természetére nézve a Földközi-tenger egyike
ajlogviharzóbbaknak; feneke valódi tűzkatlan; szi-
geteket támaszt s enyészt el; földrengések és orká-
nok rajta oly gyakoriak, hogy a hajós alig kerül-
heti ki5 8 innét van, hogy a régi költők oly irtóza-
tos szinben festik a tengerek uralmát és dühét.

Horácz is igy énekel egy ódájába:
Cser s hármas érez övezte keblét
Annak?, ki lenge esolnakát
A vad tengerre bizni nem félt,
Hol küzdve — győzve csaptak át
A déli vész s észak viharja,
Hyádok záport öntenek,
S midőn a Nótusz fölkavarja:
A tenger is nyög és .remeg.
Nincs vész, mitől az visszaretten

í Ki bátran tiszta át az árt,
S a szörny-csodákat a vizekben
S látá a vészes sziklazárt! . . . .

(Horácz I. k. H. óda. A Virgilt vivő hajóhoz.)

A Földközi-tenger alakja folyton változik,
ugy, hogy szigetek szárazfölddé és szárazföldek
szigetekké válnak. Homér idejében Pharus még
sziget volt és egy napi útra feküdt Egyptom part-
jaitól, mert e nagy költő mondja, hogy: „az egyp-
tomi hajósok éj és nap vitorláztak, ha odaérni
akartak" s már Augusztus korában ugyanezen
szigetet a szárazfölddel összenőve találjuk. Hy-
banda egykor sziget a joni tengeren, Plinius ide-
jében 200 stadiumnyira feküdt benn a szárazföl-
dön. Ravenna egyike volt a rómaiak legnagyobb
kikötőjének, öblében nem ritkán 300 hajó horgony-
zott; azonban már a keresztyén számítás 6-dik
századában az egykori tengeröböl kertté változott
8 „vitorlák helyett almák lógtak a fákon", mond
az akkori iró. Most o város messze esik a tenger-
től. Aigues-Mortes, üamiotte és Rosetto egykor
tengerparti városok, most több mérföldnyi távol-
ságban fekszenek attól. Pisa falain láthatók még
a karikák, melyekre a köztársaság hajói erősítve
voltak, az egykori kikötő pedig rizsfólddé alakult
át. De hogy az ellenkezőre is hozzunk példát,
Euboeia sziget összefüggött Attikával, Sziczilia
Itáliával. A régiek története telve van az ezen
tengerre vonatkozó elbeszélésekkel s „ha a görög,
római és keleti költők az ő kedvelt allegóriái mo-

dorukban hjgyeket szakasztanak ketté és völgye-
ket támasztanak ott, hol kevéssel előbb a deli
tündér evozett körül a világos hullámokon : özek
korántsem puszta mesék, melyeknek csak költői
képzelem, hanem, melyeknek valódi események és
tettleges tapasztalás képezi alapját." Delos és
Rhodos a régiek tanúsága szerint ily módon emel-
kedett ki a tengerből.

A tenger mozgása, az apály és dagály, a sze-
lek, a tűz, a földrengések, végre az emberek is oly
átalakitásokat tőnek a Földközi-tenger vidékeinek
alakján és éghajlati viszonyain, hogy azokra ráis-
morni alig lehet. Hogy milyen leend még egykor,
ki tudná azt előre megmondani? Azonban számi-
tások által annyi bizonyos, hogy e tengerből több
viz párolog el, mint sem bélefolyik; a viz, mit összes
folyamaiból naponként nyer, csak 1287 millió ton-
nát tesz, mig belőle az átalános tapasztalás szerint
naponként 5280 millió tonna tér ismét vissza a
légbe pára alakban. Hogy a fogyás nyomai nem
oly igen szembeötlők, onnét van, mert az Atlanti-
és Fekete-tengertől, melyek magasabb állásúak,
szintén nyer vizet.*)

A Földközi-tenger sűrűsége sokkal nagyobb,
mint más tengereké, sőt n folytonos vizvesztés által
napról napra nagyobbodik, innét van, hogy a
kereskedő hajók mielőtt a Fekete-tengerre száll-
nának a Bosporusnál terhök egy részét lerakni
kénytelenek.

Érdekesok Murray jegyzetei, melyeket a lon-
doni földtani társulathoz küldött a tengerek foly-
tonos apadásairól, és melyekben Darwin és Lyell
nézeteivel ellenkező állást foglal el. Darwin sze-
rint a hullámok hajtják egyes helyekre a homokot,
és igy képződnek a szigetek. Lyell szerint pedig
a viz és a szárazföld közötti arány mindig ugyanaz
volt, tehát ha egyik helyen a tenger apad, a má-
sikon emelkednie kell. Murray elméletét a követ-
kezőkre építi: nincsen test, melynek megszilár-
dulásakor, jegeczedésekor több vagy kevesebb
vízre ne volna szüksége ; de mivel földünk külső
kérge hig, csepfolyó állapotból ment lasssanként
át a szilárdba, tehát a szabadonlevő viz mennyi-
ségnek fogynia kellett és fogy még napjainkban
is, azon mérvben a mint földünk belsejében a ki-
hűlés előbbre é3 előbbre halad. És ez mindaddig
igy fog tartani, mig a föld egészen ki nem hűlt és
a tengerek vize ki nem apadt. Példa gyanánt föl
hozza a holdat, mely folytonos kihűlése vagyis
megszilárdulása által nemcsak vizét, de még lég-
körét Í3 teljesen elvesztette.

Annál szerencsétlenebb gondolat volt tehát
némely tudósoktól, hogy nem fontolva meg jól a
dolgot, az egyptomi alkirályt reá akarták venni,
mikép az egykori Sahara tengert állítsa vissza.
Sahara, e legnagyobb homok-tenger ugy is rég-
óta szálkát képezett az egyptomi fejedelmek sze-
mében, mert a körüllakó vad népek a tartomány
pusztításakor és rablásakor itt biztos menhelyet
leltek, s azonkívül egy tenger az oázokhoz is
megkönnyitné a hozzá-fér hetest, az azokon való
uralkodást. De lássuk mi történnék ekkor Euró-
pával? Az ugy is mindinkább apadó Földközi,
tenger vize két részre osztva, csakhamar eltűnnék,
mert minél szélesebbre terjed a viz felülete, annál
több párolog el belőle. S leszünk-e mi képesek,
mint az amerikaiak akarják a Pacific-vasút által, a
felhőket kizsákmányolni,**) mert ismét természet-
törvény az, hogy a viz, a fák, folyamok és hegyek
a felhőket maguk fölé gyűjtik. S nem lesz-e akkor
a Sahara-sivatagból paradicsom, a Földközi-tenger
medenczéjéből pedig, hol egész műveltségünk,
létünk múltja van letéve, Sahara?

De van a dolognak még más voszélyea oldala
is, mely egész Közép-Európa lakóit illeti. A fa-
lusi gazda óhajtva várja a délnyugati szeleket,
melyek vetéseire nyáron esőt, télen, havat, átalában
pedig enyhe időjárást hoznak. És e meleg lég-
áramok épen a Sahara-sivatagon képződnek, s
onnét jőnek hozzánk, ugy hogy a Saharát méltán
mondhatjuk Európa meleget és esőt tartalmazó
kamrájának.

A mint a forró nap sugarait majdnem merő-
legesen a fövénytengerre tűzi, az gyorsan és _
nagy mérvben átmelegszik és átmelegiti a közvet-
lenül fölötte levő levegőt is. A meleg lég termé-
szeténél fogva fölfelé törekedik és helyébe minden
oldalról, nevezetesen itt északról (mert hisz dél-

*) A Földközi-tengernél csak a Kaspi- és a Holt-»6
fekszik alacsonyabban, az előbbi 41, az utóbbi 480 méterrel.

**) Ugyanis statisztikai adatok alapján azt találták,
hogy a merre ez az óriási vasúti mü terjed, az >sőzés gya-
koribb, mit az aczélsineknek tulajdonitnak, melyek jó veze-
tők lévén, a felhők villanyosságát, magukhoz vonzzák
vagyis a felhőket maguk fölé gyűjtik, s igy nagy esőket
hoznak létre. — K. J.

felé még melegebb van) hideg levdgő siót, mi át-
melegedvén, ismét más és más jő helyébe. A meleg
levegő a felsőbb régiókban száll észak felé, a hi-
deg pedig alán, törekszik dél felé; ily módon két
ellentétes irányú légáramlat keletkezik, a felső
az egyenlitö'i áramlat (Aequatorialstrotn), az alsó
a. sarki (Polarstrom). Midőn az egyenlítői lég
áramlat vagy már meglehetősen lehűlt, vagy az
ellenkező irányú sark-áramlatba ütközik; mind-
annyiszor lecsapódik a földre és ez által enyhébb
időjárás áll be, s egyszersmind mivel a meleg lég
többnyire vizgőzt tartalmaz, esőt vagy havat hoz
földjeinkre. De ha a sivatag helyébe tenger lépne,
mindettől elesnénk. A viz sem oly gyorsan, sem
oly nagy mérvbon nom képes átmelegedni vagy
kihűlni, mint a száraz föld. Innét van, hogy a
tengeri klima nyáron elég hűs, télen pedig elég
inelíg, mint pl. Nizában és más tengerparti váro-
sokban, hol örökös tavasz virit.

A Sahara - tenger által Európából valódi
Szibéria válnék és a polgárisodás gyönyörű szék-
helyei egyenként pusztulnának ki a hideg és szá-
raz időjárás miatt. Kvassay Jenő.

Kölcsey levele Szemere Pálhoz.*)
Cseke, május 18-kán, 1825.

Kedves Palim ! Szerencsétlenségednek hire,
melyet május 5-kén költ soraidban oly váratlanul
vevék, kínosan hatott meg. Nekem oly sok fájdal-
mat mért a sors, lassú, senyvesztő, mérges fájdal-
mat, — valóban nem vala szükség, hogy az én
Palim is bajok közé sülyedjen, 8 szenvedéseim az
együtt szenvedés kínai által is neveltessenek. Mi
az, édes barátom! sors-e vagy történet, a jmi az
embernek örömet és kínt osztogat? Örömet osz-
togat ugyan, de csak oly formán, mintha parányi
pihenéssel akarna bennünket kínosb csapásainak
tűrésére megerősíteni. Mi gyakran jutnak eszembe
Lucretius sorai:

Usque adeo res humanas vis abdita quaedam
Proculcare, et ludibrio sibi habere videtur.

