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Szecskayágó-gépek leírása.

1. Saniiielson-féle kisebb fajta szecskavágó,
melv az 1858-ki és későbbi kiállitásokon arany-ércinin cl és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállításon 40 közt azért kapott aranyérmet, — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerű szerkezete, jó könnyű kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek elörészén a fö- és hajtó-tengelyen a sulykerék (ldditó) látszik. Ezen kereken két
ktilkör alakú (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra való, hogy a kések élét, szigorúan
lehessen a gép előrészéhez állítani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gop
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő.
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn emiitett két henger hozza a kés alá.
Haszaálás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szorítva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartvalegyenek, különben a gép időnek előtte romlásnak indul.
Ezen szecskavágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hiivelyknyi hosszú szecskát vág. — Gyári ára
50 ft. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelödik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés melleit könnyeu

40—45 véka szecskát lehet órankint vá$ni, egy embert a $ép hajtására, egyet az etetésére használva. Ára 60 frt.'osztr. ért.

II. Amerikai szecskavágók.

.

Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállított fa-állványból állanak, melyeknek előrészcn két öntött vas fogatlan hengerkerékre vannak a kések, számszerint 4 — 8 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtok és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tengelyére illesztett nagy kerékbe vág. mely tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger
hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerű szerkezetük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és ttlán magából a gyárból már pár ezer van Magyarországon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvclyknyi hosszú szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 8 késün pedig 8,
2 és egy késsel vág. A két kósü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hiivelyknyi hosszú, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell említenünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt elhagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való tolására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőbben eszközíik. A munka elótt különösen vigyázni
kell arrn, hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek éü perselyek tlszfa faclajjal nif ?olajozva s a gép p o ' és piszoktól iwent legyen, különben liainar rumiásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalm zható220 ft.
o. 6. vág óránkint 250— 300 véka szecskát. — 4
késű emberésióerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, emb'j:erővel hajtva 60—80 vékát, ára 130ft.
o. é. — Embererőre 3 késü, vág óránkint 50—60
vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyátalában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági kiállításon ezűst-éremmel jutalmaztatott szilárd szerkezete és könnyű kezelése niiatt.
.>, Ezen amerikai szecskavágó-gépekel legújabban vasállványra is készíti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

III. Iticlimonri- és Cliandler-féle szecskavágók.J

H

Ezen gépek szilárd és csinos alakú vaíállvátiyuak, a metszőkésok szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egymás átellenébe álló karjaira vannak csavarok által megerősítve.
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a
kést a gép elejére szigorúan oda lehessen igazitani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzótengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza mozgásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően összeszoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyű kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár -'- vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-akku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtótengely,
melyen a súly vagy lóditókerék van szintúgy a külköralaku késekkel és csavarokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgattatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó. hengertengelyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzóhengcrtengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hengort, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.
Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed hiivelyknyi hosszú szecskát vág.— 2. Ha az alsó szalinahuzó-tengelyre a 30 fogú kerék van alkalmazva és c.-zt hajtó közvetítő kis kerék 14. fogú, fél hiivelyknyi szecskát vág. —
.'!. Ha a nagyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az <>zt hajtó közvetítő kis kerék 23 fogú, 1 hiivelyknyi hosszú szecskát vág.

Ara a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-eröre 135 ft.,
. a ló-erőre alkalmasnak 180 ft.. a legnagyobbnak ló- és gőz-erőre 250 ft.
E gépeknél i«t vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek íifzta fnolajjal olajozva,n csavarok meghúzva és
a gép átalaban por. piszoktól óva h.gyen, mert különben hamar romlásnak indul.
1161(3-6)

Vidats István gépgyár^.

44-ik szám.

Tizemiyolczadik évfolyam.

értesítem arról,

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

Rendelvényi órák:
délután 2-tól 4-ig.

Bálvánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt vnezi-at 2 t-ik szám.)

ERNST L,

homiiopath-orvos és szülész.
1045 (2S-50)

Pest, október 29-én 1871.

Kilián Frigycsmagy. kir.egyet.könyvárusnál megjelent:

Kereskedelmi

könyvviteltan.
Kézikönyv

kereskedelmi s polgári iskolák számára.
Irta

RÖ3EK JÁNOS.

I. rész. Az egyszerű könyvvitel.
Ára 70 krajezár.
1167 (2—3)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- e's gyógymódjaival
1151(9-12)
Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

r&ffályelleni legbizíosb óvszeréről,

a férfi és n'öi ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 uj forint,
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. filber V. P.

