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Kollarits József és fiai

(12—4-2)

„IPMLWTIIIO//
ezimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntczában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérneműéit férflak, hölgyek és
gyermekek számára.

Mezeigazdák és gazdászoknak.

Kwizda Ferencz János árnak Kornenburgban!
Minthogy a múlt évi deczember havában átküldött kornenbnrgi marhapor
igen kedvező eredményeket mutatott fel, s mi azt nagyobb mennyiségben kívánjuk
használatba venni, ennek következtében tisztelettel kérjük önt számunkra korneuburgi marhaporából 100 nagy csomagot küldeni.
1129 (1)
ltosenau várkastély, ápr. 1. 1871.
Schőnerer lovag, jószágigazgatósága.

I

Dr. RIEDL

A NÉMET IRODALOM
KÉZIKÖNYVE.

1 0 0 0 frt fogadásai!
Branswetter János

in é r e g

Magyar irodalmi szemelvények

a magyar nyelv- és irodalombani oktatásra.
a magyar irodalom történetének vázlatával.

Gyöngeségi állapotok gyógyítása.

Tizennyolcadik évfolyam.

Egy biztos és szilárd bizonylatot valamely hasznos gyártmányról, csak a tényállás bebizonyitása által lehet megállapítani. Emeggyőzödésünkhezhiven ragaszkodva,
a Kwizda-féle állatgyógyászati készítményeket illetőleg — a szakadatlanul hozzánk
beérkező bizonyítványok közül itt következtetünk néhányat:
Kwizda Ferencz János urnák Kornenburgban!
A múlt évben önnél megrendelt kornenburgi inarhapor próbaküldeménye
itt gyors kelendőségnek örvendett, s magának kitűnő hathatóssága, valamint az azzal
elért meglepő eredmények állal átalános elismerést vivott ki.
Hogy a minden oldalról történő kérdezősködéseknek megfelelhessek, kérem
önt, küldjön porából mihamarébb (via Hamburg) 2000 csomagot.
Rio de Janeiro, 1871. márcz. 15.
Ualfeld Ottó V.

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2ft.50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6ft.,6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli Ingek férfiak számára 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6ft.,7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Kwizda Ferencz János árnak Korneubnrgban!
Síines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2ft.,2ft.50 kr., 3 ft.
Kitűnő marhaporának 100 csomagból álló mai megrendelésünk alkalmával
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4 ft.
indittatva érezzük magunkat, az évek hosszusorán át megpróbált s annak eredményFérfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
dús használatát illetőleg, az összes s nem jelentéktelen marha-állományunkban, ezen2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
nel a nyilvánosság elé hozni, hogy mi nemcsak ezen tartalomdús marhaporának
Férfi-kragllk, kézelők, nyakkötök, kapezák és mindennemű vászon- és battisztköszönhetjük marháink folytonos egészségi állapotát, hanem nevezetesen azok örzsebkendök.
Nöi Ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2ft.50 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4ft.,5 ft. vendetes tenyészetét is.
Azon öntudatban, hogy jelen nyilatkozatunk által csak kötelességünket'rójuk
hímzettek3 ft,3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft., jobban hímzettek6 ft.,7ft.,8ft.,
le, tisztelettel maradtunk
Salm herczeg, gazdasági igazgatósága
10 ft., 12 ft,, 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
Gawalowsky.
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.
A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
Női haló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2ft.50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; ThalNfti vall-füzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft., mayer A. s társa; Halbauer testvérek: Glatz J . : Kindel ftakodczay A.
4 ft. 50 kr.
gyógyszerészeknél. Frommer II. Kreischc Antal. BUDÁN az udvari gyógyszerSJ61 alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
tárban; ezenkívül Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszinHeckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
tén gatyák és kapezák.
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek es nadrágok urak és
hölgyek szamara, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flanell-ingek és shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon 12ft.,12 ft. 50 kr., 13 ft,, 14 ft., 15 ft., 16 ft, 17ft.,18 ft., 20 ft.
egész 25 forintig.
1131(1-8)
Törülköző-kendők tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10 ft, 12ft.,egész 20 ftig.
Második javított és bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Fűzve 2 ft. 40 kr,
Asztalkendők tuezatját 5 ft., 5ft.50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Színes canefa- ágyuemtieknek 9 ft., 10 ft. 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6ft.,7 ft, 8ft.,9 ft, 10 ft,
12 ft., 14 ft., 15ft.párja.
Asztal- és agyteritők, kávé-abroszok és szerviettek.
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként
Menyasszonyi-hozomány-kiállitasok 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonírukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre mégjizjiap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csochronometer- és niiioras SZEGEDEN szülővárosában
magolási dijt nem számítunk.
12 éven át külföldön és a franezia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs/"^
gálatot addig még senki által meg nem köze'"
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
v
üzlete 2 í évi fönállása óta annyi órát, és mindeze- <>' / ^
Az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos szaket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu ' .*•
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
a t. oz. közönségnek, mint azt ö tette, és jövőben is tenni fogja.
1115 (3—4)
valódi minőségben kapható
™"~ Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője &•
Pesten: TflRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám. —
évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabTovábbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
1118 (2—4)
bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Via egy darabnak 50 kr. a. é.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még. fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok töménytelen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyotem-utcza 4, sz.)
Ü5JT" Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és
megjelent és minden könyvárusnál kapható:
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Férfl órák.
Hölgyórák.
Frt.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .
10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25—30
v
»
arany szegélylyel,
» detto, zománezozva . . . . 31—36
ugrólappal
13—14
» detto, arany fedéllel
. . • 36—40
»
dupla tokkal
15-17
» detto, zománezozva gyé»
kristályüveggel.
15-17
mánttal
42-T-48
horgony-óra 15 rubinnal
16,18—20
» detto, kristály-üveggel . . 42—45
horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
A szónoklat s költészet elméletének és
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
angol horgony-óra kristályüveggel
18, 20—24 » detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
45—48
ugyanazok dupla tokkal . . 23 — 28 » horgony-óra
v
»
kristály-üveggel 56—60
tábori horgony-óra dupla
»
dupla tokkal . 50—56
tokkal
22-28 »
SZVORÉNYI JÓZSEF,
» detto, zománezozva gyémánttal 70—80
valódi horgony remontoir fül8 f * Serkentő, órával együtt 7, mely
nél felhúzható kristálycist. r. áldozár, egri főgymn. igazgató s magy. akad. tagtól.
üveggel
30—35 gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
SÍF" Ezenkívül minden egyéb kívánható
ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
N.8-rét ( X X X I és 7341.) Fűzve 3 ft. 60kr.
Arany horgony-óra 3. sz.15 rubinnal 36, óra kapható, ugy munkás-órák is.
Inga-órák legnagyobb raktára.
38, 46 -60
10, 11, 12 ft» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
16, 18—26 »
65, 70-100 Minden 8 napi felhúzással
. 30, 33, 35 »
Óra- és félóra-ütéssel
A perni coca-növénynek rendkívüli gyógyoreje, melyet legelőször is Huni» horgony-óra kristály-üveggel . 44—70 Negyed.
50, 55, 60 »
és
óra-ütéssel
.
bold Sándor az ö Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
» ugyanaz dupla tokkal . • 65—100
30—36 »
Havi
regulatorok
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik szamu coca-lapda» valódi horgony remontoir . 65—100
• 1 ft. 50 kr.
csok, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszev ugyanaz dupla tokkal . • 100—200 Inga-órák bepakolásaért
részi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hírneves dr. Snnip- BW Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
evürük és
son tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
18—70 ftig, hosszú 35—100 ftig. Minden áru
áru gyűrűk
és egyéb
egyéb ékszerek,
ékszerek, ugy
ugy talmimegrendeléshez hozzácsatoltatik, s a ..szerecsenliez" (zum Mohren) csiwzett
arany, bronz- és aczél-lánczok is. IPF* Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
ryÓKyszelá által Mainzban, külön ingyért is megküldetik.
1125 (1—7)
gBp" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. S^T"" Vidéki megren~
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
Kiadó-tulajdonos Ileekenast Uusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Patkány-

9

Pest, augusztus 20-án 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
T Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
B R T Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajezár.

Scott

Walter.

(1771—1832.)

E napokban üli Anglia, kiváltkép Skótország, egyik legnagyobb Írójának, a mai
angol regény s átalában a történelmi regény atyjának, Sir Walter Scottnak születése százados évfordulati ünnepét. A nemzeti
ünnepély központja Edinburgh, Scotia fővárosa; de a brit birodalom északjának
minden valamire való városában, ugy egész
Angliában, s annak nagyra nőtt leánya: az
északamerikai Egyesült-Államok területén,
sőt mindenütt a világon, a hol elég angol
vagy skót van együtt, hogy egy kis nemzeti
összejövetelt ünnepélyessé tehessen : mindenütt megülik a
skótok büszkeségének, az angol nyelv egyik legelső rangú
Írójának százados születésnapját. Nagy irók, átalában nagy
szellemek, az egész világéi;
az összes emberiség jogot tart
hozzájok, osztozik szellemi kincseikben, részesül hatásuk áldásaiban. A mivelt világ minden részében olvassák ScottW.
müveit, eredetiben vagy fordításokban. Millió meg millió ember, immár két-három egymást
követő nemzedék, merített
szellemi gyönyört Írásaiból; e
milliók mind örökösei szellemi
hagyományának, osztozó atyafiak egymással: méltó, hogy
emléke tiszteletében is egyesüljenek. A modern czivilizáczió nagy férfiak eszméi
által köti össze a nemzeteket;
az egyesek szellemi kincse előbb
nemzetüké, aztán minden nemzeteké lesz; a nagy irók nemzeti irodalmakat alkotnak s
mmél nemzetibbé, azaz: sajátabbá tudott lenni valamely
irodalom, (bár paradoxnak
látszik, de ugy van) annál jogosultabb: részévé lenni a
világ-irodalomnak. Csak a mi
egészen kimeríti saját különlegességét:
méltó hogy átalánossá váljék. Minden példa
ezt igazolja. Nem a nemzeti színezet nélküli, kozmopolitikus irányú irók lesznek a
világ-irodalom korifeusaivá; ellenkezőleg,
azok, a kikben legélesebben van kinyomva

saját nemzetök jelleme: válnak minden nemzetek kedvenczeivé s az egész világon elterjedt és olvasott irókká. Shakespeare az angol
irók legangolabbika s az egész világ magáénak vallja s legelső írójának ismeri el öt.
Minden nemzet legnagyobb írói: a francziák
Moliéreje, az olaszok Dantéja, a spanyolok
Cervantese, a németek Göthéje: azok, a kik
legnemzetiebbek otthon slegátalánosabbaka
világban. A mi irodalmunkból is Petőfi
nyert a külföldön legnagyobb elterjedést és
legátalánosb méltánylatot: az az író, kiről

SCOTT

WALTER.

a magyar ember, olvasván, azt hinné, hogy
az idegen sem megérteni, sem élvezni nem
birja. Nem ide tartozik ez első tekintetre
különös jelenség okait bővebben fejtegetni;
de nem csalódunk, ha azt főleg kettőben
találjuk: egy az, hogy az átalános emberi,

a nemzeti és az egyéni, e három, minden
emberben oly elválhatlanul van összefonva,
hogy csak a ki az egyéni jellemet és nemzeti
typust mélyéig ismeri, elemzi s festeni képes : bir az átalános emberinek is oly hü
kifejezője lenni, hogy az összes emberiség
szellemére hathasson általa; a más az: hogy
valódi nagy irók csak nemzeti talajon fejlődhetnek, mint minden fa csak saját hazája
földén érheti el tökéletességét.
Azon sajátlag nemzeti irók közé tartozik Scott Walter is, a kik épen ennek köszönik átalános s egész világra
szóló kedveltségüket. Hazája
bérczei, erdei, tavai, elődeinek
küzdelmei, romokba dőlt várainak fénykora, eltűnt nagyjainak életre idézett árnyai,
nemzeti történelmének bemohosult emlékei: azok a Scott
W. regényeinek színhelye, tárgyai; csoda-e, ha az angol s kivált a skót, legnagyobb nemzeti irói sorába helyezi s fölötte
csak Shakespearet, mellette
csakByrontés Burnst-öt ismeri
el? De a német vagy magyar
leány s ifjú és férfi is osztatlan gyönyört talál az Amy
Robsart, a Rovena és Rebeka,
a Lammermoori Ara, vagy a
bájos Edith rokonszenves alakjaiban s a skót hőskor lovagjait, a Ciánok fejeit, az oroszlánszivü Rikhardot és Erzsébetet a nagy királynét mind
oly érdekkel kiséri, mintha
magáéi volnának.
Scott Walter saját s családja
őseinek történetéből vette első
tárgyait. Előkelő skót családból származott, mely egykor a
Teviot völgyén s aTweed partjain uralkodott. A „szélek"dalnokai, s a kiket azok megénekeltek, nem egyet számláltak magukhoz az ö egyenes ősei közül. De a család,
s kivált annak ifjabbik ága, melyből költőnk
származott, alább szállt az idők folyamán.
Az ö nagyapja kis haszonbérlő volt, apja
pedig edinburghi ügyvéd, ki a törvényes
pályán némi hirre és jólétre is tett szert;
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dr. Rutherword orvostudor és egyetemi tanár leányát vette nőül, s igy azok, kiktől
Walter* közvetlenül származott, egészen más
irányú kitűnőség vonalán állottak, mint
előbbi ősei.De öt ezek szelleme ihlette. 1771.
augusztus 15-kén született Edinburghban
(a ház, melyből szülői csakhamar születése
után másba költöztek, most már el van
rombolva), s ugyanott végezte alsóbb és
felsőbb iskoláit is. Fiatal korában nem látszott benne valami kitűnőség. Megtanulta
leczkéit, mint a legtöbben, de jobban szeretett regéket olvasni, régi dalokat énekelni,
völgyet, halmot összekalandozni, patakban
halászni, tavon csónakázni, társaságos örömekbe merülni s vidáman és könnyedén élni
napjait. Iskoláit végezvén, atyja maga mellé
vette öt ügyvédi irodájába gyakornokul,
letétette vele a szigorlatokat, ügyvéddé
tette s apróbb kiküldetésekre használta.
Majd mindig öt küldötte a vidékre s a fiatal
ügyvédnek kedve telt több és több emberrel
jöni érintkezésbe, tanulmányoznijellemeket
és viszonyokat, az egyént és a társadalmat.
Mellékesen irodalmi foglalkozásokat is űzött,
kedveiéiből. Néhány német ballada fordítása
által figyelmet gerjesztvén irodalmi körökben, elhatározta összegyűjteni az ó-skót
balladákat, melyek nagy része soha sem
volt még összegyűjtve s kinyomtatva, de
még egész frisseségben élt a skót parti- és
hegylakók emlékezetében. Gyűjteménye átalános tetszéssel fogadtatott s megalapitotta
irodalmi nevét. Kevéssel arra megnősülvén,
s neje után is csinos birtokra tevén szert,
egyszersmind nejének befolyásos rokonai
utján jövedelmes, de kevés teendőjü hivatali állást is nyervén, nyugodtan szentelhette magát legfőbb, sőt egyedüli szenvedélyének : a költészetnek. Barátjával, Ballantyne Jánossal szövetségre lépett, illetőleg
pénzt tettek össze s emennek neve alatt, de
közös jövedelemre nyomdát s kiadói üzletet
állítottak.
Első önálló költői müve „Az utolsó
Minstrel dala", a lovagkor kalandos küzdelmeiből merített költői beszély, hagyományi alapon, roppant tetszéssel fogadtatott, mit a reá gyorsan következő
„Marmion", „A tó hölgye" még emeltek s
Scottot nemzete legünnepeltebb költőjévé
tevék. A lovagkor kalandos, nyers, hősies
jelleme, a természet szépségeinek, a skót
hegyvidékek és várkoszorus dombok keretében, ellenállhatlan hatást tett az őseiről
vlöszeretettel emlékező skót nép lelkére.
Angliának sem volt e korban (századunk
«lsö tizedében) költője, kit bármi tekintetben is Scotthoz hasonlítani lehetett volna.
Egyszerre azonban feltűnt Lord Byron s
óriási szellemével, hatalmas szenvedélyével,
kétely és tagadás közt hánykódó elméje
megdöbbentő viharaival elhomályosította a
skót szélek költőjét, ki — bár nála sokkal
egészségesebb — halványnak és erőtlennek
tűnt föl mellette. „Rokeby", ,,A szigetek
ura" igen csekély hatást tettek a nemzedékre, mely már ,,Larát", „A korzárt",,,Az
ibydosi arát", „Parisinát", mindenek fölött
pedig a „Childe Harold vándorlásait" élvezte s mohón szivá be édes mérgöket. Scott
Walter elnémult, neve ha nem is feledésbe,
de viszonylagos homályba kezdett merülni.
Mint kitűnő irót s magas társadalmi állású
tmbert tisztelték, de a „nagy költő" koszorúját Lord Byron elrabolta tőle.
1814-ben, a már emiitett Ballantyne
János nyomdájában egy névtelen regény
jelent meg: „Waverley." A skót hőskor
soha, még Scott Walter költeményeiben sem
volt oly hün, elevenen és megkapólag festve,
mint e regényben. Roppant hatást tett s
mindenki találgatta a szerzőt. Sokak gya-