Nem érzed-e, hogy azok, a miket eddig irtam,
sötét, embergyülölő gondolatok? Nem kell vala-e
a szerencsétlenséget tapasztalt barátot, szánakozó
ugyan, de nyájas, de enyhítő képpel látogatni
meg! mint a hogyan a görög művész még a sar-
kophagust is vidámságot lehellő rajzolatokkal bo-
ritotta el. Romlom, édes Palim, naponként és
szemlátomást! az a hajdan tavaszként borongó
csendes, de vidám alak, hidegen komorrá válto-
zott, mint a tél. Ez a kebel ég most is, de sötéten,
bús lánggal, mint házadnak omladékai. Ez a tu-
dományszomj, nem lelvén táplálatot, üres, csa-
pongó s eltévesztő képzeletük közt keres enyhü-
letet. Ez a forró részvétel az emberiség dolgaiba,
mely egykoron ezer boldogitó hevületeket ger-
jesztett, ah édes barátom, ez az embergyülölésnek
vadforrása lett.

Wer sich Menschenhass,
Aus der Füllé der Liebe trank. — —

Nem borzadsz-e vissza, édes Palim? — Ez a sötét,
ez a kellemetlen rajzolat, a te Ferid lelkének ár-
nyékozatja! Szánj meg, s hagyj magamnak!

Nem irtam neked, s ki tudja mióta? — de, ir-
tam-e magamnak is ez idő alatt ? — a poétaság lelke
fel-íelébred gyakran nyájas, engesztelő, hizelé-
keny alakkal, de a helyett, hogy behatásai elfo-
gadtatnának, megvettetve tér vissza, megsértett,
felingerlett kebellel, mint a szép leány, ki hidegen
találta kedvesét, s nyájaskodásai hidegen tolattak
el- — Azonban ne véld, hogy gyakran és szünte-
len lelkem előtt no lebegne: barátságodnak becses
emlékezete. De írni, édes Palim! ah ez az irás
nekem kínba kerül. Gyuri**) Pestre ment, — ez a
gondolat oly erővel tolódott felém, hogy lehetetlen
vala neked nem irnom; irtam, de a történet ugy
akará, hogy Írásom itt maradjon, s benned ezáltal
Kedvetlen érzések ébresztessenek. De te, édes
•ralim ismersz engemot, s inkább szánni fogsz,
mint kárhoztatni; engem, a ki gyakran átkozom a
sorsot, hogy emberi társasáo- nélkül h tgvattam
általa, — es mégis, szobámnak négy falai közé
zárkózom s ablakomat elsötétítem, hogy emberi
kepét ne lássak!

Mondá-e neked a mi Gyurink, ho^y hozzám
küldött iraaaid még most is illetetlenüf hevernek?

... .*) E z érdekes levelet Szemere Miklós szivesséséből
góljuk, k i a z eredetid! P e-C z e l e n m á s o l t a ^ I m á f ré-
gebben rendelkezésünk alá bocsátotta. &erüc

fyÖ-rgy' K ö l c s é yJ ó b a r á tJa, Surányból, Berég-
»1: t - m k a S z é P s é g Ü férfi< 6 l Ö b b t e s t Ö r ' ut°bbg a ispánja, végre alnádor, igen mivelt férfiú s Köl-cseynek különösen kedvelt barátja volt.
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a Beregszázi által megszabdalt 1-ket, Gyuritól
küldeni akartam, s az, levelemmel együtt maradott
itt. — Soaettóidat, Hubát, az ;,Utiiversum és
szellem" pálya-irást recenseáltam ugyan eszten-
dővel ezelőtt, de ezek első dolgozásban fekszenek,
s ki az, ki első dolgozásokat olvasni akarjon? Dol-
gozd újra, — ugy mondod! de ah, ki a maga Palijá-
nak, a maga forrón szeretett Palijának, éveken
keresztül írni nem tud, kivánhatod-e attól, hogy
recensiót firkáljon ? osztán, tudod e te, ha vagynak-
enekempillaatatim, melyekben a jó és rósz miv kö-
zött különbséget tegyek? Az elfásult lelkekben, az
indifferentismus fészkeli meg magát; a kit a sok
rósz megedzett, arra végtére kevés behatást teszen
a jó is; a ki az életet, s annak tárgyait naponként
kevesebbé becsüli, attól nem várhatod, hogy litte-
raturai tárgyak eránt erezzen hevületet.

Élőbeszédemet küldöm, édes Palim! bár mos-
tani környülményeidben egyebet nyújthatnék!
Tedd vele, a mit akarsz. Ha való dicsőséggel ra-
gyognék, azon dicsőséget is örömest engedném |
neked, s miért ne tehát, ezt a bohóságot, mely '
fényt sem én reám nem vont volna, som te roád
nem vonand.

Rettenetes az a Pest, édes Palim, rettenetes
az a Pest neked, hogy ugy egyedül vagy! — Igy
vagyok én is! — de mégis az — Pest; ez — Cseke ! j
ott, ha a sziv nem talál tárgyat együttérzés által, j
de a lélek talál táplálékot tudomány által; — ezen •
vigasztalástól én — fosztva vagyok! j

Az a Döbrentei! — nem ő irta-e nekem tiz
vagy tizenegy év előtt, midőn a volenczei útban \
hidegségedet gyanította, nem ő irta-e, hogy ba- ,
rátságod szüntével, életének egy nagy öröme
hunyna el, s hogy ezen esetben, ugy látszik, az
élet sem kellene! ő egykoron nekem is sok édest
ira, s ezekért, bár őtet e kebelhez soha nem szorí-
tottam is, nem lehettem eránta hideg. Ezért fáj
nekem a történet, s most, midőn a levelek vissza-
küldésével az utolsó csomó is elszakadni látszik,
most ébred fel bennem azon gondolat, ha nem
volna-e lehetséges a béke? — azt irád valamikor,
hogy az elszakadt szerelem — igen, de az elsza-
kadt barátság — sohi többé össze nem forradhat.
Nem próbáltam, édes Palim, annál fogva nom ítél-
hetem meg, ha ez psychojogiai igazság-e ? Má-
tyás király ugyanaztállitá, hogy:a visszabékélett
barátság, és az újra melegített lév, két izetlen
portéka! — de ha a szakadás csak félreértés, és
hirtelenkodés miatt történt, nem lehet-e olyankor
a csomót ismét szerencsésen megkötni, ha másként
a barátságot a szép és jó szeretete szövé meg? —
Más kérdés, megvallom, ha moralitás, személy-
becsülés forognak fenn! — mindenosetro, megtör-
ténhetik, hogy igazad van, s ezen barátságnak el-
szakadva kell maradnia. Nem tudom, mint érzi
ezt Döbrentei? de te, édes Palim, lehetetlen, hogy
örömest vesztenéd el, ha talán nem azt a DÖbren-
teit is, ki iránt most hidegséget érzesz, — azt
minden bizonynyal, a ki neked Erdélyből az
ifjúság napjaiban szivének melegségéből irta
sorait, a kinek levelei téged, az egykori magános
lakásban forró bizodalommal látogattak meg, s
kebelnek titkait hordák kebelhez? — Látod, édes
Palim, hogy hevülök! — a te reád, a te rólad
gondolkodás okozza ezt. Oly nagy, oly temérdek,
oly megmérhetetlen ez a világ! domit csinál ezen
temérdekségben az, a ki felé sehonnan sem nyúl
egy nyájasan intő káz, sehonnan sem mosolyg
egy biztató ábrázat. — Mert nem azt irád-e, hogy:
noked, kivülem senkid sincsen! s mi vagyok én,
édos barátom? én, kit inkább megholt kedveseid
közé számlálhatsz, mint az élők közé! én, a ki
örömeket adni, és venni már régen elszoktam; én,
a ki életemnek harminezötödik évében, kopasz
homlokkal s elránezosodott arczczal, már az öreg-
ség képét viselem, s szivemet készülök e mell-
ből kiszakasztani, hogy fájdalmakat többé ne
érezzék! —

Elkeseritlek panaszaimmal, kit vigasztalnom
kellene! — de hálát mondok geniusomnak, hogy
habár ily setéten, ily panaszosán is, végezetre rá
segített, hogy egy levélkét firkálhattam, hogy
neked, tollam vonásaimmal tudtodra adhattam,
moly forrón szeretlek még mindég! Pali, Pali! ez
a homlok még komorabb, ez a kebel még boron-
góbb eszén, s jőni fog idő, melyben irtózni fogok
tollamlól, mert a betű, mely belőle kifolyand, —
epévelt teljes leszen, s méreggel. Ha ezen nyo-
morult pillanatokban leveleimet nem veended, ha
emlékezetemet előtted semmi megújítani nem
fogja, kérlok barátságunkra, kérlek édos Palim,
ne vedd azt szerencsétlenségnek!

Mint van a te Kriskád? öleld meg e szere-
tetre méltó asszonyt helyettem.

Áspdsiát most vevém, de még nem olvasám.

— Leveledet vevéa, azonnal leültem, hogy neked
írjak, s ha Bay Gyuri, ígérete szerént, által jön,
kezébe adhassam.

Ölellek, csókollak, édes Palim! — élj szeren-
csésen, s emlékezzél meg rólam! Ferid.

Renan uj munkája.
Renannak, a ,,Jézus élete" Írójának, egy uj

műve jelent meg Parisban „Ettelmi és erkölcsi
reform" czim alatt.

A hirnoves franczia gondolkodó, ki kortárt-ai
között egyike azoknak, kik legelfogulatlanabbul
ítélik mog a legközelebb lefolyt éveket, előszót
irt munkájához, melyből magának a munkának
jellemzésére nehény részletet átvessünk.

Miután Ronan elmondta volna röviden mun-
kája tartalmát, — legnagyobbrészt elmélkedések
azok, melyek a múlt háború folyama alatt szülöt-
t e k — igy ír:,,Azt tettem életem álmává, hogy
gyenge erőmhöz képest Németország és Franczia-
ország szellemi és erkölcsi szövetségén munkál-
kodjam, oly szövetségen, mely azután mulhatlan
Angliát is magához vonzta volna, a oly hatalmat
alkotott volna, mely az egész világ felett uralkodni
képes, azaz: képes azt vezetni a czirilizáczió ösvé-
nyén, egyaránt távol a demokruezia vak buzgal-
mától, s a múlthoz való visszatérés gyermekes
törekvéseitől, a mely múlt nem éledhet fel soha
többé. Álmám meg van semmisitve. Oly örvény
tátong Franczia- és Németország között, melyet
évszázadok sem fognak betölteni. Az Elzászon és
Lotharingián elkövetett erőszak sokáig leszen
sajgó seb, s az állítólagos béke-biztositék, melyről
a német államférfiak és hirlapirók álmodoznak,
végtelen háborúkra nyújt kezességet.