Pesten, Józsof-uteza 66-ik számú
saját házában.

Figyelmeztetés

a szülőknek!

Ezzel a t. ez. szülőknek figjrelmébon ajánlom az általam évek
óta készített és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemű találmányt fölülmúl, de egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vízben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
iegkevésbbé is vesztene hatásából.
mr
l d b . l S k r . , 6 db. 12 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több.
1144 (7—26)

Sipőcz István,
gyógyszerész Pécsett.

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pes'cn 1871. (*gyetem-utcza 4-dik szám alatt).

*
r

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
C»upán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

• M - Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatasnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivstalnnk szamara hirdetményeket elfogad Bécnhen: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansensteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajezár.

Ipolyi

Arnold.

Nem igen találkozott közelebbről a hi- jközé szorítsa vissza. Ismételjük: az egész j szés mai állásához méltóbbal s egyszersmind
vatalos lapban megjelent kinevezés átaláno- ország egy véleményben van Ipolyi Arnold ! találóbb hasonlatosságuval is cserélni fel,
sabb helyesléssel, s nem üdvözöltetett párt- kineveztetése fölött, s a mivel a püspököt j az életrajz fonalát egyszerűen ott vevén fel,
különbség nélkül őszintébben, mint Ipolyi papsága szokta üdvözölni, s neve után az a hol akkor megszakadt.
Ipolyi Mythologiája, s már azt megelőArnold egri kanonoknak, a pesti központi évi névtárba irni szoktak, az egész nemzet
zött mythologiai és archaeologiai kisebb
papnövelde igazgatójának, az országos kép- kívánja neki: Ad multos annos!
Lapunk még 1859-diki folyamában kö- ;közleményei, magyar és német nyelven,
zőművészeti tanács, s a m. tud. akadémia
rendes tagjának beszterczebányai püspökké zölte volt Ipolyi arczképét s addigi élete nemcsak itthon, hanem külföldön is figyelkineveztetése. A közvélemény e kitűnő fér- adatainak vázlatát. Akkoriban nagy müve, met ébresztettek s megszerezték neki a tufiúnak nemcsak egyházi, hanem ritka tudo- a „Magyar mythologia", melylyel föllépett dós nevet. Nagy müve az anyag tulhalmányos érdemeit is látta — ha nem megju- volt, még uj vala; az akadémia épen akkor mozottsága s nem elég kritikával történt
talmazva, de a legfelsőbb helyről jövő elis- választotta volt meg tagjának s a pozsony- kiválasztása hibájában szenved; oly hiba,
meréssel kitüntetve. S mégis nem ez, a mit megyei ZiOhorhel^AÁg.^Mgyass&r'ii plébánosa mely akkor, mikor mindenekelőtt az addig
figyelemre sem méltatott anyae kinevezésben a közvélemény
got
kellett összegyűjteni, elleginkább üdvözölt. A beszterkerülhetlen
volt, sőt némileg
czebányai püspöki palota, közszükséges
is,
megbocsáthatóbb
tudomásúlag, a pánszláv izgalévén, hogy igen sok legyen föltások székhelye volt az elhunyt
halmozva mintsem hiányozzék
püspök Moyses idejében, Orosz
valami. Deamilpolyimunkájápapok s egyéb emissariusok
nak föérdeme, s mit a követkeszabadon jártak ki s be hozzá
zés is igazolt: hogy a nemzeti
és papjaihoz, s nemzetellenes
múlt, hagyományok és emléármánykodásaikban segélyére
kek vizsgálatának uj lendülevagy legalább elnézésére biztet adott, s nagy mérvű s minvást számíthattak. Moyses hadenre kiterjedő figyelem tárlála után a kormány egy szerengyává tette azokat. „A magyar
csétlen kinevezést tett helyéműemlékekről",
a „Csallóköz
re, mely azonban szerencsére
műemlékeiről"
szóló
értekecsakhamar oly szerencsétlenzéseivel
,
melyekkel
a
magyar
nek bizonyult, hogy semmivé
akadémia archaeologiai közis lett; Szuppan, a kinevezve
leményei
megindultak, Ipolyi
volt püspök, önként lemondegyszersmind
megindította
ván, szépen visszahelyeztetett
azon
uj
történelmi
iskola munesztergomi kanonoki helyére.
kásságát, mely az irott emlékek
A kormány az imént elkövetett
s okmányok mellé a mestervétséget fényesebben nem hoz1
ségek s képző művészetek téhatta volna helyre, mint Ipolyi