nitását fejezte ki az ,,Edinburgh Review",
mely csakhamar ráfogta, hogy nem lehet
más, mint Scott Walter. De a szerző hallgatott — s midőn egész sora a „Waverleynovels"-nek jelent meg, fokozva az elsőnek
hatását és ellenállhatlanná téve irója varázsát, és az iró mégis névtelensége palástjába maradt elburkolva, holott ha oly nevű
iró volna, mint Scott Walter — mi oka volna
rejtőzködnie? — a közvélemény megtévedt
s ismét nem tudta: az „Utolsó minstrel" költőjét üdvözölje-e a „nagy ismeretlenben"
mint a Waverley-regények magát megnevezni makacsul vonakodó iróját átalánosan
nevezték? „Guy Mannering" — „A régiségbúvár", — „Robroy" —„Midlothian szive"
— „Ivanhoe" — „A keresztesek" — „A
lammermoori ara" — „Nigel viszontagságai" — „A rajongók" stb. nyomon követték egymást. Az olvasó világ mohón
kapott minden ujabb müve után. Ezer meg
ezer példányokban terjedt el Angliában,
Amerikában s az európai kontinensen, hol
leginkább számos fordításokban olvasták.
Korunk, mely tiz annyit olvas mint az
előbbi nemzedék, Dumast és Hugó Victort, Dickenst és Bulwert nem olvasta többet s mohóbban, mint apáink és anyáink a
„Waverley-regények" s „Az én gazdám elbeszélései" czim alatt megjelent regénycyklusokat. A század második tizedének
végén s a harmadiknak elején volt a névtelen dicsősége tetőpontján. Évi jövedelme,
melyet tolla hajtott neki, 10 ezer font sterlingnél többre ment; s termékeny geniusának teremtményei minden fiatal és nem
fiatal képzelődést foglalkoztattak. Ö pedig
a „nagy ismeretlen" maradt továbbra is.
Végre is anyagi csapások kényszeriték, hogy
nevével lépjen a világ elé. Nyomdásza Ballantyne és kiadói Constablerék megbuktak
s nagy pénzzavarokba rántottáköt is. Hogy
a hitelezőket kielégíthesse, kénytelen volt
nevét a mérlegbe vetni, s becsületes ember leven mindenek fölött a czim, melyre
vágyott, roppant munkásságát és teremtő
erejét más kiadók szolgálatába adta, kik
müveit mesésen fizetvén, képessé tették
őt, hogy adósságait mind kifizesse s még
jóléte romjait is megmentse — utódai számára, kik tőle irodalmi érdemeiért nyert
baroneti rangját, nagy költői nevét, tweedparti szép urodalmát örökölték, melyet
még életében átadott fiának. Utóbbi müvei,
melyeket csaknem gyári gyorsasággal s
mennyiségben készített, csak termékenysége
iránt költöttek csodálatot, de költői érdemét
alig nevelték már; kivált nagy történeti
müve „Napóleon élete", bár az angol felfogásnak hizelgett, de sem tárgya, sem irója
színvonalán nem áll. A közönség azonban
ezt, ujabb regényeit, elszórtan folyóiratokban megjelenő tanulmányait,miket tömérdek
mennyiségben termelt, mind egyaránt hálásan fogadta s a nagy iró, bár tehetsége
hanyatlók, dicsősége hanyatlását nem érte
meg. 1832-ben, 61 éves korában halt meg,
a túlfeszített munka által megölve, mert
rendes munkásság mellett, erős, egészséges
testi és lelki alkatával még húsz évig kellett volna élnie.
Munkáiról, a mai nemzedék előtt, kivált
hazánkban, bővebben kellene szólanunk,
mint ez életrajzi vázlat szűk köre engedi.
Főérdeme abban áll, hogy a szellemi táp,
melyet nyújt, mindenek fölött egészséges.
Scottnak, minden írásaiban főszempontja
volt: nemesen gyönyörködtetni, ö történelmi tanulmányait, emberismeretét, tiszta
erkölcsi nézleteit, élénk képzelödését s
csodás alakító erejét, semmi mellékes ezélnak: politikai vagy társadalmi eszmének,
iránynak, sőt úgynevezett erkölcsinek sem

adta szolgálatába. Az ő regénye a lehető
legtávolabb áll a modern irányregénytöl.
Objektívebb irót képzelni sem lehet. Mig
Byron minden hősében magát festi, mig az
ujabb regényírók saját eszméiket, nézeteiket,
politikájukat és erkölcstanukat testesitik
meg személyeik és meséjökben: Scott Walter az epikus nyugalmával vonul háttérbe,
s a kort, melyet fest, a külsőket, kiket felléptet, magukat hagyja beszélni és sem jellemei, sem cselekvényei alá nem fekteti, nem
csempészi be saját czélzatait. Hűség, igazság,
fövonásai írói jellemének. A többi is ezekből következik. Nála az emberi gonoszság,
gyöngeség, bün és szerencsétlenség soha
sem vesz föl szertelen, túlzott vagy torz
alakokat; azért nem is költ rémületet,
undort, hanem emberi részvétet s érdeklődést. Ő nem tette czéljává, mint a
modern regényírók s még a legjobb, az igazán nagy irók Dickens és Thackeray is, az olvasónak gyönyörködés s költői élvezet forrásává tenni az embernek nevetségessé s
undorítóvá tételét, pellengérre állítását.
Bármennyi belső valóság legyen is a torzképekben, s bármily tanulságos és erkölcsileg hatályos legyen is szemléletök: az azokban való gyönyörködést rendes élvezetté,
úgyszólván mindennapi kenyérré tenni:
mégis csak károsan hat erkölcsi érzetünkre.
A nélkül, hogy Dickens érdeméből levonnánk, (kit, mindent összevéve, Scottnál nagyobb írónak tartunk) meg kell vallanunk,
hogy ö sokat tett a beteges „sensationsirodalom" meghonosítására; egyénitésének
túlzásai, meséinek drasztikus fordulatai
által előkészítette a közízlésben számukra
a talajt. Minden regényében száz embert is
vezet elénk, oly élénken festve, ugy egyénitve, hogy azthiszszük, ha az utczán találkoznánk velők, rajok ismernénk; pedig az
ö embereivel nem fogunk az utczán találkozni. 0 az alapjában igaz vonásokat, a jellemzeteseket,szertelenekké teszi; s nemez-e
a torzkép meghatározása? Scott Walter e
hibától egészen ment. Ő embereket rajzol,
egyénit; s az ember iránt mindig részvétet
költ bennünk. Hősei nem erényhősök, sőt
jól esznek-isznak, párbajokat vivnak s apró
árulásokat követnek el; de nem is a bün
szörnyei s nem oly feketék, mint az ördögemberek. Történelmi alakjai igazak s hátterük gondos tanulmány müve. Követői a
történelmi regényben, — Bulwer, James,
Ainsworth — talán hívebbek a részletekben, de a történelmet s a kort felfogni,
igazán jellemezni egyikök sem tudja ugy.
Erzsébet királynét, Leicestert ugy állítja
elénk ,,Kenilworth"-ban, mint Shakespeare
a maga angol történeti alakjait. — Scott
nem bír szenvedélyeket kavarni fel, mint
Byron. Ö maga sem ismert nagy viharokat
saját élete- s szivében. Csöndesen szeretett,
édesen örült s nyugodtan élt. Azért ö a barátság s apai és testvéri szeretet érzelmeit
szerencsésebben festi, mint a nagy szerelem
kizárólagos szenvedélyét. A társadalomnak
is csöndesebb rétegeit, a közép osztályokat
ismeri s festi legjobban, az aljnép szemetében nem turkál, minta modern regényírók,
de a királyok nagy tragédiáit sem bírja oly
erővel, mint Shakespeare, ki a Lear-, Macbeths Hamlet anyja-féle nagyságokat oly souverain erővel zúzza porrá. A mit Scott
nyújt, ritkán megrázó, de mindig gyönyörködtető, soha sem borzadályt, undort, de
mindig élvet s tanúságot nyújtó, megható,
részvétet keltő, emberszeretetre inditó, —
egyszóval, tiszta és egészséges táplálék, a
képzeletnek nem tulfeszitöje, hanem nemes
foglalkoztatója.
Hazánkban, azokat kivéve, kik eredetiben
élvezhetik, munkái legnagyobb részét csak

német fordításban olvasták. Regényei közül csak az egy „Ivanhoé"-ra emlékszem,
hogy le volna fordítva nyelvünkre. Müvei
e legszebbike, varázs szép színezetével, hölgy
alakjai meleg és valódi festésével, a harminczas évek kezdetén jelent meg hat
kötetben, Thaisz András —korához képest
igen jó — fordításában; ma már, ha még kapható volna is, elavult. Költői müveiből csak
egyes, apró részleteket kapott irodalmunk.
A világirodalom valódi kitűnőségei közül
talán egy sincs, kitől oly keveset bírnánk
fordításban, mint Scott Walter. Pedig a
nagy Írókat minden valamire való irodalomnak, lehető teljességben kellene birnia.
S meggondolva, hogy az ujabb olvasó nemzedék már alig vagy épen nem ismeri Scottot,
ki eszerint az újdonság érdekével is birna
nálunk: kívánatos volna, hogy aKisfaludytársaság néhány remeket fölvegyen tőle
kiadványai közé. Mily szép lett volna
„Ivanhoe", „Waverley" és „Kenilworth",
s tán a „Tó hölgye" méltó fordításaival köszönteni a nagy idegen századik születésnapját!
— á—r—

Esküvő.
(Scott Walter.)

„Mért ejtesz könyeket, leány?
Mért ejtesz könyekot?
Fiam számára jöttem én
Megkérni kezedet.
Milyen derék lösz a midőn
Leszesz majd hitvese" . . .
De sír a lány, mindegyre sír,
Mert más a kedvese.
„Hagyd hát a gyászt, a bánatot,
Mit halvány arczod hord;
Fiam ur Errington felett,
Ö langley-dale-i Lord;
Békében fényes rangja van;
Csatában hírneve" . . .
De sír a lány, mindegyre sír,
Mert más a kedvese.
„Majd egy aranyláncz ékesen
övedzi át hajad;
Lesznek kutyáid, sólymaid,
Lesz délczcg, szép lovad;
És rajta ülsz, mint ordeink
Fényes királyneje" . . .
De sír a lány, mindogyre sír,
Mert más a kedvese.

Megnyílt a templom ajtaja,
Ragyog minden csillár;
A fényes nászsereg csupán
Menyasszonyára vár,
Keresni ment a vőlegény, —
De rá nem lelhete:
Tul árkon, bokron messze tűnt —
Elvitte kedvese.
Síikéi Károly.

Franklin

ifjnsága.

(Laboulay felolvasása.)
(Vége.)

Franklin a legszebb példánya az oly
embernek, a ki maga tette magát emberré;
s mikor nagy ember lett, mikor nemzetének
képviselője, Amerika nagykövete lön Francziaországban, soha sem felejtette el, hogy
egykor iparos volt s nem szűnt meg a munkát szeretni és becsülni.
Egyszer bölcsészetileg vitatták előtte:
mi az ember? Egyik egy, másik más meghatározást ajánlott. A Frankliné sem volt
roszabb a többinél, szerinte: „az ember oly
állat, a mely műszereket készít." Igaza volt.
Nem mondom, hogy más ne volna az emberben. De mi volna az ember, nem a legnyomorultabb teremtés-e, ha gondolatját
ujjai hegyével nem tudná valósítani? Kezével s maga által föltalált és készített mű-

szereivel csodadolgokat hoz létre. Azért hogy én a társadalom egyik osztályának
méltán mondhatjuk Franklinnal: „az ember hizelegni akarok a többi rovására. Én az
igazat mindenkinek meg szoktam mondani;
műszerekkel dolgozó állat."
Máskor versengések voltak Philadel- azzal akarok szolgálni hazámnak. (Helyes.)
phiában. Tudják önök, mik azok a társa- Hogy Franklin, hogy Lincoln oly nagy fiává
dalmi osztályok: az ember átveszi a felsőbb lettek hazájoknak, nem onnan van, mert
fokozatok megvetését s tovább adja az alsóbb esetleg kézműveseknek születtek, hanem
fokozatokra. (Nevetés.) Franklinhoz egy mert magasra emelkedtek, a szó legszebb
bálra hivó névsort hoztak. „Válogatott tár- értelmében, mert szellemöket nagyra nösaság lesz, mondák neki, látja ön, hogy ki velték s tanulmány, munka és takarékosság
van mondva, hogy munkásokat nem hívnak által fölvilágosult értelmet, nemes szivet s
meg." — „Szerencse, monda Franklin, hogy képességet szereztek maguknak, hazájok
az ur isten nem lakik Philadelphiában!" — szolgálatára. (Ismételt taps.) A mit kifejezni
„Miért ?" — „Mert ő is ki volna zárva az önök akartam, csak annyi, hogy ma már a szübáljából; hát nem ő a világon a legfőbb letés különbsége semmi; sorsunk a magunk
munkás?" A megjegyzés talált; az iparosok kezében van, és oly társadalomban, mely
kizárásáról szóló határozat visszavonatott. módokat nyújt nekünk a sikerre; a pálmt
Franklin, élete végéig hű maradt e gon- a legerényesebbeké, legmunkásabbaké, legdolatához. Mikor épen indulandó voltFran- képesebbeké. (Élénk tetszés.)
S most engedjenek még egy utolsó észcziaországba mint Amerika követe, levelet
kapott egy unokaöcscsétöl, a ki szappanos revételt s egy személyes megjegyzést.
Ezelőtt huszonöt évvel én is betűszedővolt, melyben üzlete állapotáról ír. „örömvoltam
s mintákat akartam összeválogatni,,
mel olvasom (válaszolt neki Franklin), hogy
kiállításra.
A régi szokást akarván utászappanossá lettél. Amerikában a Franknozni,
jeligét
kerestem, mely minta-füzetem
linok voltak az első szappanosok. Van róla
homlokára
jól
illjék. Véletlenül egy régi
nemes levelünk s czimerünk! Csak azon
spanyol
könyvben
találtam meg a mit kelégy, hogy szappanaid jó minőségűek lerestem.
Az
abc
huszonöt
betűje volt, körbe
gyenek. Küldj belölök egy jókora ládával
rendezve,
e
fölirattal:
„Vis
bene conjunca feleségemnek, hogy másokkal is megismertethesse s ajánlhassa; árát készpénzben tis" („jó összerakásukban van az erő.")
Igazi betűöntőnek és nyomdásznak való
fogja megküldeni." S mindezt oly természetesen, minden fitogtatás nélkül. Az ő nemes jelmondat, melyben nagy igazságot látok
levele: a munka, s ö soha meg nem feled- kifejezve. Rakjátok jól, helyesen össze a bekezik nemességéről. Máskor a háború alatt, tűket, a lelkeket felemelő s az emberiségnek
mikor Franklin dicsősége tetőpontján, Ame- hasznos könyv lesz belőlök; rakjátok roszui
rika pedig, mondhatni, balsorsa tetőpontján össze: oly könyv lesz, mely a lélek veszeállott: egy levelet kap Sára leányától, az delme s a nemzetek megrontója. Minden az
ő kedves Sally-jától, a mint nevezni szokta. összerakástól függ.
Ugy tetszik nekem, hogy Franklinnak,
E derék leány azzal tölté idejét, hogy minmikor
szedő támlája előtt dolgozott, mint
dig font és kötött, s a mit munkájával ke|
nyomdászlegény,
sokszor jöhetett ez a gonresett: abból a szegény katonákat segitette.
:
dolata.
Sőt
ugy
tetszik
nekem, hogy ő toSallynak, egyszerű leány létére, egyszer
j
vább
is
fűzhette
e
gondolatot.
Mert, ha igaz
mégis kedve jött, hogy folcziczomázza magát. Washington tábornokot várták Phila- a betűkről, még igazabb az emberekről:
delphiába, bált adtak tiszteletére, mindenki erejök jó egyesülésükben, sorakozásukban
hivatalos volt. Sally irt az apjának, csipkéket áll. Vigyétek az ifjakat korcsmába, rósz
és tollakat kért, hogy küldjön, ez alka- emberek közé: el vannak veszve; vigyétek
lomra. Franklin levele, melylyel erre vála- becsületes emberek társaságába, egyesítsészolt, az elmésség és erkölcstan remeke. tek munkára, nemes czélra, mindeniknek
„Csipkéket és tollakat kérsz tőlem, kedves lelke fölemelkedik, szive nemesbül. Egy
leányom, ez nekem ugy esik, mintha sót ember csak egy számjegy. Kettő egymás
hintettél volna a szamóczámra. Hát már nem mellé téve: tízszeres értéket nyer; három,
szoktál fonni és kötni, édes Sallym? Elfe- jól viszonyítva, százszorosát, ha jó akaratu
lejtetted, hogy a világon (a bün után) a kat, eszüket, munkájukat egyesitik. (Tetszés.)
Ha Franklin köztünk volna, azt mondologtalanság a legköltségesebb. Azt mondod, azért akarod felékesitni magadat, hogy daná: „Tegyetek ugy, mint én; dolgozzatok;
1
atyád Ízlése meglássák rajtad. De lásd, s ne felejtsétek el az én történetemet, mikor
atyád Ízlése az, hogy a köznyomor közepette réz, ezüst és arany pénz volt a zsebemben."
épen ne légy fölékesitve. Tégy ugy mint én, El kell ismerni, mi francziák fösvények nem
viseld az ingujjaidat addig, mig a szélök ki- vagyunk, de még nem vagyunk ahhoz
szakadozik : készen van a csipke. (Nevetés.) szokva, hogy erőnket egyesítsük; egyenként
A mi pedig" a tollakat illeti: ha épen toll bőkezűek, egyesületi utón nagyon keveset
kell, azt akármelyik amerikai kakas farká- tudunk tenni.*) Nem elég a nevünket oda
adni, adjuk pénzünket, munkánkat, fáradban találhatsz." (Ujabb nevetés.)
Látják önök, ez volt állandó gondolata, ságunkat, ne hagyjunk békét szomszédainkváltozatlan érzülete. Mint régi iparos: büszke nak, nógassuk szomszédnéinkat, s legyünk
volt eredetére; dicsőségének jogczimét ab- meggyőződve, hogy költség és fáradság nélkül semmire sem lehet menni; a költségre
ban találta.
S ha szabad egy megjegyzést tennem, pedig pénz, a fáradságra erő kell.
Mi is pénzt kérünk. De nem a szokott,
metyet elhallgatni nem tudok, kézműves
volt az is, kinek irtózatos halála ugy meg- módon. Nem a gazdagok pénzét kérjük, hogy
rendített közelebbről.*) (Mozgás.) Ama kéz, vele a szegényeken segítsünk. Mindenkitől
mely több mint négy millió lélek fölszaba- tehetségéhez képest kérünk, hogy segítsünk
dítását irta alá: egy favágó keze volt. íme, egymáson. A Franklin elvét követjük. O
Lincoln a történelemé már,őssé vált; s van-e nem hivott senkit, hogy rajta segítsen; ö
fejedelem, a ki ne szeretné családi fájára, tejet, kenyeret reggelizett s pénzt tett félre,
ősei közé függeszteni a férfiú nevét, ki karó- hogy rajta könyveket vásároljon, közhafaragással kezdte pályáját? (Mély megindu- szonra. A maga szűk erszényét összetette a
mások szűk erszényével s nagy kincs lett
lás; éljenzés, taps.)
De mikor hasonló neveket említek, nem belőle.
Ezt a példát, kell követnünk. Szent keszeretném, hogy valaki azt higyje felőlem,
resztháborura kell egyesülnünk ; kettős
*) Ez időt "jt történt épen a
koltatápa.

col ii elnök meggyilKöxlö.