,,Németországnak köszönhetem azt, mit ma-
gamban legjobbnak tartok. E szerint kell tehát
megítélni, mit vesztettem, midőn láttam a nemze-
tet, melytől az idoalismust tanultam, kikaczagni
mindent, a mi ideális, midőn Kant, Fichte, Her-
der és Göthe hazája azon az utón volt, hogy az
egyoldalú patriotismus legyen kitűzött czélja;
midőn a nép, melyet hazámfiai előtt a legerköl-
csösebbnek, a legműveltebbnek tüntettem föl, oly
katonákban mutatta be magát nálunk, a kik min-
den idők zsoldosaitól alig különböztek, roszakara-
tuak, tolvajok, iszákosak, erkölcstelenek és fosz-
togatók voltak, mint akár Wallenstein idejében ;
s végro midőn az 1813-dik év neme's, uj életre
éledt Németországa, melyet Európa a „nagylelkű-
ség" nevében ébresztett újra föl, a politikából
száműz a nagylelkűségre való minden tekintetet
és azon elvet állítja föl, hogy a népek kötelessége
önzőknek lenni, véteknek tekinteni egy szegény
nemzet tévedését, a melyot uralkodói rósz útra
vezettek, egy fölületes, egy — bevallom — politikai
értelem híjával levő nemzetet, a melynek egy hi-
bája volt, meggondolatlanul kísérletet tenni az
átalános szavazattal, melyből egy nemzet sem
vergődhetett volna ki jobban. Németország, a
mely a világ előtt a kötelességet nevetségesnek, a
hazáért való küzdelmet véteknek tüntette föl,
igen szomorú kiábrándulás azokra nézve, kik a né-
met kultúrában látták az átalános czivilizáczió
jövőjét. A mit mi Németországban szerettünk:
egyetemessége, az értelem és omberiség magasabb
fölfogása, az nem létezik többé; Németország nem
más ma, mint egy nemzet, ma minden nomzet közt
legerősebb, — de tudjuk, mily gyorsan múlnak el az
ily hegemóniák. Oly nemzet, mely szerepét csak
saját előnyei érvényesítésében keresi, elvesztette
átalános szerepét. Egy nép uralmát csak szelleme
átalános oldalai által gyakorolja, a merev patri-
otismus ellene törekszik az erkölcsi és értelmi ha-
tásnak. Mi, kik egész életünk folytán arra töre-
kedtünk, hogy megóvjuk magunkat a franczia
chauvinizmustól, hogyan tudnók egy idegen chau-
vinizmus korlátolt nézeteit elfogadni, a mely ép oly
igaztalan, ép oly türelmetlen mint a franczia.

„Senki sem volt nálamnál igazságosabb a né-
met faj nagy tulajdonai, komolysága, tudománya,
szorgalma iránt, melyek majdnem pótolják a
lángészt és ozerszer többet érnek a tehetségnél;
igazságosabb azon kötelosségérzet iránt, melyet
jóval eléjo teszek a hiúság és a becsület azon
rugójának;, mely a mi erőnket é» » mi gyen-
geségünket képezi. De Németország nem veheti
magára az emberiség egész művét. Németország
mit sem tesz a többi világért, ha ninc3 érdeke
benne. Igen nemes ugyan a német liberalis-
mus, melynek tárgya nem annyira az osztályok
egyenlősége, miat az emberi természet mivelése és
nemesítése átalában; de az emberi jogok is jelen-
tenek valamit. E J ezek a mi tizennvolezadik szá-
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zadboli bölcsészetünk, a mi forradalmunk által
alapittattak meg. A lutheri reformáczió csak a
germán országok számára készült|; Németország
soha sem birt olyasmivel, a mi a Lengyelország-
hoz, az Olaszor&zághoz való ragaszkodásunkhoz
hasonlítana.

A német természet egyébiránt két egymással
ellenkező sarkpontot látszik magában egyesíteni:
a szelid, engedelmes, tiszteletteljes, rosignált né-
metet, és azon németet, ki csak erőszakot ismer,
kérlelhetlen, kemény parancsolót, szóval a régi
vasembert; jura negat sibi nata. Azt lehet mon-
dani, hogy a világon nincs jobb a mivelt német-
nél, és nincs roszabb a demoralizált németnél.
Habár nálunk a tömegek kevésbbé fogékonyak a
fegyelem iránt, mint Németországban, a közép-
osztályok mégis kevésbbé képesek gonosz cselo-
kedetekre; mondjuk ki Prancziaország becsü-
letére, hogy az utóbbi egész háború alatt majd-
nem lehetetlen volt francziát találni, ki csak félig-
meddig kémszerepre alkalmas lett volna; sok-
kal jobban idegenkedünk a hazugságtól, az al-
jasságtól.

Németországnak roppant fölénye az értelmi
erőben fekszik; de ne képzelje, hogy e tekintetben
mindennel bir. A finom érzék, a kellem hiányzik
ott. Németországnak sokat kell tenni, hogy oly
társadalomra togyen szert, mint a tizennyolezadik
századbeli franczia, oly nemesekre mint La
Rochefoucauld, Saint Simon, Saint-Eresmond,
oly hölgyekre mint Madame de Sevigné, MUe
de la Valiére, Ninon de Lenclos. Sőt van-e a mai
nagy Németországnak oly költője, mint Hugó
Viktor, oly prózairója, mint Sand György, oly
kritikusa, mint Sainte-Beuve, oly képzelmii férfia,
mint Michelet, oly bölcsészeti szelleme, mint
Littré ?

A kik ismerik a többi nemzeteket, feleljenek
e kérdésre. Mi csak azok Ítéleteit vetjük meg, kik
a jelenkori Francziországot alsóbbrangu sajtójá-
ból, ponyva-irodalmából, rósz szinműveiből, me-
lyeknek együgyü szelleme lehetőleg legkevésbbé
franczia, és legtöbbnyíre idegenek és részbon né-
metek művei, ismerik. Ha Németországot alsóbb-
rondü újságaiból akarnék megítélni, szintén ha-
mis nézeteket szereznénk. Bármit mindjanak, a
világ Francziaország nélkül ép oly hiányos válna,
mint a milyen hiányos volna, ha az egész világ
Francziaország lenne: oly étel, mely tisztán sóból
állna, mit sem érne, de az étel só nélkül bizony
izetlon lenné. A humanitás czélja magasabb, mint
egyik vagy másik faj győzelme; minden faj a hu-
manitás szolgálatában áll, minden fajnak a maga
módján kell betöltenie hivatását."

Ezután Renan azzal fejezi be érdekes elősza-
vát, hogy utal annak szükségére, hogy jó akaratu
emberek véget vessenek e nomzeti gyűlölködésnek,
a görögök és barbárok fogalma ezen ujabbi feltá-
madásának. Figyelmeztet arra, hogy a történet
mennyire nem biunak tünteti fel a legyőzött azon
reménykedését, hogy valaha győző lesz, s azon
filozofi kívánalommal fejezi bo az előszót: vajha
ne lennének se győzők, se legyőzöttek.

A só és vas.
II. A vas.

A sónál nem kisebb fontosságú eszköze az em-
beri életnek a vas. A vas a közéletben háromféle
alakban alkalmaztatik: mint nyersvas, mint aczél,
és mint rudvas. A vasérczeknek első kiolvasztási
terménye mindig a nyersvas, melyből a többi vas-
nemek állíttatnak elő, mert ezen vasfaj legköny-
nyobben olvasztható, s azért nagy mennyiségben
legkönnyebben is nyerhető.

A nyersvas kiolvasztására szolgáló komonezét,
az úgynevezett magas kemenezét a mellékelt ábra
mutatja. A tűzálló téglából és homokkőből fölépí-
tett komenezének belseje — aknája (Schacht) —
kettős kúpalaku, magassága 10—15 méter (5—7
Öl), s legnagyobb szélessége 4—6 méter (2 — 3 öl);
legalsóbb része hődnek (Herd) neveztetik, b c része
pedig olvá-nak. A hődnek egyik oldalán ggátkő van
elhelyezve. A tűztáplálásra szolgáló levegő fúvó-
gépekkel szoríttatík be. A kemencze legfelsőbb
nyilt része torok-nak (Gicht) neveztetik.

A kemencze megtöltotik kis darabokra tört
érczczel, mely faszénnel, kénmentes kőszénnel vagy
kokssal lett rétegezve; továbbá adatnak hozzá
bizonyos, az érezok idegen alkatrészeinek olvaszt-
hatóságát elősegítő testek. Ezen testeknek minő-
sége az érezok minőségétől függ; igy például sok
agyagot tartalmazó érczftk mészkővel kevertotnek
össze. A megolvasztott nyersvas összegyűl a ke-
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mencze hödjében, rajta pedig a megolvasztott ide-
gen testek, melyeket salak-nak nevezünk. A salak
időről időre- a kemenczéből kieresztotik, utána pe-
dig a nyersvas.

A kemencze legalsóbb részébe tóduló levegő a
szent szénsavvá égeti el, a szénsav azonban a fel-
sőbb rétegokben izzó szénnel találkozván, szén-
oxyddá változik át; a szénoxyd végül a kemencze
legfelsőbb részébon az érezréteget áthatván, a vas-
oxydnak oxygénjével egyesül és ismét szénsavra
változik át, a vasat szivacsos tömeg-alakban hagy-
ván hátra.

Azon helyen azonban, hol az éreznek szinítése
történt, a vas nem olvadhat meg, miután az ottani
hőmérsék a Úszta vas megolvasztására nem ele-
gendő magas. Mielőtt pedig a vas a kemencze alsó
részébe sülyodne, útjában bizonyos mennyiségű szé-
nenynyel a könnyebben olvasztható nyorsvassá
egyesül, mely az olvába megérkezvén , megolvad
és ilyen állapotban a hődben összegyűl. Szüksé-
ges, hogy a salak ép oly könnyen olvasztható
legyen, mint a nyersvas, mert az utóbbi, körül-
véve a megolvasztott salakkal, a fúvók levegőjé-
nek élenyítő hatásától megóvatik.

A nyersvas-&t szén- és siliclum tartalma
jellemzik, mely utóbbi a salak kovasavából
származik; mindkettőnek mennyisége azonban
változó, innét a nyersvas számos faja. Legtöbb
szent tartalmaz a íw&ö'r-nyersvas, mely ezüstfehér
színű, nagyon kemény és merev, törési lapján le-
mezes ; kevesebb szent tartalmaz a közönséges fe-
hér-nyersvas, mely puhább az előbbinél s törési
lapján szemcsés; a sawr&e-nyersvas, vegyült szén
mellott, vegyületlen graphit-alaku szénenyt is
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tartalmaz, mely a vasjegöczök között szét van
szórva, s igy a vasnak szürke szint kölcsönöz.
Miután a szürke nyersvas nem oly merev, mint a
tükör és fehér nyersvas, öntött tárgyak készíté-
sére is alkalmazható, mig az utóbbiak aczél és rud-
vas előállítására szolgálnak.