nyeit és emlékeit is fölkutatja
kineveztetésével. Egy nagys forrásokul veszi, és pedig
részt tőt-ajkú egyházmegye
csalhatatlan s a mellett kézzel
szülötte, a számos uj és régi
fogható forrásokul.
nyelv közt a szlávot is töké. Ily irodalmi s tudományos
letesen birva, amellett minden
izében magyar, s hazája- és
érdemek az egyház körében
nemzetének feltétlen hive;
sem maradtak méltatás nélmásrészről főpapi szelidséget,
kül. A hazafias és irodalom- s
atyai szeretetet, kormányzói
tudomány-pártoló főpap, BarI P O L Y I ARNOLD.
erélylyel, ha kell, szigorral is
takovich Béla egri érsek egypárositni képes, s igy egészen alkalmas'arra, egyszerre nagy hirre kapott az irodalmi s házmegyéjének óhajtván megnyerni a kihogy egy részben fölzavart, részben meg- tudományos világban. Akkori közlemé- tűnő papot és tudóst, az ürességbe jött
mételyezett egyházmegyét kibékitsen, meg- nyünk adatait feleslegesnek tartjuk ismé- török-szent-miklósi népes és jövedelmes
nyugtasson; megnyerje a legtöbbek szivét, telni, de annál szükségesebbnek a nagyon is plébániára hivta meg a falusi, magányában
s a kiket nem lehet megnyerni, féken tartsa gyarló metszetet — mely arczképét akará elvonult élőt, s csakhamar egri kanonokságra
s a hazafias és polgári kötelesség korlátai személyesíteni — ujabbal, jobbal, a famet- tette javaslatba az első ürességgel, a mire
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ki is neveztetett és Egerbe költözött. Itt, Csak a vén toronyból, mit bevont a repkény,
az érsek körében, gondoktól menten egészen Hallik olykor-olykor vak bagoly beszéde,
n tudományoknak
"•. . ...nősen a mű- Azok ellon, a kik a magányt fölvervén,
történelem terén folytatta megkezdett iro- Nem hagyják alunni csöndes rejtekébe'.
•dalmi működését. Mig egyfelől saját raü- Görcsös fűzek alatt, — vagy egy ezüst nyárfa
gyüjteményét évről évre becses és ritka Arnyán, hol bujábban zöldéi pázsit, moha,
kincsekkel gyarapitotta , a mely végből Szűk kis czelláikba egyenként bezárva
több izben tett külföldi utazást s egyes Alusznak az ősök s föl nem kelnek soha!
müdarabokat nagy áldozatokkal szerzett Föl nem kelti őket a balzsamos hajnal,
meg, másfelől a hazában az elrejtett vagy Sem a vidám fecske, mely a háztetőn szól;
nem méltatott műkincseket s emlékeket ke- Kakas harsány szava, sem a hű viszhanggal
reste föl, s gazdag tanulmányait nagy becsü Feleselő kürthang, — csöndes ágyaikból.
értekezésekben és monográfiákban rakta le
lobog már nekik lángja jó tűzhelynek,
s bocsátotta világ elé. Nagy számú ide vágó Nem
Gondoj hű feleség nem jár már kedvekbe,
dolgozatai közül csak egy párt emiitünk. Nem fut elejökbe a sok apró gyermek,
1863-ban az akadémia ünnepélyes közgyű- Térdöket ölelni, csókért vetekedve.
lésén olvasta nagy érdekű értekezését: a
középkori szobrászatról Magyarországon; Sarlóik alatt a sűrű. kéve hogy hullt!
melynek mintegy kiegészitöje a középkori Kemény föld rögein hogy ment a barázda!
Fogatuk a mezőn mily vidáman fordult!
festészetrölMagyarországon irt tanulmánya, Fejszéjök
az erdőt mennyiszer megrázta!
melyből egy részletet: a szepesváraljai
XIV. századi történeti falfestvényröl, szin- Ne nézz, büszke dicsvágy, megvetőn reájok:
tén az akadémia közgyűlésén (1864.) olva- Hogy napjaik házi örömben telének. *
sott föl. A magyar egyházi történelemhez Nagyság, ne gúnyold: hogy nehéz volt munkájok,
is becses adalékokat szolgáltatott, különö- S feltűnés nélküli élte a szegénynek!
sen a pálosok történetéhez, a kunok Béli A büszke czimerek, pompák fénysugara,
Háromforrásról nevezett, máskép apátfalvi Szépség ragyogása, gazdagság, élvezet,
cziszterczi apátság történetének és a XIII. Egyként számithatnak ama végórára;
századi román egyházának leirásához stb. A dicsőség útja is a sirhoz vezet!
Néhány évvel ezelőtt a pesti központi Te is kevély hirszomj, ne hibáztasd őket,
papnövelde igazgatójává neveztetvén ki, a Hogy sirjokon nincsen égig érő emlék:
fővárosba tette át lakását, s itt a műtörté- Hol a bolti veket és magas tetőkot