*) Leányomnak szólok, mony em is értsen róla. - -Közlő.
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szolgaságot kell megdöntenünk: a tudatlanság és a nyomor szolgaságát. Ezt csak a fölvilágosodás terjesztése, az oktatás, a népnevelés által érhetjük el. A népnevelést csak
egyesült erővel mozdíthatjuk elő. Egyesüljünk tehát! Minden kéz fogódzzék össze,minden sziv együtt verjen,erös hadoszlopban nyomuljunk ekét ellenség megdöntésére; előre,
a testvériség igazi jelszavával zászlónkon:
„Szeressük egymást, segítsünk egymáson!"
(Hosszasan tartó taps és tetszésnyilatkozatok.)
(Francziából)
Károly.
S z á g z

A magyar király testőrei.
Száz évvel ezelőtt Magyarország trónján egy
királynő ült, a ki sokat, mondhatnék, mindent megtett az osztrák örökös tartományok emelésére, de
hazánk nem sok jót köszönhet hosszú negyven

volt czélozva, hanem hogy a nemzet színének egy
része a bécsi udvar légkörében átalakuljon nemzetét megtagadó udvaronczczá, s aztán később
párthivekot szerezzen amaz elnemzetlenitő gondolkodásnak.
De a hatás nem várt ellenhatást keltett. Valamint Mária Terézia simogató politikáját jóvá
tette I I . József vaskarja, moly életre ébresztette
szendergő nemzetünket, ugy e nemzetgyilkos
czélra kinézett testőrsereg is megalapítója lőn
ujabb irodalmunknak. Azok a művelt ifjak hamar
rájutottak azon meggyőződésre, hogy nekünk is
van jogunk élni és ez életnek nyilvánulatot is adni
az irodalomban. E3 ezt épen a némot irodalom
közepette, a francziául csevegő udvarnál vették
észre, miután nyelvünket minden téren megsemmisítve látták. 1772-ben lép föl legelőször
Bessenyei György az ifjúi tűz egész hevével s
támaszt maga után testőreink között egy oly csapatot, mely méltó helyet foglalhat el nemzetünk
történetének legfényesebb lapjain is. Báróczi Sándor, Barcsai Ábrahám, Kisfaludy Sándor, Váradi

tősgyökeres magyar fiuk — oldalvást állanak készen urok parancsára.
Csoportozatunk a testőrpalota előtt áll, mely
Bécs egyik külvárosának — N eubau — egyik legszebb épülete. Nem uj épitmény ez, a mit már a
styl is mutat, hanem a múlt században egy gróf
Trautson építtette, kitől a magyar korona birtokába
ment át s azóta a „Burg" közelében testőreink
diszes laktanyája lőn. Irodalmunkra és nemzetiségünkre nézve ez épület ritka becscsel bir, mert
alig van helyiség — még Széphalmot sem véve
ki, — melyre nagyobb kegyelettel tekinthetnénk,
mint ezen külföldi kaszárnyára, miután uj életre
ébredésünk első nyilatkozata ennek falai között ssü-

lemlett meg, de ha ezért emléktábla nem disziti is az
iró testőrök neveivel: hadd álljon itt e röpke megjegyzés honfiúi kegyeletünk tolmácsolására.
Pár nap múlva egyébiránt meglátjuk e palota
lakóit fővárosunkban is, miután a gazdag ezüst
zsinórzatu, piros és zöld alapszínű magyar öltöny
az ősi párduczkaczagánynyal megjelenik talán az
első magyar király ünnepén.
E. L.

Magyar testörök Bécsben.

évig tartott uralkodásának. Alatta kezdődött meg
legnagyobb erővel és a legfényesebb eredménynyel a germanizáczió; alatta függesztettek fel országgyűléseink annyira, hogy közel félszázad
folytán csak háromszor ült ogyütt a nemzet törvényhozó teste, s ekkor is mindig csak azért, hogy
a veszélyben forgó trónt megótalmazza; alatta
pusztult el hatalom3zóra a legtöbb protostans
egyház és iskola; alatta vesztették el irányadó
köreink, élükön főurainkkal, nemzeti jellegöket,
érzelmöket és hazafias gondolkodás-módjukat.
Ezen királynő alapította meg 1760-ban a
magyar testőrséget is. A királyi fény és külső
méltóság emelésére ez szükséges kellék volt, s ez
indokolja is e testület létrehozását; még Mária
Terézia személyes hiúságát is megengedhetjük,
a ki gyönyörködött a délezog ifjú seregben, s a
minden férfielőnyt kitüntető pazar fényű keleti
öltönyben, de a szervezés minőségét s a valódi
indokot nemzetiségi

szempontból határozottan el

kell Ítélnünk. Tudjuk ugyanis, hogy a testőrök
közé csak deli termetű, képzett és gazdag nomeí
ifjak vétethettek föl, melylyel semmi egyéb nem

Baranyi László, Bessenyei Sándor, Harsányi Sámuel, LaczJcovics János, ki 1795-ben mint a Martinovics-összeesküvés részese hal el a bakó bárdja
11.
alatt, b. Naláczi József, Hédei Lajos, Gzirjék^ MiSzentkirályi
Zsigmond.
hály, s végre századunkban az ismert hadászati iró:
Sztrókay Élek nagyrészt irodalmunk úttörőinek
(1804—1870.)
legjobb nevei közé tartoznak, s a kiknek a rajongásig menő honszerolme, munkakedve és kitartása
Szentkirályi Zsigmond, mint a bányánélkül irodalmunk tán jóval is hátrább állana, szati szakban nagytekintélyű hivatalnok és
mint a hogy ma áll.
e szakban egyszersmind termékeny és szeE testület 1760-tól 1848-ig szakadatlanul
fenállott, de emez év sok egyéb régi intézmény- rencsés tollú iró szolgálta a hazát. Mint
nyel egyetembon ennek is halálát okozta, azonban ember, müveit, őszinte; társalgása, modora
az 1867-diki kibékülés föltámasztotta hamvaiból megnyerő, ismerete sok, fölfogása gyors,
ezt ia. Testőreink ismét elfoglalták régi helyöket ítélete határozott; ha ellenvéleménye volt,
a magyar király belső ajtói előtt s szép nemzeti előadásában kimélö, önvédelmében bátor és
öltönyünk visszanyerte méltányoltatását a bécsi önmérséklő.Irodalmilag müveit alakban fe„Burg" kapuin belől is.
jezte ki gondolatait a legközönségesebb vitaA halottaiból föltámadt testőrcsapat néhány kérdésekben is,a mi sokak felett előnyt adott
tagját ábrázolja képünk. Egyik teljes díszben
neki.Logikája s az ellenérvek ügyes visszavelátható lóháton, miként az udvari ünnepélyeknél
megjelennek, a másik csoportnál feldiszben beszél- rése egy hosszas élettapasztalatai által gyagetnek gyalogosan, míg a szolgák — a kik szintén korlott elmés észjárásról tett bizonyságot.

Két erdélyi bányász.

Élettörténete röviden a következőkbe szolgálatát a bányabirtokosok azon idő- eljárást egy ismeretlen, tán társ nélküli
hangjegynek neveznie Erdély végzetteljes
ben. —
vonható össze.
szervezeti öszhangjában."
1858.
szept.
8-án
Kirinyi
Lajos
a
rudai
Szentkirályi Zs. született Kolozsvárott
Ama kornak igy rajzolt képe a mily
1804. május 14-dikén; atyja Mihály a leg- grófi bányamütársulat képviselői nevében
nyomasztó
hatást tesz a kedélyre, oly alkalfőbb városi hivatalokat viselte, anyja Rad- meleg köszönetét fejezte ki Szentkirályi
mas arra, hogy a nemzet janótfáyNagy Mária; mindkettő
vára s a honhoz hiven szolgált
régi kolozsvári család tagja.
magyar tisztviselőknek az enElső neje Újvári Jozefa, zagesztelődés jobbját nyújtsuk,
lathnai uradalmi ügyész Újvári
ha még élnek, a béke szavát
Ádám leánya, 1848-ban októhangoztassuk sirjok felett, ha
ber. 25-énazalathnai vérnapon
már elhaltak.
az oláhok által legyilkoltatott;
Szentkirályi fő érdeme azona második Hoffman Amália,
ban
szakirodalmi munkássámoldvabányai bányabirtokos
gában
fekszik.
Hoffman Ádám leánya, a kikMunkái:
Az Erdélyi Bányátől hét fia és három leánya
szat
ismertetése,
nemzetgazdamaradt.
sági,
közés
magánjogi
tekinSzentkirályi alsóbb iskoláit,
tetben;
(1841.)
Erdélyi
Bávalamint a jogi tanfolyamot is
nyász-kalendárium
(1844-re
és
Kolozsvártt kitűnően végezte
1845-re);
a
harmadik
évi
fo1821-ben.Ugyanez év szeptemlyam ily czim alatt: Erdélyi
ber 3-kán felesküdt a kir. korBányász Almanach (1846-ra);
mányszékhez; 1826-ban bányáNéhány törvényjavaslat a bászati gyakornokká lett, honnan
nyajog ügyében. (1849); A maa selmeczi bánya-akadémiára
gyarhoni bányatársulati képment, s ott 1828. és 1829.
viselők s egyes bánya- és vasfolytán tanulmányait kitűnően
gyár-birtokosok Budapesten
végezte. 1831-ben a magyar,
1848. tartott közgyűlésének
székely és szász nemzet fiaiJegyzökönyve, (elnök volt bából egyenarányban alkotott
nyászati osztályigazgató Tranzalathnai
bányatörvényszék
gous Lajos, jegyző: Szentkirályi
ülnökévé lett a magyar nemzet
Zsigmond); A bányászi Regalirészéről; 1846-ban moldvabátásról, székfoglaló akadémiai
nyai királyi bányamester, 1848
értekezés; Vázlatok, életbevágó
—49-ben onnan, a bányaterütársadalmi bajainkról s azok
letet elfoglaló osztrák hadseorvoslatáról.
reg elöl kormányi rendeletből
Szentkirályi Zsigmond.
Szentkirályi irodalmi munmenekülnie kelletvén, aCsányi
kássága
nálunk egészen uj téLászló teljhatalmú erdélyi korren
mozgott.
Daczára
annak, hogy Erdély
mánybiztos főfelügyelete alatti erdélyi pénz- iránt az erdélyi összes bányászat érdekében
egyik
bővebb
aranytermö
földrésze Euróügyi bizottságnál szolgált. A forradalom tanúsított, s nehéz pályájára lépése után is
pának,
második,
mely
sót
és
vasat mérhetután rehabilitáltatván, 1854-ben a kir. bá- folytonosan kitartó, buzgó és hazafias fáralen
mennyiségben
ad:
bányászatunkat
egényakapitányság vezetője lett Zalathnán; dozásaért; különösen pedig kijelenti, hogy
szen
a
bureauk,
erdélyi
és
bécsi
bányaügyi
1855-ben kineveztetett erdélyi helyettes-, a tőr-müi nyers arany 3%-val megadóztakamarák lelnéhány év
~wT-"
~-~~~^^-~,
kiismeretére
múlva 1859és
igazgatáben valósására
hagygos bányaka.
.
,
tuk.
Magyar
pitánynyá, a
" •
'-.
nyelven nem
holl865-ban
"
*"
i
1
jelent
meg
augusztus
—
tudtom
haváig szolszerint —
gált , mikor
egy könyv
állandó nyuis.
Szentkigalomba lérályi tehát
pett. .3
•úttörő volt,
Minthogy
mint ilyena provizónek, irodalrium alatti
mi érdeme
közszolgálat
nagy. Átlátelvben átata ezt mind
lánosan mina magyar
denkinek betud.
akadészámittaték,
mia,
mind
a
de az elvből
magyar
kiszükségkérályi termépen folyó
sisettudomá megrovás nyi társulat
nak a fen^s a bécsi cs.
forgó viszokir.geologiai
nyokhoz kéintézet, s az
pest csak kielső 1845sebb vagy naben levelegyobb mérző, a másotékét szokdik 1844-ben
ták az illerendes, a harA halasi Sós-tó fürdője.
tőkre alkalmadik 1862mazni: legyen szabad a közfelfogástól némi rész- tása tárgyában tett fellépéseért *öt az erdé- ben szintén levelező tagjává választotta. Miben eltéröleg, Szentkirályi közszolgála- lyi bánya-iparos osztálynak sokkal nagyobb dőn Szentkirályi 1844—45-ik évi bányász
tára vonatkozólag egy levél kivonatát bizalma kiséri mint hivatalnokot, mint a kalendáriumát a magyar akadémiának megközölnöm, mely némi fogalmat ád ar- mennyit mostani helyzetében kifejezni ké- küldötte, gr. Széchenyi febr. 26-án 1845-ben
ról: mint szolgált ö, s hogy tekintették pes, „a legyen szabad — úgymond — az irt levelében azért az akadémia legöszintebb
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köszönetét megírván: „ezen, a magyar irodalomban nagy hiányt pótló s minden tekintetben oly czélszerü és közhasznú közlemények minél tovább folytatására írónak erőt
és egészséget kivánt." Gróf Teleki József
pedig 1843-ban ápril 12-én a számára megküldött nemzetgazdasági első müvét szintén
lekötelező módon kösz invéu meg: ,,különös örömét fejezte kiafelett, hogy a nemzeti
irodalom e szinte egészen elhanyagolt ága
ily ügyes művelő kezekre talált." Ugyan-e
müvét gróf Széchenyinek is megküldvén,
ő is melegen buzditá Szentkirályit kitartásra a szakirodalmi pályán. „Tegyen ön
— igy végzi levelét — körében mindenha,
a mit tehet; s emeljük magasbra egykor bizonyosan égi/beolvadandó testvérhazánkat."
(1842. január 13)
Nyugalomba lépte után Kolozsvárott
élt Szentkirályi, hol polgártársainak bizalma
1867-ben a polgármesteri hivatalba helyezte. Itt is számos tanúbizonyságát adta
közügy iránti szeretetének, sokoldalú tehetségének, s feledhetlen becsületességének.
Éles pártküzdelmek okozták, hogy egészség
tekintetekből, rövid hivataloskodása után
önként magányába vonult vissza. Utolsó
müve: egy fogyasztási egyesület alkotása volt,
mit ö a létrejövés pontjáig vitt, de gyümölcsei
nem láthatá. 1870. ápril 19-én pár heti súlyos betegeskedés után, neje és jó reményű
gyerekeinek jövendő sorsa felett szorongva
kimúlt. Halála veszteség Magyarország bá
nya-ügyére és irodalmára, hézag Kolozsvár
közdoígaira s átalában minden hasznos intézetre és törekvésekre nézve.
0 halála napjáig eleget tett Széchenyi
kérésének!
Jakab Elek.