Miután a kovácsolható vagy rudvasat minél
kisebb széntartalma jellemzi, nyersvasból tehát
azt akként nyerjük, ha szénenyének nagyobb ré-
szét elvonjuk. A megolvasztott nyorsvas levegővel
érintkezésbe hozatván, szénenyét szénsav, siliciu-
mát pedig kovasav alakban elveszíti, mely utóbbi
a hozzáadott salakba megy át. Az igy nyert vas-
ból a salak kalapácsolás által távolíttatik el. A
rudvasnak előállítása vagy nyilt tűzhelyekben
(koholás által), vagy pedig lángkemonczékben
(kavarás, Puddlingsprocess) történik.

Az aczél, mely széntartalmára nézve a nyers
és a rudvas között áll, háromféle módon állítható
olő: a) nyersvasból, mint a rudvas, azon különb-
séggel, hogy a szénenynek eltávolítása nem oly
tökéletesen vitetik véghez, mint a rudvas előállí-
tásánál (nyors aczél, Rohstahl); b) a rudvasból szé-
neny hozzáadása által (cement-aczél); c) a nyers-
vasnak rudvassal bizonyos arányban való össze-
olvasztása által.

A legújabb időkben alkalmazásba jött Besse-
íwer-féle mód, aczél előállítására, a következő:
egy körtvealaku edénybe öntetik a megolvasztott
nyersvas és fúvók segélyével erős légáram fuvatik
rajta keresztül; a szén és silieium oxydálódik'és a
hátramaradó rudvas bizonyos mennyiségű tükör-
nyersvas hozzáadása által aczélra változik át. Az
igy nyert aczél nagyon alkalmatos tengelyekre,
sínekre, kazánlemezekre stb. — A cement-aczél

előállítására szolgáló rudvas, szénporral hosszabb
ideig vörös izzásnál hevíttetik; a vasdarabok fe-
lületén képződött aczél széndúsabbabelső részek-
nél, egyneművé válik azonban hosszabb kalapa-
csolás, vagy pedig megolvasztás által.

Melléklet a Vasárnapi Djság 50-ik számához 1871. decz. 10.

Egyveleg.
0 (A dél-afrikai gyémánt-bányák.) A dél-af-

rikai bányák hat ezer láb magasan állanak a ten-
ger fölött. Többnyire 30 láb széles és 26 láb mély
kutakat szoktak ásni, a mi szerfelett nehézzé teszi
a munkát, s sok időt rabol el. A gyémánt achattal,
turmalinnal, jaspissal és opállal ogyütt jön elő.
Nem rég 70 karátos gyémántot találtak. A bánya'i.
nyáron hűvösek, télen pedig csipős hidegek. Bár
nem valami sűrűén jő elé a gyémánt, azért mégia
sokakat vonz ide. Dolgoznak sokszor két hónapig
egy huzamba, naponként kilencz órát, s leásva
3700 lábnyira, minden eredménynélkül. Sokan
őszülnek meg a gyémánt-keresésben, a nélkül,
hogy a csillogó fény csak egyszer is mosolygna
rájuk.

© (Szép számok.) Londonnak 3.150,000 la-
kosságából a múlt évben a rendőrség 71,269 be-
fogatást eszközölt. Ugyanezen időben New-York-
ban 75,692 egyén fogatott be. Londonban minden
lakosra 22 jut a jó madarakból, mig New-Yorkban
több mint 8, százra. Nemzetiség szorint: 475,000
amerikaiból esik 26,142 befogott; 202,000 irlandi
közül 34,226. Legcsekélyebb esik a németekre,
ugyanis 154,000 németre 7099 jut. Az erkölcsi
állapotok tehát nem valami gyönyörűek!

© (A japánok mozognak.) A japánok napról*
napra nagyobb számmal mennek Dél-Amerikába
és Európába. Nemrég a yokohamai gőzösön San-
Franciskóba kiszállt (az 1040 chinai utason kivül)
Japánból: 2 hivatalnok a császári pénzügyminisz-
tériumból, 8 bankár és 7 tanuló, mindnyájan
hosszabb időre távoztak elméleti és gyakorlati
ismereteket szerezni. Három tanuló azonnal Né-
metországba indult valamelyik német egyetemre.
Végre a japánok is szétnéznek a világban !

** (-4 kéziratok tanulmányozása.) Parisban
„Journal dea Autographes" czim alatt egy uj s kü-
lönös lap indul meg, mely azon művészetet fogja
tanítani, miként lehet az emborok jellemét írásaik
után megismerni, s nemcsak történeti, művészeti
és irodalmi szempontból érdekes kéziratokat fog
közleni, de egyszersmind egy uj tudománynak
nyit utat. Az uj lap jeligéje valóságos forradalmat
igér az emberek egymás közötti viszonyaiban s
igy hangzik: ,,A graphologia az a lélek titkos
működéseire, a mi a fénykép az arcz vonásaira
nézve." Michon abbé pedig, ki harmincz évet
szentelt a kéziratok tanulmányozására, nyilvános
fölolvasásokat tart a graphologiáról.

** (Bikaviadalok.) Spanyolországban még
mindig divatozik a bikaviadal, s az ujabb statiszti-
kai adatok egész elszomoritó nagyságában tün-
tetik fel ez embertelen időtöltést. Jelenleg Spa •
nyolországban 101 viadalhely van, melyek 3 —
12,000 ember befogadására képesek egyenként.
Összesen 526,407 ülőhely van. Évenkint 475-
ször rendeztetik ilyen mulatság, s mindegyik al-
kalmával legalább is öt bika ősik, összesen tehát
2375. Két-két bikára három ló esik, a mi 3562,
vagyis az elhulló állatok száma összesen 5937-re
rug. Egy-egy bika ára 3000 reale, összes érték
tehát 7.125,000 reale vagy 783,750 frt. A lovak
(200 reáljával számítva) 712,400 realet vagy
78,364 frtot képviselnek. Összesen tehát 862,114
frt. — Az összes előadások bevételo 12.626,610
rale, vagyis 1.388,928 frt, ugy hogy a viadalok,
mondhatni minden egyébb ipar és gazdasági
vesztések leszámításával 2'/4 millióba kerülnek
évenkint.

•* (A legmélyebb kut.) A Tóid kérgét legmé-
lyebbre Louisiániában fúrták meg, egy artézi kut
fúrása alkalmával. A lyuk mélysége 3600 láb, s
áttör a föld gránit rétegéig, sőt ebbe is behatol.
A lyuk szája csak 10 hüvelyk, feneke 4 hüvelyk.
Legnevezetesebb az, hogy a fúró nyelét fából ké-
sziték. Hatvanhat lábnyi mélységbsn a hévmérő 1
foknyi meleget mutatott Farenheit skálája szorint,
a legmélyebb ponton a hőmérsék 33 foknyira omel-
kedett. Eddig a föld sajátlagos melegének pro-
gressióját minden hatvan lábbal egy fokra számí-
tották, s eszerint a kitett mélységben épon hatvan
fokra kellett volna emelkedni a hőségnek. A fú-
rás siker nélkül maradt, mórt nem bukkantak
vizre, s igy csak tudományos szempontból érdekes-
is tanulságos. A fúrás költsége hatvanezer dol-
árra rúgott.

Irodalom és művészet. !
** (Egy franczia munka Magyarországról.) ,

Sayous Ede franczia írótól, ki hosszabb időt töl-
tött Pesten s itt viszonyainkat és nyelvünket ta-
nulmányozta, kinek tollából lapunk néhány ma-
gyarul irt levelet is közölt, közelebb következő
munka fog megjelenni Parisban: „Histoire des
Hongrois et de leur litterature politique 1790—
1815." („A magyarok története és politikai iro-
dalmuk 1790-1815.")

•* (.4 „Természettudományi Közlöny") 28-ik j
(deczemberhavi) füzete megjelent. Tartalma: Két
indítvány, melyek elsejében Dapsy László a ter-
mészettudományi társulat működései ágai közé
egy oly alosztály fölvételét ajánlja, mely jelesebb
külföldi természettudományi müveket magyar
nyelven adna ki; a másik indítvány által b. Eötvös
Loránd azon nehézségeken óhajtana könnyiteni,
melyek eddig a társulat pályázatai körül és a pá-
lyázók körében tapasztaltattak. — Schvarczer
Viktor rövid czikke a szilvapálinka készítését
tudományos alapon, gyakorlati útmutatásokkal
ismerteti. — Forbes Dávid előadása a föld belse-
jének alkotásáról, közli Volf György. —Könyvis-
mertetés Heller Ágosttól. — Adalékok a magyar-
országi természetbúvárok életrajzához, (befejező
rész.) — A magyar tudományos akadémia üléseiről.
Az apróbb közleményekben az 1870-ben elhalt
tudósok nekrológja sat. A jelen füzethez, mely ez
évben az utolsó, van csatolva al l l-ik kötet czim-
lapja és tartalomjegyzéke is.

** (Révész Imre) „Magyar prot. egyházi és
iskolai Figyelmező"-jének okt. és novemberi fü-
zete megjelent s beküídetett szerkesztőségünkhöz.
E füzet is a szokott gazdag tartalommal jelent
meg; nevezetesb czikkek benne: ,,A nazarénusok-
ról," Szőlősi Antaltól; „Mutatvány gymn. paeda-
gogikámból" Varga Jánostól; a tárczában „Cso-
konai szobrának leleplezési ünnepélye" Balogh
Ferencztől; s több egyháztörténelmi okmány.
Ezenkívül a rendes rovatok ismert változatosság-
gal és tartalmasán vannak betöltve.

** (Psenyeczky Nagy Sándor,) a debreczeni
főiskola tanára két füzetet küldött be hozzánk,
egyik a franczia önoktatási levél 6. s 7. leczkéje,
másik az angol 17-ik levél 31. s 32-ik leczkéje.
Nyelvtani irodalmunk jeles munkát nyert levelek-
ben. Egy levél (füzet) ára caak 30 kr; előfizetés
utján 25 kr.