nelem s régiségtan, kedvencz szakmái mü- Dicsőitő karok éneki emelnék!
velése és terjesztése körül sokat tett. NagyVagy jeles hamvvoder s művészi kőszobor
szerű mügyüjteményét, mely a középkori Visszahivhatja-e
az elszállott lelket?
olasz, német s más festészi iskolák számos Hir felkölthoti-e nyugvó poraiból?
becses darabját tartalmazza, tudományosan Nyájas szó a holtba uj éltet lehelhet? —
rendezve állította fel a papnöveldéi épület
egyik csarnokában, s e becses kincset az Pedig tán e roskadt sírba eltemetve
szív van, mely egykor égi lánggal ége;
érdeklődő közönség szemléletének meg- Oly
Tán oly kéz, mely népet, országot vezetne,
nyitotta, addig is, mig a nemzeti muzeumot Vagy hevet önthetne a lant idegébe! . . .
íjazda<ntaná vele. Folytonos részt vett s vesz
az akadémia régiségtani s mütörténelmi De beirt lapjait a komoly tudomány
dolgozásaiban, melyeknek vezérlő s éltető S a bölcs tapasztalás nekik nem mutatta;
Szent tűzök lángjai a sors lába nyomán
lelke.
Megfagytak, — sanyarú szükségnek miatta!
A magyar akadémia 1858-ban levelező,
1861-ben rendes taggá választotta; a Kis- Ah! az óczeánnak setétlő mélyébe
faludy-társaság 1867-ben fűzte tagjai so- Mennyi drága gyöngy van elrejtve, setéten!
rába; a magyar történelmi társulat alaku- Ah! hány virág sorsi: hogy észre se' véve
lásakor mindjárt egyik alelnöki székébe Nyíljék s hervadjon el, eldugott völgyében!
ültette; a Szent-István és Szent-László tár- Tán falusi Ilampden, ki ellenállni mert,
sulatok alelnökükké választák; számos kül- S kis zsarnoka ollen jogot védelmeze;
földi tudós társaság tagsági oklevéllel tün- Vagy egy néma Milton, kit senki sem ismert,
tette ki; az egyházi téren, kanonoksága mel- Vagy egy Kromwett, kinek vértől tiszta keze!
lett pápai kamarási méltóságot visel s bors- Elbűvölt hallgatók tapsait aratni,
/>*t/i^."
monostori (infulás) apát.
Bátran megvetni a kényúri hatalmat,!"*• '•"n ' *
Ipolyi Arnold 1823. október 20-dikán A boldog hazára bővséget szórhatni, ^j*J'
születvén, most tölté élete 48. évét. Bár szi- És hálás szemekből olvasni jutalmat:
kár testalkatú s a sanyarú tudomány meg- Nem engedte sorsuk! De nem csak az erényt,
látszik halvány vékony arczán, de erőteljes, A bűnt sem engedte nagyra nőni bennök.
bár finom egészsége s munkabíró erélye Nem foglalhattak trónt zsarnoki mód szerént,
remélni hagyja', hogy nem üres bók a jó Népek ezreitől megvonván kegyolmök'.
kívánat: Ad multos annos!
—á—r—
Nom küzdöttek kínzó lelki-ismerettel,
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Ah! a búcsúzó megnyugszik egy hű keblen,
A lecsukódó szem még ogy könyet talál,
Még a mély sírból is visszaint szünetlen,
S a sziv lángját el nem olthatja a halál!
S te! ki e felejtett holtakra gondolván,
Egyszerű sorsukat hiven lefestetted, —
Ha egykor valaki sirod néma halmán
Eólad tudakozva, felsohajt feletted:
Ki a kérdezőnek elmondja, — akad tán, —
— „Gyakran láttuk őt itt a hegytetők felett,
A harmatos fűben, a hajnal hasadtán
Nézni, mint lángol a ragyogó napkelet.
Ott, hol a magas bükk lombja rezg a szélben
S görcsös gyökerei messze elfutottak:
Ott hevert gyakorta hosszan, forró délbon,
Nézve hullámait a sebes pataknak.
Szeretett járdalni árnyas ordő mélyén;
Most a világ felett gúnyosan mosolvgva,
Majd a mosolyt néma bánattal cserélvén,
Gondtól s szerelemtől űzve, szerte bolyga.
Egy reggel, — hiába vártuk hogy eljőjön,
Nem volt ott a halmon, kedvencz fája alatt!
Másnap is hiába! nem jött le a völgyön;
Az ösvény, a patak, elhagyatva maradt!
Harmadnap, halotti énektől kisérvo,
Hozták őt ki lassan a kis temetőbe.
— Jőj vándor! s az öreg bükkfa alá érve,
Olvasd, mi van metszve e kis fehér kőbe:
„Sirvers.
,,Itt nyugszik egy ifjú, csöndes síri hónán,
Kire hir s szerencse alig mosolygának;
Bölcsejénél nem állt a komoly tudomány,
De korán eljegyzé őt a lassú bánat.
„Szive jó s nemes volt, és őszinte lelke
A jóságos égtől bő jutalmat látott:
Mindenét (egy könyt!) a nyomornak szentelte,
S jutalmul (a mit kért!) nyert egy hű. barátot.
„Ne kérdezd, no keresd bővebben érdemét!
Gyöngeségeit is hagyd pihenni szépen