A halasi Sóstó és gyógyfürdője.
A mely vidéken a természet megragadó szépségeit s adományait fukar kézzel osztogatja, ott nz
emberi munkás kéznek, kiturtó szorgalomnak kell
előtérbe lépni, hogy pótolja a hiányt, sa természeti szép iránt annyira fogékony ember kielégítésére mesterkélt természeti szépségeket alkosson.
Mig Korytnicza, Mehádia, Balaton-Füred a
természet ezen adományaiban gazdagon részesittettek: addig a halasi „Sóstó" sivár homokbuezkák közé volt elrejtve, s csakis a vállalkozó szellemnek, s a nehézségekkel megküzdő szorgalomnak
köszönhető, hogy a hol ezelőtt még néhány évvel
futóhomok sivatag terült el, most virágzó park
zöld oáza diszlik, s kínálkozik üditö árnyaival.
A halasi Sóstó mint sziktartalmu hathatós
gyógyvíz, már rég időtől fogva ismeretes nemcsak
a helybeliek, hanem a környék népessége előtt is.
Használatát azonban felette nehezitette s kényelmetlenné tette a fürdői építkezések teljes hiánya;
mig ezen egy buzgó vállalkozó Kohlmann István
nem segített, ki a nehézségektől el nem esiiggesztve (a mennyiben 6 évig folytonos szárazsággal és viznpálylyal kellett küzdenie) bizva a fürdő
jövőjében, a Sóstó fölött képünkön látható bár
egyszerű, do ízléses és a czélszerü fürdő-intézotot
alaKitotta.
A tó Kis-Kun-Halas városától észak-nyugati
irány ban egy negyed órai távolra fekszik.
Halas a Duna és Tisza közt fekvő Kis Kunság
egyik legnépesebb, legrégibb, történeti emlékekben leggazdagabb s területére nézve legnagyobb
városa.'Népessége 14,000, tiszta magyarajku lakos.
A tó szélessége közép számítással 320 öl,
hossza 500 öl, területe 103 hold.
A tó közelében egy folől az alföld síkja terül
el, szétszórt tanyáival; másik oldalán csinos szőlőskertek, gazdngon termő tőkékkel s nemesitett
fákkal, melyeknek jó izü gyümölcseit a fürdői vendégek a legjutányosabb áron élvezhetik, s szállás
szűkével a tŐszumszód szőlőhelyiségeket is kibérelhetik, — magánsik a fürdőkertnek gyümölcsöse a
legkitűnőbb kertész figyelmét is megragadja, s
nemesitett faj - gyümölcseivel a fürdővondégek
asztalát gazdagon elláthatja.
A viz természeti tulajdonai: színe a felolvadt
sziktől zavaros szőke, szaga nincs, mélysége l l / 2
láb, alja homokkal vegyült szikes iszap, fürdés
alatt a bőrt csipi és veresre festi, a tó medre a

jelen évben vizgazdag. A mi a Sóstó vizének
vegyi viszonyait s gyógyerejét illeti, Molnár
János ismert vegyész által elemezve, következő
eredményt mutatott fel: a szilárd alkatrészek, 100
vizrészben 1,686 rész, melyből a konyhasó tesz
9
/ J0 rész gránt, — azonkívül jelen van szénsavas nátron közel 10 grán egy font vizben. Szénsavas mész, magnésia, kovasav nyoma csekélyebb
mennyiségben.
Ezen részletes vegybontás is eléggé kimutatja, hogy a halasi Sóstó vize kiválólag nátron
tartalmú, s az oldó nátron fürdők osztályába tartozik.
Gryógyhatásáról gazdag sziktartalma kezeskedik, s a stájerországi gleichenbergi és márienbadi luganyos sósfürdők gyógyhatásával hasonlítható össze; a különbség csakis abban áll,
hogy mig azok kénsavas nátron (glauber só) gazdag tartalmuknál fogva nagyobb oldó erővel bírnak, addig a mi nátron-fürdőnk, gazdag szénsav
tartalmánál fogva gyengébben és szelídebben
olvaszt.
A fürdő eredménydús hatása egy pár év óta
a fürdői vendégok számát, ugy a közel, mint a távolabbi vidékről annyira szaporította, hogy tavaly
már a fürdőtulajdonos kénytelen volt a fürdői
építkezéseket kiterjeszteni, s a fürdő szobák számát álló 6 ról 8-ra szaporítani, melyekhez azonkívül díszesen kiállított hideg zuhanyt is csatolt.
Az idén pedig egészen önálló s fölötte csinos
táneztermet építtetett, mely a fürdő vendégek, s
különösen a csak néhány pereznyí távolban eső
Halas város lakosai — vagy szállóinak hetenként
a társasélet mulatságaira kényelmes helyiséget
biztosit.
A betegek élelmezéséről a vendéglő tulajdonos a legjutányosabban gondoskodik. Szórakozásra s kedélybeli felüdülésre kínálkoznak az
árnyas jegenye-, akácz-, platán-, és tamariskus
fasorokkal körül ültetett s virág ágyakkal váltakozó sétányok, a tó'szomszéd szőlők árnyas lugasai, — az üde és virágillattal telt szelid lég, s a
Sóstót környező aranykalászoktól diszlő táj. Kirándulásokat tehetnek itt az üdülő vendégek a
közöl tanyákra, hol a legfinomabb birkasavót,
tehén tejet és vajat élvezhetik, s maga Halasvárosa vendégszerető népe is elég szórakozást
nyújthat.
Szóval a szorgalmas fürdőtulajdonos, ha kellő
pártolásban részrsülend, évről évre oda fog működni, hogy a fürdő elrendezésénél minél több
csínt és erélyt fejtsen ki, s minden szorgalma a
fürdő hírének, hitelének megalapítására és emelésére lesz irányulva.
Dr. Molnár István.

A magyarosodást mozgalomhoz,
mely napilapjainkban állandó rovatot foglal el
közelebbről, egy hanggal járul Geguss Dániel
váltó-törvényszéki bíró s a Corpus Juris derék
fordítója is, hazafias költeményt irván Bú-hangok
czimmel, a római elegiák alakjában, hat szakaszban, mely a szerző egyéb hazafias költeményeivel
együtt nem sokára önálló füzetben fog megjelenni.
A terjedelmesb költemény a nemzetiség, honszeretet, anyagi és szellemi emelkedés eszméi körül forog; megrója az idegenszerűség, elsatnyulás
fel-feltünő jelenségeit stb. Az egyes szakaszok
(énokek)gnomaszerü apróbb részletekre oszlanak,
melyek közt csak a főbb eszmék menete képez
kapcsot.
Mutatványul néhányat e kisebb gnómákból
itt mutatunk be olvasóinknak :
Fel-felemelkedik a multat fedező lepel önként,
Nézz oda honfi sereg! lássad az ősi erélyt.
Megszerezé a hazát dicsőén, sőt bajnoki módon
Küzdött vészekkel, nemzeti léteiéért.
S Kárpáttól lefelé, majd tengerig érve terülő
Föld minden része, hon-szeretetre tanit. —
Nemzeti fenmaradásunknak védszelleme büszkén,
Zászlókép lebegett, majd ezer éveken át: —
Most csak a múltból eredt csillámlat pislog előttünk.
Sót idegenné vál itthon is a mi szavunk
S a külszin; ha tevékeny erőt nem fejt ki az összes
Hon-szerető szívből hatni tudó akarat.
Néma tanúságul népünknek visszavonását,
Példa-beszéddé válr, párt-szakadási dühét,
Megkevesüit soraink szomorú emléke mutatja. —
Őrt állj hon-szeretet! el ne veszitsd az időt! —
Látom, honfiaink eddig mint fogyva-fogyának.
Kérdezhetni hiszem, lesz-e előmenetel? —
Mert ha fajunk apadása nem áll meg-: más veszi hasznát.
S elnyomatásunkon lát idegen diadalt. —

Lassan! most magasan tündöklő tettre vezérlem
Nagy szavakat kereső gondolatim menetét.
Nemzeti harozunknak ragyogó képére tekintsünk;
Szellemi fenségben, ott ül a — hon-szeretet.
Melyre az ősi erény kedvvel mosolyogva leesillog.
Visszasugározván hajdani tetteiben.
Es az utókor előtt áldó emléke marad meg.
Múltakhoz méltó lelkesülési jelül. —
E század közepén annak hirére hogy önkény,
S ellenerő fenyeget, a haza vesztire jár:
Mint fűszál a mezőn felkölt a lelkesedett faj,
Harczi vitézségben megmutatá erejét.
Büszke vidorsággal lép a honvédi csatákból
Élve maradt bajnok, megfelel érdeminek.
Harczban elestek nek nyugovó sír-hantja fölébe ,
A hálás kegyelet, többnyire szobrot emelt.
Sőt fejedelmi kegy és a honfi segélylet örömmel
Enyhité nyomorát megsebesülteinek.
Ámde feledve ki lett? a harezos nemzeti örök:
Kiknek az emléke, többivel egybevegyül.
Emlékül viselem sebemet magam is kegyelettel.
Sírig ez emléknek büszke önérzete tart.
Hon! neked élned kell! s fiaidban örökre virulnod !
Tűri a Told könnyen, bárki tapossa rögét.
Mint jeles épitmény talaját c-ak a mü teszi nagygyá.
Téged a nemzetiség szellemi gyámola tart. —
Léted alapja szilárd; szent István sziklatetöjén,
Minden időkre daczol, még az enyészeten is.
Sorsodat intézik bölcs férfiak, és az erős nép
Őriz, mint bátor hon-szerető ivadék.
Mind sorakozni tudó, nemesen foglalni el a tért,
Fen-fentartni fajunk. — A magyar élet-erőt
A haza fenmaradásának buzgalma hevíti;
Őseitől Örökölt szellemi élvezetül.
Fényes egedre, hazánk! eddig már bus nap elég volt,
Megrendíteni jíírt, többször is a zivatar;
És ha veszélyt jelezett, nemesült a honfi szerelme,
A haza sorsa iránt, lelkesedésre hevült.
Ezt az örökségét őseinknek, minden időre
Megszerezé a múlt, dús hagyománya gyanánt.
Lelki erőd mondtam. — Hanem a test, hogyha hanyatlik,
Mindenik egyformán rendre hanyatlani fog. —

Az

i v ó v i z.
(Vége.)

Azon kiterjedésnél, melyet a gépüzlet napjainkban nyert, nem elégszünk meg többé a városok vizzel-ellátásánál azzal, hogy ez csak egyes
pontok felé az utczákon vezettessék, hanem most
minden házba és itt minden helyre elvezetik, hol
épen vizet használnak. Több ideig tartott, mig
nálunk ez ujabb vízvezetékek nagy becsét belátták,
de most már nagyobb tetszésben részesül ez intézmény és remélhetőlog nagyobb elterjedésnek is
fog örvendeni. A hol most ily vízvezeték létesítése
forog fenn, ott legtöbbnyire lemondanak arról,
hogy a vizet messze távolból vezessék, hanem e
czélra majd mindig a legközelebbi folyót választják, mivel a lágy folyóvíznek használata házi és
iparos czélo! ra sokkal jelentékenyebb, mint a kemény ivóvíz fogyasztása.
A víznek ivá3ra használásánál legnagyobb
fontosságú dolog, vájjon nincs-e szerves vgyülékekkel megterhelve. Ha níigyon meg van terhelve
a viz eflféie vegyülékekkel, akkor az már magában
véve undorító kinézésü. Ha némi ideig állni hagyjuk, igen könnyen megposhad, s azután élvezete
károsan hat nz egészségre, mi főleg ragályos betegségek alkalmával a legborzasztóbb következményeket vonja maga után. A középkorban nagy
mérvbon pusztitó járványok alkalmával a nép hite
a roppant pusztulást a kutak megmérgezésének
tulajdonította, s ennek gyanújából százanként hurCzoltattak máglyára az ártatlan zsidók; —pedig
nem mérgezés, hanem a tudatlanság és hanyagság
idézte és mozditotta elő a bajt az által, hogy az
ivóvízre és tisztaságra igen kevés, vagy épen
semmi gondot sem fordítottak.
De föltűnő, hogy ezen a közegészségre nézve
oly fonto3 ügyre még napjainkban sem fordítanak
félannyi figyelmet sem, mennyit a közjólét mulhatlanul megkövetelne. Csak kevés helynek jutott
azon szerencse, hogy ivóvizét tiszta forrásból merítse. Többnyire kénytelenek vagyunk kutakat
ásni e czélra, és épen itt legkedvezőbbek a föltételek a víznek szerves anyagok általi tisztátalanitására. E kutak többnyire összeköttetésben állanak a közel fekvő folyókkal. A kutak által szolgáltatott viz ezekből származik, s ennélfogva
szükségképen szerves anyagokkal van boszenyezve,
miáltal a kutfenék beiszapolása idéztetik elő.
Hasonló eset áll be azon kutaknál is, melyek nem
folyókkal állnak összeköttetésben, a mennyiben
ezekbe a szerves anyagok a föld színéről beszivárgó.
viz által vezettetnek be.
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Ez összegyűlések által természetesen a viz szerkezetének vizszűrésre használása némi kényeltulajdonsága lényegesen megváltozik, és a gon- metlenséggel jár. E munka azonban nagyon megdozáshoz képest, melyben a kut részesül, igen könnyittetik azáltal, hogy a legújabb időben a
megfoghatólag a viz minőségének is változnia kell. szén idomitása lehetségessé vált, ugy hogy üres
Ha valamely kútnak folytonosan jó izü vizet kell labdákat lehet belőle készíteni, melyek azáltal,
szolgáltatni, nem szabad annak hosszabb ideig hogy tégla módjára kiégettéinek, jelentékeny kehasználatlanul állni, mert különben a tespedés kö- ménységet nyernek.
Az ily szénlabdák segélyével a legroszabb
vetkeztében a vizben levő szerves részecskékből a
lassú rothadás folytán színes és ro3Z szagu szétbo- vizet pillanat alatt ihatóvá lehet tenni. E szűrőmolványok (rothadmányok) fejlődnek ki. Hason- labdák hatása kísérleteknél bámulatos eredményt
lóképen a vízben is számos csirái fejlődnek ki az idéz elő; mint varázs ütés által, a legcsunyább és
alsóbb növényeknek és állatoknak, melyek rende- rósz szagu viz teljesen tisztává és szagtalanná tésen rövid élet után elhalnak, és még növelik az tetik. S épen nem nagy munka egy ily szűrőt munelsenyvedő anyagok mennyiségét. Ellenbon a kut kásságba hozni. E czélból a szénlabda kakassal
használata által vizváltozás idéztetik olő az üstben elzárható gumicsővel láttatik el, mint a ábra mutatja; vagy czínből készült szivornya alkalmaztaés ezáltal megakadályoztatik a tespedés.
E mell itt a kutak elhelyezésénél fő gondot
kellene fordítani arra, hogy szemétgödrök, istállók
s más efféle szennygyüledékek közelébe ne essenek,
mivel ezekből könnyen beszivárog a folyadék a
kut vizébe, és a legjobb vizet is megrontja. Kétségtelen ugyan, hogy gyakorta lehetlen, főleg népes városokban, a kutakat e szennyholyektől, vagy
ezeket amazoktól kellő távolságban elhelyezni: de
e tekintotben is elég segédes köz van a viz botisztátalanitásának elhárítására. így például minden
sárcsatorna-vezetéknek, trágyagödörnek, sat. jól
kibéllolve kellene lenni jó czementtel; mivel csak
igy válik lehetlenné a bonnök foglalt undorító folyadékoknak tovább terjedése a földrétegon, s a
közel fekvő kutakba szivárgása. — Továbbá népes
városokban semmi szín alatt nem kellene megengedni, hogy az iparos műhelyek és háztartások
folyékony rondaságai földalatti gödrökbe vezettessenek. És mégis az efféle gyakran egyenesen
rendőrségileg hagyatik meg! Hasonlóképen a városok, nyilvános helyek, utczák, moslék- és sárcsatornák tisztántartása tekintetében is még sok
kívánnivaló van hátra. E körülmény is nagy be- tik reá, melyen még egy külön szivóc3Ő is van,
mint b ábrán látható. Ha a szűrőt tevékenységbe
folyást gyakorol a kutak vizének tisztaságára.
akarjuk hozni, egy edénybe teszszük, melyben a
Az előadottak szerint az egyeseknek gyakran megszürondő folyadék foglaltatik, és bezárván az
nem áll hatalmában a viz beszennyozését előidéző alsó csapot a szívócsőn szájunkkal a levegőt a
bajokon segíteni: de mégis mindenki védheti ma- labdából kiszívjuk, mig a folyadék, mely a viz
gát a tisztátalan viz káros következései ellen, a által a gömbre gyakorolt nyomás következtében,
mennyiben az ilyen vizet nem használja, vagy más ennek falain át, könnyen a belső légüres térbe
szavakkal, a mennyiben azt soha sem használja nyomul, szájunkba jut. Ekkor bezárván a SZÍVÓCSŐ
másképen, mint megszűrve, vagyis tisztátalan ve- csapját, és megnyitván a szivoraya alsó végén
gyülékeitől megtisztítva.
lévő csapot, ezen addig foly ki a tisztult viz
A viz tisztítása a benne úszó, vagy föloldva szakadatlan sugárban, miglena gömb vizzel leend
levő szerves és szervetlen testektől, tisztán mecha- körülfogva. Ha tehát gondoskodva van arról, hogy
nikai munka, molyot mindenütt szűrés által esz- az edény folyvást tele álljon, a lefolyást vagy szűközölnek. Ez abban áll, hogy az elébb csöndes rést tetszés szerinti ideig lehet folytatni. Minél
állvabagyás által megtisztult vizet oly testen bo- hosszabban nyilik le a szivornya hosszabb szára
csátják keresztül, melynek likacsai kisebbek, mint az edénybeli vizszinétől, annál gyorsabban megy
a vizben foglalt tisztátalan részecskék. A viz mindig hydrostatikai nyomás által kényszerittetik a
szürő-edényen átmeneteire, és az ezen levő likacsok nagyságától és a szűrő rétegek vastagságától
függ, hogy a viz gyorsabban vagy lassabban végezze útját.
Szűrő anyagul oly testeket kell alkalmazni,
melyek a vizben nem olvadnak fel, és ebbe semmi
ujabb beszenyezéseket nem bocsátnak. E czélra
haszálhatni gyapjú, selyem, len, gyapot anyagokat, szivacsot, horzsát, homokkövet; a legátalánosabb szürőszert azonban a kövecsfövény, kövecs
és apróra tört faszénből készített rétegek képezik.
Az utóbbi szer használatánál a finomabb por kiválasztandó; mivel az átszürődést haszontalanul ne- végbe a szűrődés. C ábra ezen szűrő labdák haszhezitené. Előnyös, ha egyenlő finomsággal bíró náfatmódját mutatja, melyhez további magyarázat
egyetlen réteg helyett több réteg használtatik fo- nem szükséges.
Az ily vizszűrő haszna oly szembetűnő, hogy
kozatos finomsággal. Az átszürődő viznek legelőbb
kívánatos volna, miszerint egy háztartásnál se
mindig a durvább szem rétegeken kell átmenni.
Hogy a szűrő megdugulása s ezzel a munka hiányoznék. De különösen szükséges volna az a
kellemetlen félbeszakítása elmellőztessék, a szürő- puszták, lápföldek és mocsáro3 helyek lakosainál,
désnek lehetőleg fölmenőleg, azaz: a nehézséggel hol a jó minőségű viz a legnagyobb ritkaságok
ellenkező irányban kell történni; mivel ellenkező közé tartozik; valamint oly helyeken, hol az emesetben a vízből az első szűrő rétegekben lerakodó ber folyókból fedezi vizszükségét, vagy épen az
merő testek mindig mélyebben mennének be a esővizet kénytelen fölfognie czélra. E szűrőkészüszűrőbe és azt rövid időn megdugnák. Ellenben lékek átalános elterjedésével a közegészségi állaa felmenő szűrődésnél a lerakodott merő testek pot bizonyára lényeges jobbulást nyerne.
Dr. Bardocs L.
nem haladhatván a nehézségerővel ellenkező irányban, az alsó rétegekben maradnak meg, vagy ha
olyan a szerkezet, fenékre is leszállnak, honnan
mint iszap könnyen kibocsáthatók. Csak huzamo- Előkészületek a természetvizsgálók
sabb id) múlva juthatnak ez esetben a tisztátalanságok a legfelső rétegig, a m időn a szűrő megtisztítása
aradi nagygyűlésére.
vagy megújítása szükségessé válik.
Arad, aug. 16- 1871.
A szén, nagy likacsosságánál fogva régtől
Mint minden ünnep előtt, ugy jelenleg is, a
fogva kedvelt eszköz volt a szűrésre, minthogy
nemcsak a vizben lebegő tisztátalanságokat tar- természettudósok és orvosok XV-ik nagygyűlétóztatja vissza, hanem a festő anyagokat és a sz i- sének fogadására — melyet valódi ünnepnek targps gázfajokat nagy mértékben magába szivja. tunk városunkra nézve —, tettel és szóval anyaHa festett és szagos folyadékokat friss szénporon giak és szellemiekkel egyaránt egész szenvedélyszűrünk át, teljesen színtelen és szagtalan folyadék lyel készülünk.
tumk elő. Háztartásban a szénszűrő közönséges
Egy pár lap ugyan, — kikben tán több volt