** (Az Eggenberger-féle akadémiai könyvke-
reskedésben) megjelent: „Budapest uj térképe", a
kör- és sugárút torvével együtt a közmunkatanács
megállapitása szerint. Csinosan dolgozott, szines
térkép, ára 50 kr. — Megjelent tovább ugyanott:
„Budapesti zsebnaptár 1872-re", melyben a hó-
napokon kivül a napkelte s lementének, s az összes
sorsjátékok kisorsolásánnk naptára is megvan,
végül pedig bélyegfokozat. Aranyvágatu, zsebben
hordható kia naptár, ára 24 kr.

— bz. J . (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.)
A „V. U." 5., 6., 8., 11., 15., 20., 24., 29., 42. és
44. számában közöltek óta még a következő, ez
évben megindult hírlapokat kell fölemlitenünk:

Ilaring. (Pest.) Nyomdász-élczlap. Kiadó-társ: Záhonyi
Alajos. Fel. szerk. Daday Géza. Megjelen vasárnaponként
reggel kis 4-edrét féliven. Előfizetési ára: egész évre 4 frt,
félévre 2 frt, negyedévre 1 frt., egyes szám ára 8 kr. (Ke-
letkezett nov. l-jén.)

Magyar Themis. (Pest.) Egyetemes jogi közlöny. Kiadó-
tulajdonos és fel. szerk. Siegmund Vilmos. Megjelen min-
den kedden 4-edrét egy ivén. Elöf. ára : egész évre 8 frt.,
félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt. {Keletkezett nov. 7-én.)

A Mérleg — Die Bilanz. (Pest.) Kiadó és fel. szerk.
Rónai Ferencz. Megjelen hetenként egyszer 4-edrét egy
•ven, magyar és német szöveggel. Elöf. ára: egész évre 7 frt.,
féléyre 4 frt., évnegyedre 2 frt. (Keletkezett nov. 19-én.)

Apolló. (Buda.) Zenemű-folyóirat zongorázók és éneke-
sek számára. Szerk. és kiadja Fellegi Viktor. Megjelenik
minden hó 1-ső és 15-ik napján 4-edrét, egy ivén. Előf. ára:
egész évre 5 frt., félévre 2 frt. 50 kr., évnegyedre 1 frt 25
kr., egyes szám 50 kr. (Keletkezett decz.,l-jén.)

Katholikus kérdések. (Pest.) Kiadja Sartori Károly.
P egjelen évenként 12 kis 8-adrét 3 ives havi füzetekben.
**löf. ára: bérmentes szétküldéssel egész évre 1 frt. (Meg-
jelent az l-ső 1872. jan. füzet nov. l-jén.)

Köziga2gatás. (Pest.) Heti szak-közlöny és a megyei,
városi és községi élet adat-tára. Laptulajdonos Pesko Me-
«ard. Fel. szerk. és kiadó Bakos Gábor. Megjelenik min-
den hetfön nagy 8-adrét másfél ivén. Elöf. ára: egész évre
fcirt., félévre 4 frt évnegyedre 2 frt. (Megjelent a mutat-
ványszám nov. 20-án.)

T Á R H Á Z .
Megszűnt lapok:

Magyar Ifju»ág Lapja. (Nagy-Kanizsa.) Megszűnt az
év folytán.

Napkelet. (Nagy-Kanizsa.) Megszűnt az év folytán.
Magyar Gazda. (Pest.) Megszűnt jul. 20-án a 11-dik

számmal.
Themis. (Pest.) Megszűnt okt. 24-én a 43-dik számmal.
Omnibusz. (Pest.) Megszűnt nov. 4-én al55-ik számmal.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud, akadémia) történelmi osz-

tálya decz. 4-ki ülésében két értekezés olvastatott
föl. Az egyik Lubrich Ágoston r. tag székfog-
lalója „a középtanodai tanárok paedagogiai kikép-
zéséről", melyben javasolja az egyetemen egy
tanárképezde felállítását, hogy a tanárjelöltek
azonnal gyakorolják is magukat a tanításban.
Csak ezáltal lehetne kitűnő tanárokra szert tenni.
A második értekezést Henszlman Imre tartotta ,,a
visegrádi koronatartó helyiségről." Szerinte Vi-
segrádot Róbert Károly épittette, mit Bél Mátyás
egy nyilatkozata is megerősít. Ezután bemutatta
a vár alaprajzát, beszélt az egyes lakosztályok
történetéről és azok használatáról.

** (Jelentés.) A „Cselédképző-egylet"-nél a
tagok folyó hó 31-ikéig irathatják be jó cselédei-
ket jutalmazás végett — a cseléd-menházban. (Or-
azágut 34-ik szám.) Ugyanitt a felnőtt nőcselédek
oktatása olvasás, irás- és számolásban, vasár-
nap, decz. 3-án vette kezdetét díjmentesen. A ta-
nitást Kalocsa Róza vállalta magára, minden va-
sárnap délután 3 órától 5-ig; kik részt venni
akarnak, írassák be magukat 1872-ik év január
1-jéig bezárólag. Továbbá a szabás, ruhavarrás
és pipereruha-mosásban a cselédek délutánonként
oktattatván, délelőtt idegenek (nom cselédek) ta-
nulhatják ugyanezeket, 5 frt havi fizetésért az
egylet helyiségeiben. Az egylet tagjai közül pedig
azok, kiknek jó cselédre íeend szükségök, tuda-
kozódjanak a menházban, mert sok és jó bizonyít-
ványokkal biró nő ajánlkozott az egylet asszo-
nyaihoz való fölvételre. — Az igazgató bizottmány
nevében Glacz Antálné, elnök.

Balesetek, elemi csapások.
*• (Elgázolás.) Luby György, 63 éves, volt

honvédet, múlt kedden délután a gyár-utezában
egy teherkocsi legázolta, s bal lábán és térdén
súlyosan megsértette, ugy hogy rögtön kórházba
kellett szállítani.

** (Zarándmegye) több községnek határát a
belügyminisztérium közlése szerint a jég oly nagy
mérvben elverte, hogy az okozott kár 146 ezer 600
frtra tétetik. A törvényhatóságok a nyomor eny-
hítése végett adakozás gyűjtésre szólittatnak föl.

Mi újság?
— (Mai számunkkal) küldetik szét la-

punk jövő évi folyamának előfizetési fölhí-
vása. Ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.

— (A b. Eötvös Józsefnek Pesten állítandó
emlékssobor) létesítésére Pest-városa múlt tavaszi
egyik közgyűlésén öt ezer forintot szavazott meg.
Ily kezdemény után, a magyar tudományos aka-
démia közreműködésével bizottság alakult követ-
kező tagokból: Gr. Andrássy Gyula, Arany Já-
nos, báró Bánffy Albert, Csengery Antal, Deák
Ferencz, Gyöngyössy Alajos, Házmán Ferencz,
Henszlmann Imre, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Ipolyi Arnold, gróf Károlyi György, Ku-
binyi Ágoston, Majláth György, gróf Mikó Imre,
Pulszky Ferencz, Pauler Tivadar, Somssich Pál,
gróf Szapáry Géza, Tisza Lajos, Trefort Ágoston,
báró Vay Miklós, gróf Waídstein János. — E
bizottság nevében Lónyay Menyhért gr. elnök és
Arany László jegyző aláirási felhívást bocsátot-
tak ki, melyben az eszme pártolóit adakozásra
hivják fel. Az adományok kezelését a Magyar
Földhitelintézet vállalta el és az intézet bocsátja
ki saját bélyegével és folyó sorszámmal ellátva az
aláirási iveket is, és csak azon ív ismertetik el
valódinak, mely e kellékekkel föl van szerelve.
Ily gyüjtőivek az intézetnél kaphatók. A gyüjtő-
ivek kezelői jogositva vannak a saját íveikre alá-
irt összegek beszedésére, de fölkéretnek, hogy ez
összegeket az ivvel együtt legfeljebb 1872. febr.
hó végéig a .,Magyar Földhitelintézethez" (Pest,bál-

vány-uteza 5. szám) okvetlenül küldjék be, mint-
hogy az adakozások ekkor befejeztetnek. Egyéb-
iránt — mozd a felhívás — gyüjtő-iv nélkül is
lehet adakozni, akár egyenesen, vagy postai utón
földhitelintézetnél, akár a lapok utján, melyek a
nálok befolyó adományokat saját lapjokban nyug-
tázzák.

** (Csengery Antal) a Kisfaludy-társaság ala-
pitói közé lépett.

** (A koronaőrség,) moly a tiszteken kivül
egy őrmesterből, négy altisztből, egy dobosból,
egy trombitásból és 36 közlegényből fog állni,
újévvel kezdi meg működését, s a kijelölt honvé-
dek közül még e hóban fogják kiválogatni.

** (A főváros szépítésének) tervrajzára hirde-
tett pályázatban a biráló bizottság már kimondta
ítéletét; a „Veritas" jeligével ellátott pálya-ter-
veknek itélte oda az olső (20,000 frank) jutalmat.
A nyertes pesti építész : Lechner Lajos. A máso-
dik jutalmat a ,,Metropolis" jeligéjűnek ítélték
oda, melynek szerzője Feszi és társai; a harmadik
dijat Klein A. F. és Fraser Sándor (Londonból)
kapták.

** (Pesti időjárás.) A hóval egyszerre a leg-
keményebb tél köszöntött be, s a Duna zajlik a
nagy jégtábláktól. Mire e sorok kézbe jönnek,
valószínűleg már beállott egészen, miután a pesti
parttól húsz ölnyire máris áll a jég. A hajók egy
része meglepetett a rögtöni jég által, s a legna-
gyobb erőfeszítéssel is hasztalan iparkodtak me-
nekülni ; a jég helyenként már 5" vastag, s igy
csak a legerősebb jégtörő hajók képesek azt meg-
repeszteni. A Dunaparton nagy élénkséggel dol-
goznak a vizi járművek és hajók megszabadításán.
A káposztás dereglyék ugyancsak megijedtek s
egyszerre olcsóbban kezdték adni káposztájukat.
Beszélik, hogy 1829 óta a fővárost nem lepte
meg ily korán a fagy.

** (A nemzeti muzeumot) múlt hóban több
külföldi tudós látogatta meg, a bolognai antb.ro-
pológiai gyűlésről térvén haza.Worsaae, a kopen-
hágai múzeum igazgatója, nagyon dicsérte a régi-
ségtárt. Engelhardt tanár több tárgyat is lerajzolt.
Ujabban pedig dr.Montelius Oszkár, a stockholmi
múzeum igazgatója, rajzolt le több műtárgyat,
neje segítségével.