Ott, hol — bár reszketve — lelt, lit*t<»t,ú reményt:

Atyja-istenének irgalmas ölében!"
Szász Károly.

íl negyvenhét ronin.
(Japáni történet.)
(Folytat&i.)

Oisi-Kuranosuké tehát s negyvenhat
társa boszut forraltak és terveztek Kotsukéno-Suké ellen. De ez jól el volt látva őrizettel, s nagyon résen állt, ugy hogy a
roninok csakhamar átlátták, hogy czélt csak
ugy érhetnek, hasikerül elaltatni ellenségök gyanúját és éberségét. E meggyőződéssel szétoszlottak s álruhákba öltöztek,
némelyik iparosnak és napszámosnak, mások
kereskedők vagy házalóknak; a fejők pedig,
Kuranosuké, Kiotóba költözött, ott a Yamashina városrészben házat vett, a legroszabb hirii helyeket kezdette látogatni,
Arczukat piritni nem szoká a szégyen;
korhelységre és kicsapongásra adta magát,
Kéj- s gyönyörnek oltárt ők nem emeltek fel,
s ugy tett, mintha semmi sem volna tőle táTömjént szórni rá — a művészet nevében!
Elcgia
volabb, mint a boszuállás gondolata.
A
sóvár
tömegnek
őrült
vágyaitúl
Kotsuké-no-Suké a közben gyanitva,
egy falusi temetőben. *)
Messze volt egyszerű józan kedvtelések;
hogy
a Takumi-no-Kami hivei boszut for(Gray Tamástól.)
S merre az életnek csöndes völgye vonul,
ralnak ellene s életére törnek, titkos kémeket
Lármátlan örömet ők ott kérésének.
küldött Kiotóba, s értesittette magát pontoSzól az estharang, a n:ip hunytát hirdető,
"Bőgve indul a nyílj a mezőről vissza.
san a Kuranosuké minden lépéséről. Ez elhaHogy csontjaikat a megvetéstől óvja,
Fáradtan megy haza a jó szántó vető,
tározva, hogy ellensége vigyázatát kijátszEgyszerű kis emlék van itt emelve fel:
S a világot rám — s a sötétségre bizza.
Esetlen rímekkel és durván rajzolva,
sza, s öt teljes biztonság csalálmába ringatja,
A vándortól csak egy sóhajért esdokel!
egészen a rendetlen életre adta magát s
Halvánvan mosódik ködbe a láthatár,
korcsmárosokkal és ledér nőkkel mulatott
Néma csend foglalta el az egész tájat;
Nevök, életkoruk, gyakorlatlan kézzel
éjjel-nappal. Egyszer, mikor valami aljas
Csak itt-ott röpkéd még egy egy zúgó bogár, Pótolja felettök a hirt s dicsiratot;
S álmos hangú kolotnp altatja a nyájat.
helyről részegen ment haza, elbukott az
Vagy a szentirásból ogy helyet idéz fel,
utczán és ott elaludt, és aki csak arra ment,
Miből szegény ember halni tanulhatott!
•) SzöveoUl jelen számunk egyik kepéhez, s egyszersmind nevette. Történetből egy satsumai
mind vonatkozással a közelgő halottak-napjára, közöljük Mórt oh! ki mehetne a setét halálba,
előkelő ember is azon ment s meglátva öt
<rray Tamiís múlt századi (1716 — 1771) angol költő viliíglúrü költeménye magyar fordítását. Közleményünk így a Mindent elfeledve, hidogen, közönynyel?
ily
helyzetben, igy szólt: „Nem Oisi-Kurakóltö halálának századik évfordulójára is egy kis mécs, ha- A nap szép fényétől örökre megválva:
nosuké
ez, a ki az Asano Takumi-no-Kami
lottak napján, az ö rég összeomlott porai fölött. — Szerk. Ki ne nézne reá hosszan, búcsu-könynyel?