az ujságközlés iránti vágy, vagy a tájékozatlanság,
mint a roszakarat, már előre pálezát tört Arad
vendégszeretete fölött; mely nem lett volna baj,
ha egyszersmind az ügy iránti közönyösséggel is
C
nem vádolta volna városunkat, mely már Arad
műveltsége ellen akarva vagy nem akarva volt
egy életlen s igen alaptalan, s teljesen jogosulatlan
itélet.
Hogy érdekkel viseltetett városunk az ügy
iránt, mutatja az, hogy a tudósokat falai közé
hívta; hogy azóta se csökkent az érdekeltség, mutatják az előkészületek, melyek után a siker a
lehető legtökéletesebbnek ígérkezik, s végre hogy
Aradot a vendégszeretet kérdésében valóban kalap levéve kell említeni: azt nem egy alkalommal
mutatta meg a város értelmes és művelt közönsége ; de meg fogja tudni mutatni most is.
Ezen sorok után, melyek a fölemiitett körülménynél fogva elmaradhatlanok voltak, röviden
vázolni iparkodom azon készületeket, melyek eszközlésében akár a szellemi, akár anyagi oldalát
tekintsük, Arad ki akar tenni magáért.
Első helyen emlitem „Arad monographiáját",
melyet derék erők állitottak össze, szorgalommal és
szakismerettel.
Á történelmi részt Törők Gábor; a néprajzi
részt Varga János és a földirati, természetrajzi,
közegészségügyi, valamint a lebészeti viszonyokat
dr. Eóth Albert megyei főorvos irta. Az egész
munkának fénypontja, mely egyetlen ily alkalmakkor adatni szokott monographiában nincs ily térje delemben és valódi szakismerettel írva, — az
utóbbi rész, hol különösen tudományos szinvonalon álló tapintattal vannak a lebészeti tünetek magyarázva s azok egy tizenöt évtől szerkesztett
éghajlattani s lebészeti táblás kimutatással illusztrálva.
Nagy kár, hogy Arad város főorvosa, ki
egyszersmind a nagy gyűlés egyik^ titkára, szintén nem adta a városra vonatkozó közegészségügyi s egyéb szakmájába vágó észleleteket.
E monographiából a tudósok egy-egy példányt
fognak kapni; valamint egy éremből is, mely emlékül fog veretni.
Nagy gond fordittatik a kiállításokra is,
melynek régészeti és gazdászati része sokak tetszését meg fogja nyerni.
Egyik legérdekesebb kiállítás lesz a képzőművészeti társaság képgyűjteménye, mely az uj megyeház nagytermében van fölállítva; 70 képből
áll s mától fogva kinyitva a közönségnek, mely kitűnő érdekeltséget mutat iránta.
Mellesleg megemlíteni, hogy a valóban pártolásra méltó társulat Aradról bizonynyal magával
viszi a kikötött „pártolók" azon számát, mely lehetségessé teszi, hogy ezentúl többször is legyen
alkalmunk, erre fele oly ritka képtárt látni.
Egyik legszebb szellemi részét fogják képezni
a közelgő ünnepélynek — a vidék legszebb helyeire rendezendő kirándulások, vasúton és kocsin.
Duna vidéki és tiszántúli látogatóinkat valójában igen kellemesen fogja meglepni például a
hires Eadna vidéke a gyönyörű fekvésű Lippával
s a vadregényes solymosi vár romjaival; hová a
kirándulók csoportosan föl is mennek, s honnan a
képzelhető legremokebb kilátást élvezhetik.
Nem lesz-e más résznek bár szomorú emlékű,
de mindenesetre érdekes látogatási helye Világos,
alant oly néma s mégis mennyi keservet ébresztő
síkjával s fönt gyönyörű multu romvárával. A
szomorú emlékeknek különben itt bővében leszünk.
Itt van magában a város szomszédságában a két
aradi kálvária, hol a négy vértanú főbe lövetett s
a kilencz bitóra huzatott; hát az aradi vár, melynek szűk czelláira, alkalmasint nem egy-két vendégünk ismer reá, mint fájdalmának néma tanujára.
Azután lesznok kirándulások Erdély leggyönyörűbb vidékeire. A regényes pontokkal teli
Hátszeg vidékre; Dévára, Vajda-Hunyadra; Piskitől Petrozsenyig oly vidékeken keresztül, melyek régi romokkal, barlangokkal, vadregényes
őserdőségekkel tele még azt is meglepik, ki tán
már ott minden nyomot ismer.
Szellemi részei lesznek a nagy gyűléseknek
a szakülések; hol tudományos értekezések tartatnak ; oly elvek vitattatnak meg, melyeknek haszna
örökös; inditványok tétetnek a jövőre nagy hatásúak ; tudományos pályamunkák koszoruztatnak
s a tudomány érdekében uj pályázatok hirdettetnek.
A várvavárt vendégek fogadásáról elég anynyit említenem, hogy már napok óta egy oly bizottmány működik e tekintetben, mely Arad város
értelmes polgársáo'át magába öleli, s mind az indóháznál való ünnepélyes fogadás, ismerkedési estély, bankettek, mind az elszállásolás, mmrf az
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ünnepély rendezése körül annyi buzgalmat fog
kifejteni, hogy minden hozzánk jövő vendég tőlünk a legszebb emlékeket s őszinte megelégedést
fog magával vinni.
A gyűlés előrajza következő: a tagok beírása
augusztus 25., 26. és 27. délelőtt 9-től 12-ig és
d.u. 3-tól 8-ig a városházán történik, hol a megérkező tagok magukat a pénztárnok és egy külön
bizottság jelenlétében a nagygyűlés névkönyvébe
írják be. Mindenki beírja vezeték- és keresznevét,
polgári állását, a szakosztályt, melyben működni
vagy résztvenni akar, tartandó tudományos értekezésének czimét, állandó lakhelyét és a gyűlés
holyén való lakását. A mennyiben még (az utazási
igazolvány kiállításakor) nem fizetett, a 6 ftot leteszi. Ekkor igazolási jegygyei láttatik el, melylyel a beirott tagoknak minden jogával s előnyeivel élni fölhatalmaztatik; a boiratásután a fölvéti
jegy, szállási utalvány, a fiumei XIV. nagygyűlés
évkönyve ; továbbá Áradváros és megyo tájrajza,
a gyűlés emlékére veretett fémek mindenkinok
kézbesittetnek.
Augusztus 27-én esti 8 órakor gyűlnek össze
a tagok a „fehér kereszt" vendéglő nagy termében
ismerkedési estélyro.
Augusztus 28-án d. o. 9 órakor lesz a megnyitó közülés.
Augusztus 29-én és 30-án szakülések.
Augusztus 31-én kirándulás Radna, Lippa és
Világosra.
Szeptember 1-én szakülések.
Szeptember 2-án bezáró közülés.
Szeptember 3-án kirándulás Piski, Potrozsény, Hátszeg, Vajda-Hunyad, Déva vidékére.
A szakülések napjainak szabad óráiban bizottsági ülések tartatnak.
Ezeket, valamint a nagygyűlésre vonatkozó mindennemű érte=.S_
sitést jóeleve tudatni fogja a
„Napi Közlöny", mely a nagygyűlés tartama alatt naponként meg
fog jelenni.
—r
n—

Tripang-halászat UjKaledoniában.
Lapunk utóbbi két számában
hosszasabb közleményt adtunk
Francziaország legjelentékenyebb
ausztráliai gyarmatáról, Uj-Kaledoníáról. A már közlőitek kiegészítéséül nem lesz talán érdektelen
Uj-Kaledonia lakóinak legfontosabb és legéletbevágóbb foglalkozását, a halászatot s különösen a
tripang-halászatot is néhány sorban megismertetni olvasóinkkal.
Uj-Kaledoniának (mely elnevezés alatt egy fő- és több apróbb
szigetből álló szigetcsoportot kell értenünk, nem
pedig egy szigetet magánosán, miként ezt sokan tenni 8zokták) tengerpartjait kisebb-nagyobb távolságra majdnem köröskörül burány
— vagyis korallzátonyok övezik, melyeknek
sziklái között roppant mennyiségben tanyáznak a különböző nagyságú tengeri halak, rákok,
puhányok s több efféle vízi lakók. E helyeken
tehát a halászat igen hálás foglalkozás. Tudják is
ezt Uj-Kaledonia lakói, mert az év bizonyos szakában, mikor t. i. a halak nem mérgesek, ezer meg
ezer pirogue, vitorlás és vitorlátlan kisebb-nagyobb hajó lepi el a korallzátonyok vidékét.
Hanem az idegen ember, ki a holyi viszonyokkal
nem ismerős,keservesen megemlegetheti e halakat,
ha olyankor lakott jól belőlök, mikor épen mérgesek. Uj-Kaledonia halainak e sajátságos természetével a természettudósok máig sincsenek
tisztában, do a bennszülöttek annál biztosabban
tudják, hogy mikor élvezhetők minden veszedelem
nélkül. E részben való tudatlanságát nem egy európai fizotte meg már életével.
A szigetcsoport egyik legáldottabb szigete a
kis Baulabio. Itt is nagyban megy a halászat, de
a mi legsajátságosabb, nem halakra, hanem valami
tripáng nevű puhányra (Holothuria tripang),
mely Kelet-Ázsia lakóinak s főleg a|khinaiaknak
legkedveltebb nyalánksága. E puhány (mollusca),
melyet alakjáról a mi nyelvünkön legtalálóbban
„tengeri hengernek" nevezhetnénk, meglehetős
undorító kinézésü tengeri féreg. Sokféle változatban fordul elő; Uj-Kaledonia körül leggyakoribb
a Holothuria elegáns és Hol. tubulosa. A húsos,
hengeralaku tömeg, faja és kora szerint, igen különböző hosszúsággal bir, néhány centimétertől

egész egy méterig; egyébiránt rendes hosszúsága
egy jó arasznyi s körülete 2—3 hüvelyk. A halászok a tripangot, mely mindig csak a korallzátonyokon található s iszapos helyeken soha, kezeikkel szokták fogni. Lapos járműveikkel fölkeresik
a zátonyok között azokat a helyeket, hol jövodelmező fogást remélhetnek.
A tengeri férget nagy kosarakba rakják;
azután megtisztogatják, megszáritják és megfüstölik. Legelőbb is, még mikor eleven, forró tengervízbe dobják, melyet folytonosan kavarnak,
azután egyenként kiszedik őket, hosszában fölmetszik, megtisztogatják s egy peezket foszitenek
belé, hogy az állat teljesen kiszáradhasson, végro
a tűz fölé függesztik, de ugy hogy egyszerre ne
sok füst érhesse. Az ily módon megszáritott portékának ötféle különböző fajtáját ismerik. Nouméá-ban a legegyszerűbb faj tonnája (20 mázsa)
1200 — 1600 frank, a legjobbé körülbelől 2000.
Khínában ez ár megkétszereződik. Garnier, kitől
Uj-Kaledoniára vonatkozó adatainkat kölcsönöztük, látott egy embert, ki naponként 100 frank
értékű tripangot halászott össze, fontját valami
20 centime-re számítva. Természetes, hogy nem
mindennap lehet a zátonyokra menni. A halászat
néha roppant veszedelemmel jár, mert a tenger
csak ugy hemzseg a czápáktól. Do Uj-Kaledonia
vizeiben e torkos állatok oly gazdag táplálékot
kapnak halakban s egyéb tengeri állatokban,
hogy embert csak ritkán s kivételeson támadnak
meg. Sőt az is megtörténik, hogy emberi hullák,
melyek napokig úszkáltak a tengeren ide s tova,
érintetlenül maradtak a czápáktól.
8. L.