** (Dr. Batizfalvy Sámuel) egyetemi magán-
tanár, kinek a király-utezában levő magángyógy-
intézeto eddig is igen jó hirben állott, a jövő
évben ogy sokkal nagyobbszerü gyógyintézetet
fog megnyitni e tekintetben igen szegény főváro-
sunkban. Ez szintén testegyen észeti (orthopaediai)
magángyógyintézet lesz, s épülete, mely a városli-
geti fa-sorban Weber Antal építész tervei nyomán
készül, már tető alá került. Az épület czélszerü
fekvése, jó berendezése igen sikerült, a zárt kori-
dorokon széltől, hidegtől menten sétálhatni. Lesz a
gyógyintézetben nagytársalgó terem, testgyakorda
és fürdőszoba. A tanár ur, — ki 14 éve műveli a
testegyenészetet hazánkban, intézetében gyakor-
latilag és az irodalom terén elméletileg, — a jövő
nyáron fog átköltözködni a tudomány legújabb
elvei nyomán szervezett intézetébe. Az intézet
1000 négyszegölnyi tágas szabadtéren fekszik, a
városligeti faaor végén, a folyton közlekedő lóvo-
natu vaspályával szemben. Egészséges, tiszta le-
vegő tekintetében egyik legjobb helyen. Az ár-
nyékos helyekben sem lesz hiány; úgyszintén a
betegek számára megkivántató olvasmányokról is
gondoskodnak. A gyógyintézet tulajdonosa min-
dent oly kényelemre rendez be, hogy a Jbetegek
üdülése gyorsittassék általa. — Ez intézet valódi
közszükséget fog pótolni, miután Pestnek egy ily.
nagyvároshoz aránylag igen kevés kórháza van a
azok legtöbbnyire oly gyarló helyiségekkel birnak,
a melyek épen nem alkalmasak a betegek gyó-
gyulását előmozditani.

** (Házasság.) Máy Árpád kir. táblai biró
(az üdvözölt SzalayLászló, koszorús történetírónk
mostoha-fia), e napokban vezette oltárhoz Mi-
hálffy Vilma k. a.-t.

** (Színházi előadások rendőri fedezet mellett.)
A Mirelli-Matschinski-féle baleset^ óta a városi
rendőrség folyvást ujabb demonstráczióktól tart,
s előadás alatt minden este nagy számú drabant-
tal őrizteti a nemzeti színházat vagyis annak kö-
zönségét. Furcsa eset esett meg a minap. „Bánk-
bán" előadásán, mint a ,,P. N." irja, a második
felvonás végén három városi rendőrbiztos jelent
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meg az erkélyen, és éles vizsgálat-tárgyukká tet-
tek egy tisztes külsejű vidéki urat, ki egész nyu-
godtan ült 12. számú erkély-székén. Nemsokára
Thaisz Elek városi főkapitány is megjelent az
erkélyen és az öreg ur közelében foglalva helyt,
azt élesen vizsgálgatá. E közben a bejáratnál egy
égése őrjárat jelent meg, az utakon pedig külön,
60 tagból álló őrség volt fölállítva. B. Orczy ez
intézkedéseket hallva, hirtelen elhagyá a szinhá-
zat. Végre kisült, hogy ismét sok zaj volt semmi-
ért s a demonstráezió nem történt meg. Az előadás
békésen végződött, s a nap hőse, a kérdéses öreg
ur, az előadás végén, követve a rendőrök és a
főkapitány éber tekintetétől, nyugodtan távozott.
A vaklármára az adott okot, hogy egyik nagyobb
vendéglőnek szolgája a kérdéses ur számára er-
kólyjegyet váltván, egyúttal több vendég számára
is hozott egyszerre 9 földszinti jegyet, s ez elég
-volt arra, hogy a 12. számú erkély-jogy tulajdo-
nosa botrányt akar csináltatni, és erre való a
9. földszinti jegy.

** {Farsangi hirek). A gazdasszony-egylet
nagy álarezos bálja (az árvák javára) fogja meg-
nyitni január 7-kén a farsangot. Két zenekar fog
játszani benne s éjfélkor olasz modorú tombolát
tartanak, melynek összes nyereségeit száz darab
tizfrankos magyar arany képezi. A kinek szám-
lapján először jő ki mind a 15 Bzám, az nyeri a
tombolát: kétszáz frankot. Bementi dij ogy tom-
bola-lappal 1 f'rt 50 kr., este a pénztárnál 2 frt,
külön tombola lap 20 krajezár. —Az első nagyobb
tánczvigalom a jogászok bálja lesz jan. 17-én. —
A technikusok bálja pedig jan. 24 én lesz.

** (Érdekes látogatás gr. Andrássy minisz-
ternél.) A közös külügyminiszternek közelebb
érdekes látogatója lesz. Ez nem más, mint a
montenegrói államtanács elnöke: Potrovics .Bogé,
unokabátyja Montenegró fejedelmének s a nem
rég oly nagy fénynyel megkeresztelt korona-örökös
születéséig a trón örököse. Petrovics, vagy a
mint magát nevezteti: „herczeg Potrovics*'Bécsbe
érkezett s azonnal kihallgatást kért gr. Andrássy-
nál. Mint irják, két hétig szándékozik a „herczeg"
Bécsben időzni, és mint kijelenté, nincs semmi
hivatalos küldetése, csupán a város megtekintésére
és szórakozás kedvéért mulat az osztrák fővá-
rosban.

** {Jótékony végrendélet.') Báró Jellasics Ede
volt horvát kanczellár végrendeletében következő
miaket is érdeklő jótékony intézkedéseket tett.
Öt zágrábi háza és torontálmegyei 600 holdnyi
birtokát élethossziglan egy nőrokonára hagyta,
kinek halála után azonban eladandók,s öt egyenlő
részbon a zágrábi múzeum, magyar múzeum, zá-
grábi színház, magyar nemzeti színház és végre az
irgalmas barátok zágrábi kórháza javára fordi-
tandók.

— {Fölhívás.) A téli évszak közeledtével
többek fölhívására nemzeti irodalmunk ujabb s
jelesebb termeit megszerezni óhajtván, előfizetést
nyitok félévi olvasásra 3 írttal, remélve hogy a
megye értelmisége nem vonja meg pártfogását, —
mit annyival inkább kérek — mert átolvasott
könyveket a félév elteltével az ugocsamegyei
néptanítói egylet könyvtárának gyarapítására
fogom átszolgáltatni. A régibb irodalmi müvek
közül azok, — melyeket a múlt 1869 év decz. 1-ső
napi szerencsétlen árviz megkímélt, — szintén az
olvasók használatára áll. — Tisza-Újlak, 1871. no-
vemberben. — Boby Antal.

** {Fejedelmeknek szóló) a brazíliai császár
ogy tette, melyről az olasz lapok megemlékeznek.
Kómában jártakor meglátogatott egy öreg brazí-
liai szobrászt, ki szogényes szobájában betegen és
nyomorban sinlődött. A fejdelem azonnal gazda-
gon megajándékozta szerencsétlen honfiát 8 ígére-
tet tett, hogy családja fenntartásában továbbra is
sogélyezni fogja.

** {Hűtlen asszony, kegyetlen férj.) Bő-Sár-
Tíányban, Kalocsa környékén, a múlt hóban egy
odavaló gazdaember feleségét hűtlenségen kapta
s haragjában azt az elégtételt vette rajta, hogy

lábánál fogva fölakasztotta a mestergerendára s
ott vizbe áztatott kötéllel addig verte, míg elájult.
A hatóság azonnal intézkedett elfogatása iránt 8
majd a törvényszék fog igazságot szolgáltatni
köztük.

** (Kincsásók.) Nagyváradról irják, hogy
ott bámulatos szorgalmat fejt ki néhány ember, ki
a vár körül okvetlenül kincset akar fölfedezni.
Egy-két hó előtt megtiltották a kincsásáet, okul
hozván föl, hogy a kincskereséssel a várfalakat
rongálják meg; a lankadatlan buzgalmu emberek
azonban annyi biztosítékot tettek le, hogy ismét
megengedték nekik munkájok folytatását. És
most éjjel-nappal ásiiak, mint mondják, mindad-
dig, míg kincsre találnak. Azt, a ki fölvilágositani
akarja őket, megvetik, mint ellenségöket, ki meg-
gazdagodásukat irigyli.

= (Grisza Ágoston hazánkfia,) ki 1848 előtt
köz- és váltóügyvéd volt, 22 évi számkivetés után
nemrég a hazába visszatérvén, fürdő-uteza 1. szám
alatt földszint ügyvédi s ezzel egybekötve nyelv-
forditási irodát nyitott. Parisban 17 évig mint a
szajnamegyei törvényszék hiteles tolmácsa, vala-
mint a két párisi s egyik londoni világkiállitáson
is hasonló minőségben működött, minek folytán
alkalma nyilt az európai államok törvénykezései-
vel gyakorlatilag megismerkedni, 8 a párisi kö-
zönségnek külföldi törvényes ügyeiben mint köz-
vetítő, szolgálatokat tenni. Itthon már most ügy-
védi tevékenységét is folytathatja, s a belföldieken
kivül vállalkozik nevezetesen külföldi törvényke-
zési ügyek közvetítésére, találmányi szabadalmak
eszközlésére, mindennemű értesítésekre stb. Hosz-
szns tanulmányai s tapasztalatai a külföldi törvény-
kezések körül, valamint az európai főnyelvekben
való alapos jártassága biztosítékot nyújtanak arra,
hogy az őt bizalmukkal megtisztelő feleknek hasz-
nos szolgálatokat toend.

** (A világ összes vakok intézeteinek) igazgatói
és tanárai kongreszussát készitik elő Bécsben
1873-ra. Ily kongreszus összesen még csak kottő
tartatott. Egyik Parisban 1784-ben, a másik
Bécsben 1804-ben.

** (Egy rajongó szerelmes.) Egy szerelmes
franczia a napokban így fejezte be levelét „ga-
lamb"-jához: „A postabélyeget, leikom álomképe,
mely leveledre volt ragasztva, gyönyörrel elnyel-
tem! Hiszen tudom, hogy te megnyaltad azt,
galambom!"

— (Halálozások.) Rolffy Rezső köz- és váltó-
ügy véd Pesten 52 éves korában; Miksik Imre
pozsonyi kanonok nov. 29-én 80 éves korában
meghalt. — Mező-B<írényből Szakái Antal, a bé-
késmegyei állandó bizottmány tagja, 184í>-49-bon
önkénytos lovas szabadcáapatbeíi főhadnagy el-
hunytáról vettünk gyászjelentést.

— (Adakoiás.) A b. Eötvös Józsefnek eme-
lendő emlékszoborra a „bécsi egyetemi magyar
clubb"-nak Mészöly Géza festő nevére szóló ivén
ujolag adakoztak: Gutmann L. 1 írt. — Eötvös
Lajos 1 frt. — Összesen 2 frt.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 1. „Július Caesar." Szomorujáték 6 felv.