két év előtt 150, a melyekbe 38,869 tanuló járt.
Minden 2020 lakosra esik egy gymnáziumi tanuló,
s minden 600,000 lakóra egy-egy gymnázium. De
a lengyel és a balti tartományok ezen tekintetben
is túlszárnyalták a tős gyökeres orosz vidékeket,
mivel amott az arány, mint 1:714, a balti vidéken
pedig mint 1: 957, tehát a legkedvezőbb szinben
mutatkozik. A 35 tős-gyökeres orosz kormánykerületben , a hol már a reform-intézmények életbe
hivák, találtatik 9955 elemi iskola. Itt tehát
700 lakosra esik 1 népiskola és 168 1. 1 elemi
tanuló.
A 6 északnyugati guberniumban van 1516
elemi iskola 51,602 tanulóval, a tős-gyökeres lengyel tartományokban pedig 2032 elemi iskola
121,633 tanulóval. Lengyelországban tehát minden 36 lakosra esik már egy elemi tanuló. A mi
a népnevelést illeti, a balti tartományok első sorban állanak, mert itt 93,254 iskolás gyermek volt,
a mely szám már minden 19 lakosra ad egy tanulót. Végre az összes birodalomban van 51 orosz
vallásu papnövelde 15,5 85* tanulóval, mely számból azt látjuk, hogy közép számmal véve minden
egyes szemináriumot 300 tanuló látogat.
** (Románia közoktatási statisztikája.') Romániában a lefolyt évben 407 elsőrangú és 1743
másodrangu elemi iskola 2093 tanítóval és 48 tanítónővel, 56,604 fiu és 2800 leány tanulóval; 120
főelemi iskola 391 tanitó és 243 tanítónővel, 19,634
fiu és 7613 leánytanulóval; 3 központi fiu és 3
leányiskola (convictussal) 25 férfiú és 16 nőtanitóval, összesen 450 tanulóval (köztük 189 ösztöndíjas) ; 2 kereskedelmi iskola 17 tanár és 187
tanulóval; 2 ipartanoda (községek által föntartva)
4 tanár és 49 tanulóval; 1 központi iskola a bolgárok számára 15 tanárral 171
tanulóval; 15 gymnázium 86 tanárral és 979 tanulóval; 6 lyceum
-^
92 tanárral és 1487 tanulóval (kik
- ., ""*
közül 268 ösztöndíjas); 8 seminarium 91 tanárral és orvos tanulóval
(kik közül 268 ösztöndíjas); 1 baromgyógy- és gyógyszerészi tanoda
11 tanárral 125 tanulóval 1563
(köztük 65 ösztöndíjas); 2 jogi
tanoda Bukarestben és Jassziban)
17 tanárral és 210 tanulóval; 2
természettudományi fakultás 15
tanárral és 55 tanulóval (kik között 18 ösztöndíjas); 2 bölcsészeti
fakultás 12 tanárral és 62 tanulóval
(köztük 26 ösztöndíjas); egy orvosi tanoda 10 tanárral és 160 tanulóval (köztük 6 ösztöndíjas); 2
művészeti tanoda 11 tanár és 57
tanulóval (6 ösztöndíjas); 2 zeneiskola 16 tanár és 184 tanulóval
(62 leány).
** (Nevezetes tégla.) Egy ameTripang-halászat Uj-Kaledoniában.
rikai lelkész egy darab téglát küldött Thiers-nek ajándékul, nem
mulasztva el hozzá egy prédikácziót csatolni.
Egyveleg.
Philadelphiában ugyanis restaurálták a „függet** (Oroszország statisztikája?) Az orosz tábor- lenségi csarnokot", s ozt Mr. Hartley alkalmul
kar által szerkesztett hadi statisztikai gyűjte- vette, hogy a franczia köztársaság elnökét az épümény, (Vojenniji statiszticsoszkij Szbornyik.) let egy eredeti téglájával megtisztelhesse. „Egy
Oroszországról sok érdekes adatot tartalmaz; hiteles, igénytelen téglakő, mely nem rég vétetett
ezek közül a következőket a „Golosz" után kö- azon lépcsőből, melyen 1776. jul. 4-én az amerikai
függetlenséget proklamálták." A lelkész az ajánAz orosz birodalom népessége kerekszámmal dékhoz csatolt levélben azt mondja, hogy imája oda
80 m Ilióra tétetik, ebből esik 4.427,922 Szibé- megy ki, meritsen a szép Francziaország e téglából
riára, 1.794,911 Finlandra, 4.507,531 a Kauka- j inspirácziót egy oly köztársaság fölállítására, mely
zusra és 1.059,214 a turkesztani kormányzóságra. méltóságával, igazságosságával és derekasságával
A legnépesebb kormánykerület (aránylag véve) a korunknak és más nemzeteknek mintául szolgálvarsói, a hol 3191 lakos esik egy Q mérföldre, jon a nép jogainak és kiváltságainak védelmére.
holott a legkevésbbé benépesített kormánykerület** (47 évi fogság.) A római nép o hó elseje
bon, nevezetesen az archangelszkiban csak 20, a óta seregesen ácsorog a Trinitadei Pellegrini
jakuszkiban Szibériában csak 3 és Amur vidékén nevű szegények háza előtt, hogy láthassa Anegyedül 2 lakos jut egy D mfdre.
tonelli nagybátyját, Gasparoni Antoniót, ki 47
A 9 egyetemet összosen 6175 tanuló láto- évvel ezelőtt, mint rettegett rabló az egész Frosigatta. Ezen szám értéke akkor fog szembetűnni, none tartományt rémülésben tartotta. A 80 éves
ha megjegyezzük, hogy a f. évben a 3 német egye- aggastyán, fekete szemöldeivel, ősz hajával s hosszú
temen , Münchenben, Lipcsében és Berlinben, hófehér szakállával még most is élő typusát
5043 hallgató volt. Középszámmal vévo tehát, nyújtja a professzionatus erdőbuvóknak. — GasOroszországban csak 12,955 lakosra esik egy paroni bandájával együtt 1824-ben adta meg maegyetemi tanuló, de ezen arány a lengyel tarto- gát a pápai kormánynak, a XII. Leo mindnyájukat
mányokban sokkal kedvezőbb, a hol már minden börtönre vetette, hol 47 év alatt, tizennégyen el9000 lakosra, és legkedvezőbb Finlandban, a hol haltak. A mostani igazságügyér Falko a pápai
minden 2947 lakosra esik egy-egy egyetemi hall- fényitőtörvény azon határozata alapján, hogy a
gató. Az egyetemokre az orosz kormány 2'/2 mil- rendes itélethozás nélkül börtönre ítéltek 30 évi
liórubelt költ évenként, ugy hogy a birodalomnak fogság után szabadon bocsátandók — kibocsátotta
— Finlandot ide nem számitva — minden egye- Gasparonit hét társával együtt, kik közül kettő
temi tanuló évről évre 340 és a négy évi egyetemi hazájába tért vissza, mig Gasparoni hatod magátanfolyam bevégeztével 1360 rubelbe kerül. Min- val, minthogy a hetven évet a többiek is meghaladden 12. egyetemi tanulóra esik egy tanár.
ták, mint munkaképtelenek a fenebbi intézetbe heFő- és alközép-tanoda volt Oroszországban lyeztetett el.
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Irodalom és művészet.

T A R H Á Z.

dar egyetemi-tanársegéd. A közlő — egyike jelesb
fiatal orvosainknak — nagy szorgalommal összeirt
munkáját az egyetemi orvos-tanári karnak ajánlja.
A mii Bickel Gusztáv bizományában jelent meg.
** (Hampel József) szorgalmas régészünktől
megjelent: „A szabolcsmegyei múzeum ismertetése", melyben a száraz régészetet népszerűén
adja, mintegy példát nyújtva ezzel vidéki múzeumaink fölállitására és berendezésére nézve. Mindenesetre oly munka, mely a kezdet nehéségeit
nagyon megkönnyíti s még magán gyűjtők által
is haszonnal forgatható. Ára a csinosan kiállított
képes füzetnek 40 kr. Kiadta Aigner Lajos.

szélen az orosz beesarabiai hálózathoz. Ha a román
! kamara a vonalat nem szavazná meg, akkor az
orosz kormány Jassy helyett egy más távolabb
I északon fekvő csatlakozási pontot keresne pl.
: Csernovítznál.
x* (Dunántúli vasutak.) A magyar nyugati
vasút kiépítése gyorsan halad. A győr-pápai rész
aug. 5-kén már megnyittatott. A pápa-kis-czellsárvári vonal a befejezéshez közel áll. A sárvárszombathelyin már hasonlóan közlekednek a fövényes szekerek. Az ajka-kis-czelli, valamint a
szombathely-fölöstömi vonalok politikai bejárása
már szinte végbement.

— (.4 magyar akadémia) ez évi kiadványaiból közelebbről küldetett be hozzánk három
értékes szakmunka, melyek Eggenbergerék bizományában kaphatók.
1) A „Magyar Történelmi Tárlí XV-ik, vagy
a második folyam Ill-ik kötete Vitnyédy Istvánnak 245 magyar levelét tartalmazza Faló András
közléséből. Kitűnik e levelekből, hogy a XVII-ik
század ezen egyik legtehetségesebb embere, kit a
Wesselényi-féle összeesküvés indítójának is tartanak, egyszerű soproni ügyvéd létére, mily nagy
összeköttetésekkel birt, s mily hő buzgalmat fejtett ki ugy nemzetiségünk, mint a protestantismus
Balesetek, elemi csapások.
Közintézetek, egyletek.
érdekében. E levelek fontos adalékul szolgálnak a
XVlI-ik századnak mind köztörténelméhez, mind
„% (.4 hajmeresztő mutatványok) aligha ki
** (A nemzeti színház) 1863-ig csak is az
műveltségi állapotaihoz. A kötet ára 1 frt 50 kr. orsz. színházi pénzalapból nyert segélyezést, mely nem mennek divatból oly esetek után, mint milyen
2) A „Török-magyarkori Történelmi Emlé- évenként 16,800 frtot tett. — Az 1863-ik évben Braatz Eufrozináé, s mint a milyennek az állatkert
kek" ehő osztályának (Okmányok) VH-ik kötete vette kezdetét az országos segély; illetőleg, mint közönsége múlt szombaton tanuja volt. Itt ugyanis
a Szilády Áron és Szilágyi Sándor által szerkesz- a hivatalos lap írja, ez évben folyósittatott a ki- Castagna erőművész lépett föl két fiával, kik kötett „Török-magyarkori Államokmánytár" 5-dik rály egy tetemesebb összeget; s ez időtől kezdve, zül az egyik 13, a második 11 éves. A két fiu egy
kötetét képezi s tartalmaz 355 okiratot az 1671. minden évben részesült a szinház legfelsőbb se- öt öl magasságú hintán produkálta magát. Egyiés 1678. közti: időről. E gyűjtemény kiváló becs- gélyben, még pedig oly tetemes összegekben, kök lábával kapaszkodván a hinta kereszt rudjába,
csel Erdély köztörténetére nézte bír ugyan, de e hogy a folyó szinházi évig e czimen összesen fejjel lefelé lógott, mig a másik ennek nyakáról
csüggött alá, szinte fejjel lefelé. E pillanatban a
mellett tömérdek statisztikai, erkölcstörténeti és az 559,738 frtot vett be.
egyes kiváló egyének jellemzéséhez szolgáló ada** (.4 magyar orvosok és természetvizsgálók) hinta keresztrudja ketté tört, a közönség a rémület
tot is befoglal. Ára 3 frt.
Aradon aug. 28-tól szept. 2-ig tartandó nagygyű- kiáltásában tört ki, a két gyermek pedig fejjel
3) Zsigmondy Vilmos mérnöktől „Tapasztala- lésére a vasutak az igazolási jegygyei ellátott uta- zuhant le a deszkapadlóra, hol a megrémült apa
taim az artézi szökőkutak fúrása körül" czimü, két zókat aug. 20-tól szept. 20-ig a I I . és I I I . hely állott. Mindkettő rémületesen összetörte magát.
Szerencse, hogy atyjok kissé felfogta őket, s igy
kó'metszettel is illusztrált szakmű. Ára 50 kr.
fele árán szállítják. Az első erdélyi vasut-társulat sérüléseik — habár súlyosak is — nem veszélyesek.
—jd— („Tüzér-oktatás a vártüzérség századai főigazgatósága pedig hazafiui kötelességének is„** (A Duna hullámaiban.) Az alsó vidékről
részére.") Első oktatási osztály. Bécs. A cs. kir. merte a m. orvosok és természetvizsgálóknak Déudvari és államnyomdából. 1871. Nyolczadrét. 135 vára és Petrozsényba tervezett kirándulására szük- jövő gőzhajó utasait szombaton éjféli 1 órakor,
lap. Ára 80 kr. Pfeiffer Ferdinánd pesti könyvke- séges külön személyvonatot minden dij nélkül a midőn a hajó épen elforduló félbon volt az ercsi-i
reskedése által kapható. — Jelen füzet a katonai nagygyűlés rendelkezésére bocsátani. — Igazolási állomástól, kétségbeesett segélykiáltás verte föl
szakma azon ágát tárgyalja, melyben legszámosabb jegyek Pesten, Sztupa György pénztárnoknál vált- alvó kabinjeikben. Egy utas, ki elkésve érkezett
s a parttól távozó hajóra akart ugrani, a Dunába
a szakszerű műkifejezés, és a melynek forditása hatni.
esett. Nemcsak a hajó kerekei vertek nagy hulennélfogva a nyelv kezelésében, s nevezetesen a
Egyház és iskola.
lámokat, de a balesetet még az is növelte, hogy a
szóidomitásban kitünőleg hivatott irót igényel.
Örömmel ismerjük el, hogy e füzet magyarítása
** (Állítsunk magyar iskolát Bécsben!) Egy vízben küzdő fél karjára béna volt, s ekkép nem
ily kezekre bízatott, miután az alkalmazott mű- hazánkfia felszólal a ,P. Napló"-ban, hogy miu- segíthetett magán. Szerencsére azonban meg tudszavak átalán helyesen választvák, s ez egész mű tán Béceben sok magyar család van, nemzetisé- ták menteni, kötelet dobván utána, melybe aztán
gyakorlatilag tanúskodik a mellett, hogy katona- günk megőrzése iránti kötelesség volna, hogy kétségbeesetten belő kapaszkodott.
nemzetünk nyelve valóbsn igen alkaJmas a katonai azok ott magyar iskolát állítsanak, miszerint le** (Tűzvész.) Kriszó községe (a gölniezi
szakma Összes tárgyainak és fogalmainak eredeti gyen, hova gyermekeiket haza küldheseék nevelés kerületben) m. hó 24-én csaknem teljesen leégett.
kifejezc'sére. A honvédelem, — melyet a leendő végett. A zsidók kevéssel vannak többen, s hat 70 ház hamvadt el s két gyermekélet is áldozatul
magyar hadsereg magvának szeretünk tekinteni nyilvános népiskolájuk van, sőt a magyarságnál esett, valamint háziállatok.
— fŐczélján, a haza védőimén tul, még a nemzeti nagyon sokkal kevesebb györögeknek is van egy
nyelv terjesztője is, minélfogva legnagyobb érdek saját nemzeti népiskolajok; — csak a magyarokMi njság?
parancsolja, hogy e szakma kiműveltessék és tö- nak nics, pedig ők is ssak neveltetik valahol
kéletesittessék. E szempontból üdvözlünk minden gyermekeiket. Ha a kis Oláhországban, hol több— (-4 magyar nyomdászat négyszázados emléke téren tett sikeres kisérlctet, s mint ilyent, a je- nyire szegény magyar családok vannak, egy né- ünnepének) megtartását indítványozza a „Typolen munkácskát is, remélvén, hogy többi füzetei- hány — olyan a milyen — magysr népiskola graphia" aug. 1-i számában. 1873. pünköstjére
ben hasonló igyekezet s gondosság eredményével megálkat, mennyivel inkább ne áilana fenn és ne véli az ünnepély napját kitüzendőnek s ahhoz aktalálkozandunk.
virágoznék ily iskola Bécsbe, hol tehetős magyar ként óhajtja az előkészületeket, hogy azok „a nagy
** (Pfeiffer Ferdinándnál) továbbá mrjelen- családok laknak ?! Felszólaló meleg óhajtását Mátyás király emlékének és az általa végbevitt
tek : — 1. A zsarnokok titkai Krisztus születésétől fejezi ki: vajha e családok meghallnák lelkes tény nagyszerűségének megfeleljenek." Mindenesetre nemes és hazafias terv, de nagyon jó lesz,
a legújabb korig. Közli Szokoly Viktor. I I . és szavait!
I I I . kötet. Egy kötet ára 1 frt. — 2. A rcnazeti
— (A dunántúli ref. egyház kerület) pápai fő- ha nyomdászaink nem felejtkeznek el annak idején
színház könyvtárárak 18-ikfüzcte. ,,Laurykisasz- tanodájának ez évi értesítője szerint ott 18 rendes Hess András első magyar nyomdájának történelszeny vagy a várfalak között." Dráma 5 felvo- és 3 segédtanár működött a hit-, jogi- és bölcsészeti méről sem, mert ez maradandóbb emlék fog lenni,
násban. Irta dr.^Mosing C ; fordította Paulay Ede. szakban, valamint a gymnáziumban. A tanulók mint minden egyéb alkalmi beszéd. Sőt ha módAra 40 kr. E színdarab a színházakra nézve kéz- létszáma 540 volt, melyből 316 reformált es 82 jukban áll: bocsássák közre 1873-ban a magyariratnak tekintendő. — 3. Országgyűlési törvények róm. katb. volt, a többi az evang., görög n. egye- országi összes nyomdák történetét. Művoltségtör1871. évi, folyam. I. füzet I - X X I V . czikk. Hiteles sült és zsidó felekezetek közt oszlott meg. Nem- ténetünk hatalmas lökést nyerne az által s az
kiadás. Ára 80 kr. — 4. Az uj megyei és községi zetiségre nézve 4 szerb kivételével az egész lét- emlék-ünnepély mindenesetre abban lelné legtörvény. Hiteles kiadás. Ára 40 kr.
szám magyar volt. — Ez értesitőben van egy praegnansabb kifejezését.
jogi
értekezés is: :,Az úgynevezett végrendelet** (A Batthyány Lajos emlékszobrára) eddig
•* (Beküldetett:) Kápolnai P. István honvéd
21,283 frt 13 kr. gyűlt be. A pénztárnok jelenszázadosnak a szórólövegek használatát tárgyaló elleni örökösödésről" Tarczy Dezső jogtanártól.
röpive. E harczászati tanulmány.czikksorozatoltban
** (Dr. Vida József) egri érseki joglyceumi tése szerint: többnyire szegényebb sorsú egyének
mára „Katonai Közlöny" hasábjain is megjelent, rendes tanárt a vallás és közoktatásügyi miniszter adakoztak rá, s pénzes embereink nem adtak any8 most miután az ott kifejezett nézetek az irány- a kassai kir. jogakadémiánál megürült ausztriai nyit sem, mint a bécsi Tegetthoff-emlékre.
** (Házasság.) F. hó 12-én ment végbe a teadókörökben mintegy agyonballgattattak, ugyan- polgári-jog, bánya-váltó és kereskedelmi jog tanrézvárosi temploirban Szigligeti Anna k. a. és dr.
azt német nyelven bocsátá a közös hadsereg tiszt- székére nyilvános rendes tanárrá nevezte ki.
jeinek fóruma elé. Kápolnai kimutatja, hogy a
** (Nők számára) Pesten a jövő hó elsejétől Kétli Károly esküvője. Násznagyok voltak : Szikozos hadsereg és honvédség számára megrendelt ujabb távirászati tanfolyamot nyitnak. Fölvesznek lágyi Sándor és dr. Navratil Imre. Nyoszolyó leáMontjgny-féle szórólövegok (Mitrailleuse) csupán bele minden jó magaviseletü s a tanfolyamra képe- nyok voltak a menyassszony nővére: Szigligeti
védelmi állásokban aratnak sikert, mig a támadó sített nőt, ki Magyarországon születítt, s 18—30 Mari, Jolán, Aranka és Ferike és Kétli Mari kisjellegű működésekre megkívántat ó hosszabb lőtáv- év között áll. Folyamodni e hó 25-dikéig lehet a asszonyok.
latu lövegek (Canons á balles) még teljesen hiány- távirdai igazgatóságnál, a Lloyd-épület első
** (A királyt) szeptember hóban Budára várzanak. Mindenesetre figyelmet érdemlő munka, emeletén.
ják. El fog monni Váczra is, hogy megszemlélje
mely érdekes megvitatás tárgyául szolgál. Kapaz ottani hadgyakorlatokat.
Közlekedés.
ható e röpiv Pesten, Tettey és társa könvvkeres** (A fejedelmek welsi találkozásáról) a „N.Fr.
kedésében. Ára 40 kr.
/• (Moldva-orosz vasút.) A román törvény- Presse" a követkoző érzékeny rajzot adja: „A
** (Egy füzet) küldetett be szerkesztőségünk- hozó testület elé terjesztett törvényjavaslatok vonat a lehető leglassabban robogott be a welsi
höz, mely a jelentést tartalmazza a magyar királyi között van egy torvezet, mely moldva-orosz vasút tágas pályaudvarba. Ünnepélyes csend volt, metudomány - egyetem szülkórodájának 1869 70. kiépítését czélozza. E vonal Jassyból indulva ki, lyet a tiszteletőrségeül fölállított dragonyos szátanévi működéséről. Közli dr. Kézmárszky Tiva- Ungheni felé menve, csatlakoznék a moldva határ- zad kürtjeinek hangja még ünnepélyesebbé tett.
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A pályaudvar mellett a nap égető hevébon állott
ogy csoport osztrák tábornok fehér kabátjaikban
s élükön egy porosz testőr-ezredes kék kabátban,
ezüst válh'ojtokkal, fején a lengő fehér tollakkal
ellátott porosz csucsos sisakkal. Midőn a vonat
megállott, a porosz testőrezredes katonai üdvözléssel előre lépett s az udvari diszkocsi felé közeledett, melynek ajtaját egy udvari szolga kinyitotta. A waggonból kilépett Hohenzollern Vilmos
osztrák ezredes: jelenleg német császár, ki barátságos jobbját kinyujta a porosz ezredes: Ferencz
József császár felé. De nem is fogtak kezet.
Vilmos császár mindkét karjával átölelte Ferencz
József császárt, megcsókolta jobb orczáját, megcsókolta balorczáját, néhány pillanatig átölelve
tartotta, azután megfogta Ferencz József császárnak mindkét közét, megszoritá, hallgatag ránézett
s aztán újból átölelte, s átölelve tartotta jó ideig.
Végre elszakadtak egymástól. Eddig ogy szót sem
váltottak. Végre is Vilmos császár jutott először
szóhoz s egy mögötte álló magas alakra utalva,
bemutatá hadsegédét Lehndorff grófot, ugyanazt,
ki Bonedettit, Napóleon követét Emsben o szavakkal küldte haza: „A királynak nincs többé
semmi közlendője." Az osztrák császár kezét
nyujtá LohndorfF grófnak s bemutatá a maga
részéről hadsegédét Pojacsevics grófot. Vilmos
császár elfogadta Pejacaevics gróf balkezét és
saját jobbjával melegen megszoritá. A környezet
láthatólag megindult (kifelé?). — Miért nyújtja
Pejacsevics gróf, a fényes huszártábornok, balkezét
a német császárnak, ki neki jobbját nyújtja. Ezt
a német császár Königgrütze okozta: ott veszté el
a tábornok jobb karját, de nemcsak ez az ogy
osztrák veszté el ott karját, hanem egész Ausztria.
Politikai jelképo ez annak, hogy Ausztria a Poroszország által ajánlott jobbot csak balkezével
fogadja el. Alig néhány perczig tartott a bomutatás; erre a császárok végig mentek a dragonyos
század olőtt, Ferencz József császár megjegyzé,
hogy ezek Wrangol ezredbeli dragonyosok. Vilmos
császár kérdezte, hogy el vannak o látva e dragonyosok lőfegyverrel, mire a mi királyunk igenlőleg válaszolt. Ez volt az egész. A nyugati vasút
igazgatója erro jelenté, hogy a vonat készen áll.
A két ezredes beszállt az udvari waggonba, az
ajtó becsapódott s a vonat elindult. A kürtök
ismét megszólaltak. Ez volt a welsi fejedelmi
találkozás."

játszás-közben leesett s szerencse, hogy egy asszony
megkapta, mert különben szörnyet halt volna.
** (Megakadályozott öngyilkosságok.) Az öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek szomorú
rovata még mindig állandó lapjainkban. Pár nap
előtt a múzeum régiség-osztályának segédőrétől,
Posfay Bertalan úrtól jutott napvilágra egy levél,
melyben öngyilkossági szándékát és végakaratát
tudatja, miután régi, nehéz betegségben szenved.
E levél folytán meg lehetett akadályozni sötét
szándéka kivitelében, s beteges állapotánál fogva
a Kókuskórházba szállították. — Hasonlón megakadályozták Benedek János szücssogéd öngyilkosságát, kinek tervét gazdája, Bartha Bálint
megsejtvén, följelenté a kapitányságnál. Benedek
lakásán egy töltött kétcsövü pisztolyt találtak, s
mivel kedélye igen zavart (szerelmi hűtlenség
miatt) szintén a Rókusba vitték. — Nagy Klára,
szabadszállási születésű 18 éves hajadon cseléd,
szerelmi bubánatból hétfőn gyufa-oldatot vett
be, azonban a gyorsan érkezett orvosi segély megmenté.
** (A kholera) föllépését illetőleg Fauvel a hó
1-én jelentést tett a párisi orvosi egyetemen. Közléseiből kiderül, hogy az ázsiai kholera jelenleg
sem Angliában, sem Olasz-, sem Franeziaországban nem létezik. A lapok összetévesztették az
ázsiai kholerát a ,,cholera-morbus"-szal, melynek
egyes esetei évenként észlelhetők a meleg évszak
alatt. A mi az ázsiai kholerát illeti, mely egyedül
gerjeszt méltó aggodalmat, mert egyedül ölti a
ragály mérveit, e kór 1865 óta Oroszországból
soha sem tűnt el végképen. 1869. decz. 25-étől
1870. február 18-káig Moszkvában 168 esete fordult elő az ázsiai kholerának, melyek közül 88
halálos volt. Ugyanaz évi július hó folyamában,
azon időben, midőn a Fekete-tenger kikötőiben
nagymérvű gabnaszállitás történik, az egész partvidékot ragadta meg a kór, és Törökország csakis
a vesztegzár-intézkedések szigorú megtartása folytán maradt mentes tőle. Szentpétervárott 1870.
szeptemberben jeleztetett a ragály; a tél folytában részben elenyészett, de csak hogy az idei
márcziusban meglehetős orővol újra föltűnjék. Július utolsó harmadában naponként mintegy ötven
eset mutatkozott. De ez nem ok szerfölött nyugtalanságra. Az egész ottomán birodalom mai nap
mentes a kholorától; a ragály, mely a múlt év
alatt Afrika partjain, a vörös tenger közelében
** {Gróf Lónyay Menyhért a debreczeni vers- dühöngött, délfelé vette útját és Mauritius és
pályázaton.) A ,,Debreczen"-ben olvassuk: Midőn La Réunion szigeteket fenyegeti, hol a tett óvaa debreczeni emlékkerttársulat a Csokonai dics- tossági intézkedések remélhetőleg megfogjákakaszköltemények borítékait vagdalta fel, a legelső tani. Azonfölül a kór az előbbiektől könnyebb
boriték alatt Lónyai Menyhért neve volt olvas- jellege által különbözik, ugy hogy Oroszországban
ható. Meglopó volt a perezre pályázó költőnek hitt mint ragályt föl sem igen veszik.
pénzügyminiszter neve annálinkább, mert a pénz
f (Halálozás.) Dobner Lajos, a pápai ref.
és költészet bár rokonfogalmak, hanem mégis ren- főtanodéban gymnáziumi tanár f. hó elején Lepdesen kizárják egymást... A tévedést azonnal sényben szülői karjai között elhunyt. Benne a
megmagyarázta a levél, mit a közös pénzügyér protestáns tanügy egyik reményét, vigasztalatlan
Sombory Imréhez az emlékkerttársulat volt elnö- szülői pedig egy hálás fiút veszítettek el. — Szekéhez a szobor ügyében intézett, s mely a neve- remley Károly, a rimaszombati egy. prot. gymnázett elnök halála után érkezvén, folbontatlanul zium egyik kitűnő és közszeretetü tanára s a
maradt, mivol pályaműnek tartatott.
gömörmegyei népbank igazgatója, aug. 6-án
** (Adakozás.) Mint a hivatalos lap jelenti, meghalt. — Tóth Sámuel, Debreczen egyik érdeKovács József békési lakos 60 frtot küldött az mes polgárát pár nap előtt temették el. Ö az
Tísztorházy-képtár megváteli árához. — Lipov- 1848-ik évben min debreczeni veres pántlikás
niczky István nyáradi püspök pedig a debreczen- szolgált két fiával, később 1849-ben a 68-ik honvéd zászlóaljban elébb zászlótartó, utóbb hadnagy
nyaradi szintársulat nyugdijára adott 40 frtot.
** {Folyamodás-zápor.) Szatmárról irják, volt. — Báró Mikos Edét, kinek kisebb leányát
hogy az ottani törvényszéki elnökségre csupán a közelebb vette Iturbide herezog, mély csapás érte.
megyéből tizennégy folyamodás ment fel, a váltó- Két fia, János és Gyula Amerikába mentek, hová
és vegyes biróságoktól pedig kétszer annyi. A oly vágy ragadta őket, hogy a szülői otthon sem
pestvárosi elnöki helyre pedig mintegy ötven kér- korlátozhatta azt. Most a szülők Buenos-Ayresből
a konzulság utján azt az értesítést kapták, hogy
vény érkezett. — Lesz hát miből válogatni!
** (Vakmerő fiu.) A kunfélegyházi templomot Gyulát a sárgaláz elragadta, Jánosról pedig
8 tornyot javítják, s egy kis fiu, ki az ottani torna- semmi hír.
egyletben sok ügyességet fejtett ki, a toronyról
függőlegesen kifoszitett kötélen 20 öl magasra,
Nemzeti színház.
minden egyéb segély nélkül csupán puszta kézzel
Szerda, aug. 16. „Bánk bán." Eredeti tragoédia 5 felv.
fölmászott s szerencsésen le is érkezett.
Katona József.
** (Megakadályozott baleset.) A széna-téri Irta Csütörtök,
aug. 17. „A hugenottdk." Opera 5 felv. ZeRottenbiller-ház másodemeletéről egy négy éves fiu néjét szerz, Mayerbeer.
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— Pest. Cs. S. Ön „lehetőleg" elnéző birálatot kér
versére. Ezúttal nem esik nehezünkre kivánságát teljesiteni.
„A bujdosó" bár nem épen jó románcz s nem is közölhető,
de anyag van benne s kidolgozása sem Ízléstelen. Kissé széles, a gyorsaságot nélkülözi, a költői nyelv és- tárgyalás
módját sem birja még, de nem minden élvezet nélkül olvastuk, s ha, a mi még hiányzik, megszerzi gyakorlat által :
reméljük fog nyújthatni egészen élvezhetőt is.
— H. K. Az akadémiának fontosabb feladatai vannak,
mintsem a „galamb" szó kadencziájára tűzzön ki pályadijt.
A magyar költészet igen jól el tudott lenni eddig is e kadenczia nélkül; nyelvünk pedig épen nines híjával az oly
roszul képzett szóknak a minőt ön indítványoz. Hagyjon
fel a szóképzéssel s az orvos-egyetemben tanulja azt a mit
ott jót lehet tanulni, de a rósz szóképzést ne tanulja meg az
orvos-tanár és iró uraktól.
— Jánk. G. Gy. Lehet hogy történeti alappal bir, de
a mi történeti, nem mindig költői egyszersmind. Néhány
ittas német tisztet lepuskázni s lekaszabolni, nem a megéneklendő hőstettek közé tartozik.
— T. I. „I-hoz", sem eszme, sem forma tekintetében
nem üti meg a legalantibb mértékét sem.
— Pécs. K. Zs. A kivánt adatokat legközelebb kikeressük s tudomására juttatjuk.
— Nagy-Várad. Sz. J. A 49-ki okmány megmentett
töredékét beadjuk a nemz. múzeumba.
y. Tehetség jelei, de még igen fejletlen állapotban. A „mikroskop" eszméje igen jó, hogy a léha üres fejűnek az ön hittség mikroskop, melyben ön magát nagyítva
látja. A „vendéglő előtt" is egyes vonásokban meglehetősen
sikerült génre. De még sok gyakorlat kell, hogy az alakításban, a részletek berendezésében, a bel- és külformában,
nem tökéletest, de csak valamennyire is kielégítőt hozhasson
létre. Azért csak olvasson, tanuljon s gyakorolja magát.
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PESTEN,

ajánlja a részére Magyarországban és Ausztriában kizárólagos szabadalmat nyert legújabb jarttott

kakas nélküli Lancaster-vadta-fegyvereit
(saját készítmény.)

• Ezen fegyverek föelőnye mások felett a gyors és biztos tölíc* és fontos loképesség sxáz lépésre, (mely távolságra 2-ős szánra
sörét 50 iv itatós-papiron keresztül visz) még különösen az, hogy mechanicai szerkezetük egyszerű, e így nincsenek alávetve a más
ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan Bzükségclt javításoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes bii-

SAKKJÁTÉK.

t S8aSg

°
E\al I ármán a yom'ré g Z rehajlatlan szakomberek által mind eddig a legjobbnak Ítéltetett, mert a kivánalmaknak várakozáson felül
kitünőleg felel meg, és bármely nemű vadászfegyver próbalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
Egy szép kiállítású

612-ik sz. f. —Kovács Albert-tői.
(Nagy-Szalontán.)

kakas nélküli dupla Lancaster-vadász-fegyver

Sötét.

gyönyörű díszítéssel és damaszt-csövekkel 130, 150, 200 frtba kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a váczi-utezában és a kerepest utón,
a nemzeti szinház átellenében lévő üzleteimben szívesen megmutattatik.
Lancaster-fegyvereket kakasokkal 80-tól 120 ftig készitek szépen kiállítva.
_
..,,-.
i ,
Raktáraimban Lefaueheux-vadász-fegy verek is nagy választékban vannak, éspedig a legjobb szerkezet szerint készítve, melyek
saját gyártmányom lévén a legpontosabban állítva ki, áruk 65, 75, 80, 90, 100 ftig. - Lefaucheux-fegyverek a legjobb hiru lutt.ch.
gyárakból 40, 50, 60, 80 ftért kaphatók.
.. ,
, . .
-n ,
n
1 9
Lefaúcheux-revolverek gazdag választékban szerezhetők be, még pedig 6 lovósuek 8, 12, 15, 18, 20, 25, 35 frtig, - 1 0 , 12, 20 és
30 lövésüek 25 frttól 75 frtig.

I W Minden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés esetében egy hó lefolyása alatt kicserélem.
Mühelyeimben mindenféle fegyverek javítása olcsón történik.
1122 (5-8)

Mellbetegségben szenvedőknek.

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 607-ik számú feladvány megfejtése.