Irta Shakespeare; ford. Vörösmarty.
Szombat, deez. 2. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.

Szövegét s zenéjét szerzetté Wagner 11.
Vasárnap, decz. 3. „Toldi Miklós." Szinmü 3 felv. Irta

Szigeti József.
Hétfő, decz. 4. „Bánk bán." Eredeti szomorú játék 5

felv. Irta Katona J — (Jókayné assz. fölléptcül.)
Kedd, decz. 5. „Dinorah." Opera 3 felv. Irta Meyer-

beer.
Szerda, decz. 6. „Július Caesar." Szomorú játék 6 felv.

Irta Shakespeare; ford. Vörösmarty.
Csütörtök, decz. 7. „Lalla-Roukh."' Vig opera 2 felv.

Zenéjét szerzetté Dávid Bódog.

Szerkesztői mondanivaló.
— A pap köleséréi igen hosszú s egyhangú az elmél-

kedés. Egy-egy strófában van itt-ott némi él s némi kedély.
De az istenért 104 soros verset irni arról, hogy a pap köle-
sét megette a veréb, mégis sok!

— R.-Keresztúr. S Í . K. Elég csinos hangú, k«délye*
kis vers; de közlésre még sem való. Egymásutánja csak
krónikái, s belső alakítása a dal kellékeinek nem felel meg.

— B. J . „A szomorú fűz" sokkal gyöngébb, miat az
előbbi. H» ismét akad egy sikerültebb a többi közt: azt ta-
lán közölhetjük.

— Levél K. Á-hoz. Meleg és valódi hang. A levél-
forma, mely több szabadságot enged, mint a dal vagy ének,
menti a szerkezet némi lazaságát. A külalak hagy fenn még
némi kívánni valót — de talán azon is lehet segiteni; s ha
igen, közölni fogjuk.

— P.-Teres. Egyes sorok jobbak most; mások jobbak
voltak előbb. Az egész sem ugy, sem igy nem kielégítő.
Nem világos s nem elég meleg; most tán még keresőbe,
mint előbb. Talán ezt hagyjuk pihenni. Más, meglehet, egy
öntetre jobban fog sikerülni; a sok fúrás-faragás sem hasz-
nál mindig.

— Stedáni. Az 6- és újévieket szívesen közöljük. De
kérjük, engedje az álnév helyébe saját nevét tennünk.

SAKKÜATÉK.
628-ik sz. f. — Seipel Sándortól

(Soósmezön.)
Sötét.

s b c d e f g h

Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond

Az 623-ik számú feladvány megfejtést.
ÍHeydt Ottó-tói Laibachban.)

1. Bh8—h2 . . . . tetszés szerint.
2. II v. Bástya mattot ad.

Helyrsen fejtettek meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. JászkUéren: Galambos Ist-
ván és László — Czegléden: Galambos Károly. — Pesten:
Márkus Miklós. — Yáczott: Rosstetter Keresztély. — Pes-
ten: Pósfay Sándor, Békessy László. — Karczagon: Kacsó
Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A pesti
sakk-kor.

ilt-tér. *)
Legújabb naptárak.

Szerencse naptár az 1812. évre. Számos
képekkel, világositott példával, útmutatással és
tanácscsal arra nézve miként lehetünk e földön sze-
rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenő. Ára
fűzve 60 kr. o. é.

Eladó leányok naptára 1872. szökő évre.
Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagyott kéz-
iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ara fűzve
50 kr. o. é.

$£4£' Kapható minden könyvárusnál az or-
szágban.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

_ _ Melléklet: ElőUzetési fölhívás a
„Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá-
gok" 18?2-ik évi folyamára.

j Melléklet: Klöfuetési fölhívás a
„Nefelejts" 18Í2. folyamára.

••TT-^-r.':-.; - : : , r ~ |

Hónapi-és
hetilap

10
11
12
13
14
15
16

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikas és

HE
protestáns

naptar

Deczember
A 2 Judith
Damasus pápa
Maxencz püsp.
Lucza szűz
Spiridion
Ireneus püsp.
Etelka, Euseb.

A 2 Judit
Damáz
Bulcsú
Lucza
Agnellus
Valérián
Ananias

T l - N A
Görög-orosz |

28
29
30

1
2
8
4

Hold változásai.

naptar
1

Nov. (ó)
t C 28 István
Peramon
András ap.
December
Habakuk
Sophoniás
Borbála

PTÁR.
Izraeliták

naptára

Kislev. R.
27
28 Enosz
29 Efraim

1 Tebet H.
2 Ezekiás
3 Oltarü. v.
4S.Vajeg.

hossza

f.
257
259
260
261
262
263
264

P-
59

0
1
2
3
4
5

1 P
kél

ó.
7
7
7
7
7
7
7

P-
38
3!)
40
40
41
42
43

# Ujhold 12-én 5 ára 18 perczkor reggel.

nyűg.

6.
4
4
4
4
4
4
4

p.
7
7
8
8
8
8
8

H o
hossza

f.
232
248
263
279
294
808
323

P-
6
1

59
12
16
30
28

k

ó.
5
6
7
9

10
11
11

l d
,1

P-
13
87
58
13
12
0

35

nyug.

ó.
2
3
4
5
6
7
9

P-
59
36
23
23
36
55
15

TARTALOM.
Kármán Fannija (arczképpel). — Özvegynek. —

' Halál az erdőben. — A fiu és leány-testvér. — A világ
í legnagyobb orgonája (képpel). — Egy rémjelenet Chicagó-

ban (képpel). — A Földközi-tenger hajdan és most. —
I Kölcsey levele Szemere Pálhoz. — Renan uj munkája. —
| A só és a vas (képpel). — Egyveleg. — Tárhá«: Irodalom

és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Adakozások. — Nemzeti színház

; — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. —
Heti-naptár.

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

Legújabb naptár.

Szerencse naptár
az 1872-ik évre.

Számos képpel, világositott példával, útmutatással és tanítással arra nézve,

miként lehetünk e földön szerencsések?
Szerkeszti Szerencsés Jenő.

Ára fűzve 60 kr. o. é.
Kapható minden könyvárusnál.

Szíves figyelembevételre

a kösz vény- és csuz-betegeknek.
., ? °8y az erdei gyapot-készitmények, nevezetesen az olajjali bedörzsölések, a

hajfcenocs a bonbonok élvezete, különösen az erdei gyapot-harisnyák, nadrágok és
mellénykek hordása közvetlen a testen, és a különösen fájós izületek beburkolása er-
dei gyapot-vattával nekem magamnak észrevehető segélyt, könnyebbülést és javulást
idézett elő, sőt végre a sokévi csuzos bajokat meggyógyította, örömmel elismeri Lai-
rlts urnák Remdában az alulírott, valamint azt is, hogy tanácsára ugyanazon szer
több betegénél javulást idézett elő. — WUrzburg , 1870. november 20-án.

Dr. Textor Károly, egyetemi tanár.
Egyedüli főraktár B u d a - P e s t részére Sigmund József urnái, városház-

utcza l-só s z ) S m a i Z Ö i j koszorúhoz" P e s t e n . 1199 (3—4)

Heckenast (iosztav könyvkiadó-hivatalá-
ban (Pesten, egyeteiu-utcza 4-ik sz. a.) meg-
jelentekés minden hiteles könyvkereskedés-

ben kapható:

Okmánytár
Magyarország

függetlenségi harczának történetéhez
1848-49.

Közli PAP DÉNES.
Első kötet nagy 8-rét (424 lap.) Fűzre 3 ft.

Második kötet. (500 lap)fűzve 3 ft. 60 kr.

Karácsonyi cs újévi ajándékok.

Löwinger A. és Társa
papir-

kereskedése
Pesten,

hatv&ni-utcza 6. sz.,

a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyo-

mattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo-

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,

1 ft.JO kr.
iPF* 100 levél és borítékhoz díszes

doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.

Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.

100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron

l f t .
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü

vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben

3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

gtgr Nagy választék mindenféle
özleti, jegyzéki és másoló könyvek-
ben. — Nyomdai munkák megrende-
lés szerint a lehető legolcsóbb ára-
kon. - Levélbeli megrendelések
ntánvét mellett tel jesittetnek.

JBHf A tennt elősorolt mennyi-
ségeken kivül — kevesebb nem ren-
delhető meg. 1155 (11—0)

Uri-utcza 1-sö sz.

Legújabb

női-
ruha-kelméd

bámnlatos olcsón!

iHaniburger AdolfJ
üzletében

{PEST, uri-utcza 1. sz.,
párisi ház.

' Minták kívánatra j
küldetnek minden-
felé i n g y e n

bérmentve.

párisi ház.

Boissonncau M. A.
(Rue Vivienna N o 17 Paris)

van szerencséje a nagyérdemű közönségnek
tudomására juttatni, hogy ő, f. évi deczem-
ber 20. és 21-én Pesten, a „Magyar ki-
rályhoz" czimzett szállodában leend, — 9
látogatásokat fogad el. 1204 (2 - 4 )

Az általa részarányos alakban készített
szem az elvesztett szervekre könnyen felil-
leszthető, ••- eltávolítja belső kettős kimet-
szés különös formája által a szemgyuladás
minden okait s más egyéb káros befolyáso-
kat; a könycsatorna természetes működését
helyreállítja, s mozdulatai ép oly kifejezők,
— s tisztasága s tökélyetessége által kedves
benyomást eszközöl.

Az ál-szemnek e remek műve, hosszú
évek ismert gyakorlatán alapszik, — s nem
tévesztendő össze a közönséges kereskedés-
ben előjövő készitménynyel, - mely hibás, s
nem teljes szerkezete által folytonos tisztá-
talanságnak van kitéve, s a szem-héjat s pil-
lát eltorzítja vagy megrongálja, s az egész
arczula'nak merev s visszataszító kinézést ad.

m\
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Csak alapos gyógyltá* bieto-
nlt ntöbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket,
s tehetetlenséget,

clgyengillt férfiéról,
gyakori magomlések, gót a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva-
tásában vagy életmódjában gátoltatnék^
minden izgató szer nélkül bámulatos
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet-
kezetteket +ÍS óra alatt) gyógyítja
Welss J. gyak orvos és szülési, az
itteni cs. kir. Kartuson fAkórhaiban
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé-
szettudományi társulat rendes tagja min-
den alkalmatossággal ug} a titoktartás,
min: a gyógyczélokhoz jól beosztott
rsndeló-lntéjsetében Pe:>t, Sebestyén-
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszár,
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

Férfiak és hAIgyek részére külön-
külön várószoba van

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 1096 (11—12)

5i-ik s z á m . Tizeimyolczadik évfolyam.