A már Htimbolti Sándor által az ő Kosmos-ában ajánlott Coca-nfivény
Peruból, d r . Sampson tanár rendszere nyomán lapdacsokká feldolgozva a tüdőbetegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előrehaladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekezete
az 1-sé számú coca-lapdacsok használata felett különösen a coca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a „szerecsenhez" (zum Mohren) czimzett g y ó g y s z e r t á r
által JMainzban ingye'rt küldetik meg.
1124 ( 2 - 7 )

(Groves Györgytől Londonban.)
Vil.
Söt.
VII.
Söt.
1. Val-a8
Hd2-e4: 1
1. Hd2-f3:
2. f 3—e4 f
tetszés szer. 2. Fg2-f3: 2. tetszés szer.
3. Va8—a2 v. g8 matt.
3. V v. B mattot ad.
1
1. c6—c5
2. Hb7—aöf 2. tetszés szer.
3. V mattot ad.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Jászkiséren: Galambos István és László. — Czegléden:
Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — NagySzalontán : Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítések: Pécs. K. Zs. Minden tekintetben
korrekt észrevételeit a 608. sz. f. illetőleg mi is aláírjak ;
az ajánlott gyalogot el nem fogadhatjuk, de számolunk további becses közreműködésére.
Buda. E. J. Néhai Szirmay János feladványaiból van
még néhány szép példány kezeink között, melyeket azonban
csak őszkor közlendünk.
1
1. Vc4-e4:
2. f3-e4 t stb.

TARTALOM.

HETI-NAPTAR

HIKDETÉSEK.

Szerkesztői mondanivaió.

Scott Walter (arczkép). — Esküvő. — Franklin ifjúsága (vége). —• A magyar király testőrei (képpel). — Két
erdélyi bányász, I I . Szentkir41yi Zsigmond (arczkép). — A
halasi sóstó és gyógyfürdője (képpel). — A magyarosodást
mozgalomhoz. — Az ivóviz (vége, három ábrávaí). — Előkészületek a természetvizsgálók aradi nagygyűlésére. —
Tripong-halászat Uj-Kaledoniában (képpel). — Egyveleg.
— T á r h á z : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. - Közlekedés. — Balesetek, elemi ciapások. — Mi
újság? — Nemzeti színház. — Sserkesztöi mondanivaló. —
Sakkjátók. — Heti-naptár.
Felelős szerkeszt*: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.SE.)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utoza 4-dik szám) megjelent és minden könykereskedésben kapható:

Medve Imre.

A magyar gazdasszony teendői
a közéletben, házban és konyhában.

Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára.
(332 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft.

Csak alapos gyógyítás bletoslt ntóbajok ellen.

A pénz hatalom!!!

Titkos

| Kihozott 1839-diki Rolhschild-sorozat-sorsjegyek,
„ 1860-diki sorozat-sorsjegyek
300,000, 220,000, 50,000, 25,000 5000 frt. stb. stb.

nyereményekkel, melyekre mindenesetben szeptember l-re 8 november l-re kell nyerőnek esni, nálam

havi 10 frtos részletekben,

1

20 ötöd 1839-diki sorsjegy egy kihúzott sorozattal
20 „ 1860-diki
„
„
„

lolyformán kapható, hogy még a befizetés tartama alatt a csinált nyerők a részletlevél-tulajdonosoknak készpénzben kifaIzettetnek, és azonkívül az utolsó részlet után minden részletlevél-tulajdonosának egy eredeti ötöd 1839-diki, vagy egy
I eredeti 1860-diki ötöd sorsjegy kiadatik.

1864. sorsjegyeket, főnyeremény 200,000 frt, húzás szeptember l-jén,
a meddig készletemben tart,

havonkinti 8 frtnyi részletfizetésekre

„__

adok el és mindenkinek ki egy 1839-diki vagy 1860-diki sorsjegyet részletekre vesz egy 1864-diki Ígérvényt ingyen adok.
SÜT" Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett eszközöltetnek. Fizetési sorozatok ingyen.
1864-diki sorsjegy-Ígérvények 3 frt. és 50 kr. bélyegre.
H38 (1-4)1

F O R G E S L A J O S váltóiláz, Dorottya-utcza 10. szám.

betegségeket
s tehetetlenséget,
elgyengült férfteröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (a* újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja W e i s s J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnlson fókórbázban kiszolgált osztályorvos, a m.kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-inté.
eetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
1-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órá-.
tói 10-ig és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott, levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről i»
gondoskodik.
1096 (11-12)

Barchet és flanel. |
1

Mellbetegeket

Kész IIri s női fehérnemüek.

rumburgi vászon-raktára
„a menyasszonyhoz"

ajánlja legjutányosb szabott áron a legnagyobb válas2tékban kitűnő minőségű rumburgi, irlandi, hollandi, creas és takács-vásznait; szines ágyneműit, fehér vászon-csinvat és damasz-asztalteritékeit 24,
18, 12, 6 személyre; asztaliendők, asztalterítők, — kávés-, törülköző- éa zsebkendőit, — franczia
és angol batisz-zsebkendőit; továbbá gyapotárukban: percail, angol-schirting, chifon, cambric,
batisz, clair és moll; valamint: nausoc-, muslin-, tárlatán-, moll-,tül- és háló-függönyeit; varrott s
hímzett mell-betéteit urak s hölgyek számára; végül: batisz-betéteit és szegély-síkjait.

Ágyteritfik. Flanelteritök, talajszönyegek.

0
|
a.
a

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

S

Rendelvényi órák:
délután 2-tól 4-ig.

5
F

Bálvánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt vaczi-nt 24-ik szám.)

ERNST L.,

(i-3) |

Pest, augusztus 27-én 1871.

homSopath-orvos és szülész.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Cilipan Vnnarnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Gyógyszerész gyakornokul

F t . 1 . T 5 sima, 1 . 8 5 szegélyes, szép chiffon férfi

egy 4—6 gymn. osztályt végzett ifjút elfogad Virczfeld Mór Kunhegyesen, dijnélküli teljes ellátással. B T Levélbeli megkeresésre bővebb
felvilágosítást készséggel ad nevezett gyógyszerész.
1133 (3—8)

Pár rövid sor Vidats liorsajtóiról.

Gazda ember
tudja becsülni a borsajtót , tudja, hogy
mennyi
veszendőbe
menő jó zamatu mustot takarít meg jó sajtójával. Sajtót készíteni minden ács, minden molnár, s minden
kis gyáros kinyújtja
kezét, pedig a jó sajtó
készítése nem olyan
könnyű dolog. Es ha
van olyan sajtó, mely
azonkívül, hogy jól
sajtol, — mi magában
már nevezetes, — még
más jó tulajdonságokat is rejt magában,
ez kétszeres figyelmet
érdemel.
Tapasztalásom
után mondhatom,
hogy Vidats borsajtót
e tekintetben kitűnők.
Szóló gazdáinkat érdekelni fogja e jeles
készítmények megismerése, íme rövideu
elmondom miből áll
jósága:
Vidats szilárd és becsületes magyar készitme'nyü gyártmánya i sokkal ismeretesebbek, mintsem azok ez oldalról bővebb ismertetésre szorulnának. Csak a leírásra
szorítkozunk tehát.
Vidats sajtójának előnye először abban áll, hogy csavarja lassú, nem gyors kanyarságu. Ennélfogva lassabban haladva szőrit, közben időt engedve a mustnak uttörésre ; mert a gyors kanyargásucsavar hirtelen nagyot nj'omván elzárja útját a mustnak, s a törkölyt kivül keményre szorított réteggel vevén körül, közből ép szemeket
hagy meg. Jól elrakott törkölyrétegnél Vidats sajtójában ez nem fordul elő.
Igen könnyen és gyorsan kezelhető. Hordó-alaku dongákból áll, melyek negyed hüvelyknyire vannak egymás mellé alkalmazva, s e nyitott hordócskát két-két
vasabroncs foglalja össze. A donga csoport két félkörből áll, s ha a törköly ki van
fajtolva, a dongák két felé nyílnak s ezen egyszerű műtét után kivehető a törköly
csomag, s helyébe a gyorsan összeállított keretbe ismét más rendbeli rakható. Sokkal gyorsabban es egyszerűbben kezelhető, mint a négy oldalú.
De tisztábban is tartható annál, mert itt nem lyukakon foly ki a sajtolás, hanem a dongák közein. Kinek lyukacsos sajtója van, tudja mennyi időt vesz igénybe a
lyukak kitisztogatása, s a fürt lyukak e mellett mindig adnak egy kis eczetes izet a
sajtolásnak, mert a fúró megszaggatja a fa sejtjeit.
Medenczéje alól kemény szerkezetű, s a felső roppant nyomásnak egész erővel
ellenállani képes öntött vas medencze, melytől szintén nem kap izet a must, mig a famedenczénél vagy fa csatornánál ez el nem hárítható.
1127 (2—3)
Ezenkivül nagy előnye az, hogy igen szűk helyen elfér.
Az én sajtóm egy-9 lábnyi szélességű sajtó, színben van felállítva, s igen könynyedén és jő kézügyben kezelhető.
Szerkezete egyszerű, könnyen szétbontható darabjaira, s könnyen összerakható. Tömör faoszlopokon és talpakon áll, erős vaskapcsok tartják össze, s nem
könnyen romlik. Csak az idő foga emészti meg, ennek pedig semmi sem áll ellent.
Ha pedig egyes darabjaiban valami nagy alig képzelhető erőszak által baja történnék, minden falusi kovács és minden ács, kipótolhatja hibáit.
És ennyi előnye mellett az ára sem nagy. 125ft.magában ugyan sok pénz, de
a czélszerü szerkezet által megtakarított must, kiváló jó évben csakhamar kifizeti; ha
pedig azt veszszük, hogy egy közönséges fasajtónak az ára 50 —60—80 ft., mely egy tizedét sem szolgálja meg annak, mire ez képes, akkor valóban jutányosnak mondható.
Ismétlem, nemcsak meg nem bántam a ráfordított költséget, de egész jó lelkiismerettel ajánlom szőlőmivelő gazdáinknak, figyelmeztetvén őket, hogy a kinek
szüksége van rá, idejekorán rendelje meg, mert a gyár ilyeneket csak kivételkép készít, s nem nagy számmal; őszszel tehát, mikor a körmünkre égett,alig lehet remény
ahhoz, hogy készet talál valaki, bár néha, mint nekem is szerencsém vala, ilyenkor is
kap egyet-egyet ki hozzá fordul.
Pesten, 1871. május végén.
HlaSZák HllftÓ.

értesítem arról,

*••

az uri- és zsibárus-titcza szögletén, báró Orczy-fVle 10-dik szám alatti
,
házban Pesten.

1187

Tizennyolcadik évfolyam

35-ik szám.

436

ft.
v

2 , «S.5O vászon ingek.

• V * Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJsftg és Politikai (JjdonsAgekat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
USbbszBri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelib Alajos, Wollzeile Nr. 22. éa Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-díj, külön minden igtatáa ntán 30 krajezár.

I I . 2 , 3 , 3 . 5 0 nő vászon ingek.

l . C O , 2 . 5 0 színes ingek.

.« 1 . 4 0 háló ujjasok.

• « l.«S5 chiffon sima nő ingek.

• • £ fésülő gallérok.

. . 2 nö ehiffon ingek hímzett csíkkal.

,.

. , 2 . 3 O 7 2 , 8 0 szegélyes és hímzett.

1.25
2

nő lábravalók.

szoknyák.

1132 (2—3)

Menyasszonyi készletek.

N

ft. 50, 100 és feljebb.
l'iu

és

leány fehérnemüek a legnagyobb választékban.

Takátsi A. a „vőlegényhez"

czimzett kereskedésben, kishid-uteza a „vastuskóhoz" czimzett házban.

Heckenast terme,
Pest,

váczi-nteza 7-ik szám alatt, 1-sö emelet.
Bátor vagyok a nagyon tisztelt közönségnek

zongora-termemet

ismét szíves figyelmébe ajánlani, s szabad legyen annál nagyobb részvétet reménylenem, mivel eddigi törekvéseim mindég oda irányultak,
hogy zongoráimat a legolcsóbb árakon a legjobbat s leghirnevesb
gyárakból szállíthassam.
Uj, valamint átjátszott hangszerek általam eladatnak, kibéreltetnek, becseréltetnek, valamint kijavítások'8 hangol tatások a leggyorsabban eszközöltetnek.
1136 (2—2)

A t. ez. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

füszerkereskedését
a „babér-koszoruhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszívesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.
1093 (10—12)

I

Járinay Ármin,

Pesten, í snerecsen-ntcza 11. szám.
_^_

Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12—15

éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang. gymnáziumhoz igen közel van.

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

Bocsor

István.

Magyarország nyugati felének, Dunán- sikerrel végezte itt 1831-ben, a midőn a
túlnak, legnagyobb tanintézetéről, a pápai költészeti iskola tanitója lett. De 1832-ben
reform, főiskoláról már több izben volt szó a jogi tanszék felállittatván ez iskolánál:
e lapokban, s tanárai közül az iskola-ala- hallgatta a jogot is, a hires Stettner, vagy
pitó Márton Istvánt, a kitűnő természettu- későbbi ismertebb nevén Zádor Györgytől.
dós Tarczy Lajost és Kerkapoly Károlyt,
1834-beniskolai ellenőrré (senior), 1835ki előbb szintén Pápán volt bölcsészetta- ben pedig a mathematikai tudományok senár, arczképben is bemutattuk volt. Most gédtanárává választotta az iskolai szék.
ismét alkalmunk van megismertetni e ta- Ekkor már biztos kilátása volt a rendes
noda egy régi tanárát s irodalmunknak 40 tanárságra, megkapván azonban külföldre
év óta fáradhatlan munkását, Bocsor István szóló útlevelét, kiment a német egyetetörténet- és államjogtanárt, ki mint iró és mekre 1835 végén, s Bécsben és Berlinben
tanár a jog és szabadság eszméinek^ hií két évet töltött bölcsészeti tanulmányokkal.
harezosa, egyaránt megérdemli
azon méltánylatot, hogy a „Vasárnapi Újság" által arczképe
s életrajza szélesebb körben is
ismeretes legyen.
Bocsor István a tanári széken őszült meg, s ma már egyike
azon keveseknek, a kiket Széchenyi reformeri izgató szava
ifjan talált, s a kik ama szó megcsendülése óta sohasem szűntek meg dolgozni.
Született 1807. okt. 18-án
Enyéngen Veszprém - vármegyében jómódú földművelő szülőktől. Atyja a Vas Gereben és
Jókai által több müvében leirt
Bocsor Péter „enyéngi gazda"
volt, kit az egész környék ismert éles eszéről és élezeiröl.
Tanulását az enyéngi elemi iskolában kezdte, de még kis
gyermek volt, midőn szülői a •
szomszédos Lajos-Komáromba
adták „német szóra." E vidéken
ugyanis szokásban volt régebben, hogy a jobb gazdák elvitték gyermekeiket herczeg Batthyány Lajosnak e szép telepit-
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volt közhasználatban. Ma már
megmagyarosodott e hel v i s de
50-60 évvel előbb m é g íéh e . •
tett oda menni német szóra. Itt tartózkodott tehát egyideig Bocsor, 8 már nem volt
gyenge gyermek, midőn 1819-ben a pápai
KoUégiumba, a dunántúli reformátusok
ezen egyetlen főtanodájába, küldte atyja,
áziumi és hittani osztályait kitűnő
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De nem akart megelégedni Ausztria és
Poroszország beutazásával, s különösen
vágyott látni Parist, azonban az akkori
kedvezőtlen politikai viszonyok miatt ez
sehogysem sikerült neki. Szemere Bertalan
ugyan, kivel jó viszonyban volt, megtette

azt, hogy részére is útlevelet szerzett, 3
mint inasát akarta Francziaországba vinni
de a porosz határoknál fölismerték s visz
szautasitották Berlinbe.
Nem remélhetvén, hogy nagyobb külföldi utazást tehessen, hazajött 1837 végén,
s azonnal elfoglalta Pápán tanszékét. Egyelőre világtörténetet, neveléstant, franczia
nyelvet, statisztikát és közjogot adott elő,
de később a neveléstanra és franczia nyelvre
más tanárokat választottak s ő maradt mai
napig a világtörténet, Magyarország politikai -|és jogtörténelme, statisztika és közjog
előadásánál. Ez időtől kezdve
szünetlenül tanári teendőinek,
családjának és az irodalomnak
élt. 1845-ben ügy védi oklevelet
nyert s magánéletéből nem is
emelhetünk ki mást, mint hogy
1848-ban a legelőször megválasztott népképviselők egyike
volt az enyéngi kerületből. E
kerület küldte a képviselőházba 18 65-ben tanítványát, később tiszttársát: Kerkapolyt is.
Bocsor ugyan kevés részt
vett az 1848/9-diki országgyűlésen, mert betegsége miatt
még Pesten be kellett adnia
lemondását, de különösen a
népnevelésügyi vitáknál szava
mégis birt nyomatékkal.
Midőn a katasztrófa lezajlott: ő is visszatért 1849 végén
családi tűzhelyéhez s újra elfoglalta tanári székét, melyet
azóta — bár súlyos betegségei
jöttek közbe — nem is hagyott
el soha. Ott volt mindig az iskola és tanitványai körében s
buzditott tettel, szóval, tollal,
s ha kellett, áldozattal.
írói működését költészettel
kezdte. Csinos költeményei jelentek meg 1831. és 32-ben a
bécsi „Sokfélébben , mely akkor szépirodalmi rovattal majdnem egyedül állott irdalmunkban. De mint
költészettanitó, egy igen komoly s akkortájban még nálunk hallatlan újítást is létesített. Megirta ugyanis és kézirata után tanította is a magyar verstant, költészettant és
költészet történetét. E tény 1831-ben nagy