Mindennemű

takaró-papiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4. sz. alatt.

Cs. és kir. szabadal-
mazott, a maga nemé-

* ben egyetlen hatású
patkány- és egér-

trtósier. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o. é.

Cs. és kir. szab. gyökere-
senhatópoloska-irtósser,
bútorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.

Fölülmulhatlan hatású poloska-lrtó-
szesz, falazat számára. Festésnél, me-
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes-
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég-
séges egy középnagyságú szobára.

Specialitás, kitű-
nően biztos és gyöke-
resen ható sváb-bogar
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomagárai ft. 50 kr.

Valódi persa rovar por,
a bolhák, molyok, legyek, han-
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
üveg ára 40 kr., 6 nagy üveg
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
20 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.

_ _ A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel-
lett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasítás
mellékelve van.

9tF~ Nagybani árszabályok a t. ez.
gyógyszerész és kereskedő urak kivána-
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.

$mr Alólirt gyár, kölcsönös meg-
egyezés folytán, egyszersmind városi há-
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá-
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállal-
kozik. 1152 (12—24)

9 W " Azon hathatós eredmények kö-
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma-
zása által elérettek, csupán a következő-
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy-
minisztérium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa-
lotái stb. stb.

Számos megrendelést vár:

R E I § § B.,
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a

férgek gyökeres kiirtására
Pesten, három korona-nteza 9. sz.

Szecskavágó-gépek leírása.
I. Samiielsoii-féle kisebb fajta szecskavágó,

mely az 1858-ki és későbbi kiállitásokon arany-éremmel és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállításon 40 közt azért kapott arany-

érmet, — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerű szerke-
zete, jó könnyű kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek elő-
részén a fö- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lóditó) látszik. Ezen kefeken két
külkör alakú (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigorúan
lehessen a gép elórészéhez állítani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn em-
iitett két henger hozza a kés alá.

Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szo-
rítva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartva legyenek, különben a gép időnek előtte romlásnak indul.

Ezen szecskavágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriozaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hüvelyknyi hosszú szecskát vág. — Gyári ára
50 ft. osztrák értékben.

Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelódik és a vágandó takarmányt mindig

:l egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés mellett könnyen
* 4 0 - 4 5 véka szecskát lehet óránkint vágni, egy embert a gép hajtá-

sára, egyet az etetésre hasznaira. Ára 60 frt. osztr. ért.

II. Amerikai szecskavágók.
Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállított fa-állványból állanak, melyeknek előrészén két öntött vas fogatlan henger-

kerékre vannak a kések, számszerint -t —3 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtok és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tenge-
lyére illesztett nagy kerékbe vág, mely tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger

~~ hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerű szerkeze-
tük ós tartósságuknál fogva igen kedveltek, és ta-
lán magából a gyárból már pár ezer van Magyar-
országon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyk-
nyi hosszú szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 3 késün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszú, a
mint két vagy egy késsel vágunk. Meg kell emlite-
nünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt el-
hagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való to-
lására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőb-
ben eszközlik. A munka előtt különösen vigyázni
kell a r r a , hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal meg-
olajozva s a gép por és piszoktól ment le-
gyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek: 4 késü, lóerőre alkalmazható 220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, embererővel hajtva 60-80 vékát; ára 130 ft.
o. é. — Embereröre 3 késü, vág óránkint 50—60

vékát; ára 105 frt. o. é. — Embereröre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; áa 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyáta-
lában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági
kiállításon ezüst-éremmel jntal inadtatott szilárd szerkezete es könnyű kezelése miatt.

Ezen amerikai szecskavágó-gépeket legújabban vasállványra is készíti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 180—160 frt. osztrák értékben.

111. Richmond- és Chandler-féle szecskavágók.
Ezen gépek szilárd és csinos alakú vasállványuak, a metszőkések szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egy-

más átellenében álló karjaira vannak csavarok által megerősítve.
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a

kést a gép elejére szigorúan oda lehessen igazítani, hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajrókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely ala't és fölött levő szalmahuzó-
tengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza moz-
gásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően össze-
szoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyű kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt — legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.

A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alaku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fö- vagy hajtótengely,
melyen a súly vagy lóditókerék van szintúgy a külköralaku késekkel és csava-
rokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetitö nagyobb és kisebb fogas kerék mozgat-
tatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hengertenge-
lyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzó-
hengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hen-
gert, mely a könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
'kések alá hozza.

Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u.m.: 1. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú

I
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetitö kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszú szecskát vág. — 2. Ha az alsó szal-
mahuzó-tengelyre a 36 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetítő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
3. Ha a nagyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4 Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 23 fogú, 1 hüvelyknyi hosszú szecskát vág.
i r a a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,

a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak 16- és gőz-erőre 250 ft.
IPF" Ezes gépeknél is vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva, a csavarok

meghúzva és a gép atalában por, piszoktól óva legyen, mert különben hamar romlásnak indul.
1206 (1—3) Vidats István gépgyára.

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

Pest, deczember 17-én 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság én Politikai Újdonságok együtt; Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupnn Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

0 0 T * Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba: háromszori vágj
többszöri iktatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

A magyar reformált egyház egyik ki-
tűnő dicsekedésének, a protestáns egyházi
szónoklat jeles bajnokának, a hazafi érde-
meiért is országosan tisztelt Könyves Tóth
Mihály debreezeni lelkésznek arczképét s
rövid életrajzát mutatjuk be ma olvasóink-
nak. Saját régi óhajtásunknak, s bizonyára
olvasóink egyik régi s méltó várakozásának
teszünk ezzel eleget.

Könyves Tóth Mihály, hasonnevű atyjá-
tól s Tyúkodi Mária édes anyjától, 1809-ben,
november 30-án született Debreczenben.
Vallásos érzelmű szülői korán szivébe csepeg-
tették a vallásos és egyházias
érzelmet s az eszes és tanulni
szerető fiút eleitől fogva pap-
nak szánták. Szorgalmuk után
elég vagyonosak is lévén, hogy
gyermekeiket tisztességesen
neveltethessék, fiók tanítására
s kiképeztetésére mindent meg
is tettek. A kis Mihály Debre-
czenben kezdte tanulását; s a
hatodik gymnáziumi osztályon
kivül, melyet — a német sző
végett Kassán járt — ott is
végezte a gymnáziumi, böl-
csészeti, jogi és hittani tanfo-
lyamokat; melyek teljes bevé-
geztével, a református kollé-
giumok szokásához képest köz-
tanitóságra alkalmaztatott, és
pedig egy évig a polgári (elemi)
iskolában, s egy évig a gym-
názium harmadik osztályában.
1832-ben elhagyta a főiskolát s
három évig magán nevelői állo-
másonvolt a Menszáros család-
nál.Csak ekkor indulhatott kül-
földi, egyetemi útra, a protes-
táns papjelöltek szokása sze-
rint, s előbb Bécsben időzött,
azután Németország neveze-
tesb fővárosait s egyetemeit
látogatta meg.

Debreczenbe 1836. tava-
szán térvén vissza, Szoboszlai
Pap István mellett azonnal
szül alkalmaztatott s ezzel
egyházszónoki pályáját, a nagy Debre-
czenben, hol annyi diadalt aratott utóbb s
a közkedveltség oly magas fokára emelke-
dett. Nem is hagyták káplánkodni soká.

Könyves Tóth Mihály.
Elragadó ékesszólása a népet, tudományos-
sága az elöljárókat, nyájas modora minden-
kit annyira megnyert neki, hogy a bölcsé-
szettanárrá választott híres Vecsey József
megürült helyére még azon évben rendes
lelkészszé választatott a külvárosi (úgy-
nevezett ispotály-) templomhoz, mely állo-
mását 1836. nov. 13-án el is foglalta. Ez
egyházban, mely a belvárosi nagyobb egy-
háznak csak mintegy mostoha leányául te-
kintetett mindig, s valódi szegényápoldája
volt Debreczen legalsóbb rendű népének,
áldásosán működött s megmutatta, hogy

segédlelké-
kezdé meg

KÖNYVES TÓTH MIHÁLY.

nemcsak egyházi szónok, hanem lelkipász-
tor is a szó legnemesebb értelmében. A
szegényápolda régi, de az uj korba már be
nem illő szerkezetére nézve egészen uj szer-
vezet tervét dolgozta ki s szembeszállva az
ósdiak előítéleteivel, azt a városi s egyházi

elöljáróságnál keresztül is vitte, bár az uj
szervezet előnyeit már csak utódja élvez-
heté. Ezalatt ugyanis a nagy tudományu
és hirü püspök Buday Ezsaiás halálával
egyik belvárosi lelkészség megürülvén,
erre közakarattal megválasztatott s az egész
nép közöröme között foglalta el hivatalát
1842. máj. 2-án.

Népszerűsége s azzal együtt hatása is
folyvást nevekedett. Szoboszlai Pap István,
a nagy elméjü s ritka hatalmú szónokkal
egyenlő mértékben osztozott a közelismerés-
ben, s a mikor ő prédikált, a nagy templom is

szűk volt a hallgatóságnak. Az
egyház igazgatásában is egyik
főszerepet vitte, s a korszerű és
szabadelvű haladás embere le-
vén, az egyházi képviselet el-
vének érvényt szerezni buzgól-
kodott mindenha. Az 1848-ki
szabadsági korszakban sike-
rült is ezt keresztül vinni, mi-
kor a presbyterium eddigi vá-
lasztási módját, — mely addig
önmagát egészítette ki,— a nép
közvetlen választására vitték
vissza, s ezzel a valódi képvi-
selet elvét juttatták érvényre.

1849-ben a törvényhozás
Debreczenbe költözvén, K.
Tóth Mihály országos elisme-
rést nyert ugy szabadszel-
lemü működése, mint hatal-
mas szólása által. Márczius
15-én, s később a muszkák be-
jövetelekor elrendelt országos
böjt alkalmával tartott egy-
házi szónoklatai nemcsak a
hazafiak előtt tették feledhet-
lenné, hanem a boszuálló ha-
talom által is a bünrovásra
Írattak. S midőn a forrada-
lomnak vége lön, augusztus-
ban elfogatott s beszédei nyil-
vános visszavonására és meg-
hazudtolására rá nem birat-
hatván, mint lázitó" és ellen-

szegülő, november 30-án kötél általi halálra
ítéltetett; az ítélet azonban kegyelem utján,
20 évi vasban töltendő börtönbüntetésre
szelidittetett. A húsz évből hetet csakugyan
ki is töltött, részint az olmützi, részint a
josephstadti várbörtönökben.