tanácsosa volt s nem lévén annyi szive, napja, s maró hideg volt. Egy éjjel, nagy nyilakkal fölfegyverezve a belső fedél négy
hogy boszut álljon uráért, most boritalra s hóeséssel, mikor mindenki szobájába bujt, s sarkára állított, hogy mindenkit lelőjenek,,
asszonyokra adja magát? Ni hogy fekszik a békés polgárok rég aludtak vánkosaikon, a ki az udvarból ki akarna osonni. Igy,
itt az utczán, mint egy barom! Gyáva, ezu- a roninok elhatározák, hogy ennél kedvezőbb minden elintézve s embereit elhelyezve, Kudar! nem méltó, hogy fegyvert viselhessen!" alkalmat nem várhatnak szándékuk kivite- ranosuké saját kezeivel verte meg a dobot,
Azzal ráhágott a hanyatt fekvő Kura- lére. Erre tanácsot tartván, csapatjukat két jelt adva a támadásra.
Kotsuké-no-Suké szolgái közül tizen, a
nosuké képére, s ráköpött. S mikor a részre osztották, s mindenkinek kijelölték a
zaj
hallatára
fölébredtek; s kardot rántva
maga
helyét
és
szerepét.
Egyik
rész
az
Kotsuké-no-Suké kémei ezt megirták az
kirohantak,
hogy urokat megvédjék. E
Oisi
Kuranosuké
vezetése
alatt
a
fő-kaput
uroknak, az nagyon örült a hirnek s gonperezben
a
roninok
a feltört előkapun át^
volt
megtámadandó,
mig
a
másik,
Oisi
Csidolta, hogy semmi veszély nem fenyegeti.
szintén
berohantak.
Dühös harcz keletkekara
vezetése
alatt
a
Kotsuké-no-Suké
háEgyszer a Kuranosuké neje, a kit nazett
a
két
fél
között,
miközben Csikara, csazának
hátulját
támadja
meg.
De
mivel
Oisi
gyon bántott a férje rendetlen életmódja,
patja
élén
hátulról
tört
be a házba; és a felhozzáment s igy szólt: „Uram, kedves fér- Csikara még csak tizenhat éves volt, mellé
rettent
Kotsuké-no-Suké,
életeért remegve,
jem, azt mondtad nekem te, hogy korhely egy öregebb ronin Yosida Csiuzayémon adaéleted csak cselfogás, hogy ellenséged éber- tott tanácsadóul. Továbbá megegyeztek, a veranda egy rejtek-zugába menekült,
ségét elaltasd. De valóban, ez már sokra hogy a Kuranosuké parancsára megverendő szolgái többi része pedig, a ház egyik melmegy. Kérlek, az egekre, vess határt ez dobszó legyen jel a közös támadásra; és ha lék szárnyában tanyázván, lassan szeszpetvalamelyik rész megöli Kotsuké-no- Sukét s lödött a védelemre. De az első kapun betört
életmódnak."
„Hagyj nekem békét" — felelt Kura- fejét levágja, éles sipfütytyel adjon jelt tár- roninok, kik a tiz szolgával harczoltak, ezenosuké — „rá se hallgatok nyafogásodra. sainak, a kik azonnal arra a helyre rohan- ket mind leölték a nélkül, hogy maguk
Ha életmódom neked nem tetszik, váljunk janak, s meggyőzödvén a fej ugyanazonos- egyetlen embert is vesztettek volna; s akkor,
el s aztán menj a merre akarsz; én pedig ságáról, azt a Sengakuji nevű templomhoz hősileg utat törve a közbenesö szobákon,
valamely nyilvános házból veszek magam- vigyék, s mint engesztelő áldozatot tegyék Csikarával és embereivel összejöttek, s igy
nak egy leányt, a kivel élem világomat. le urok sírjára. Akkor azonnal-jelentsék fel az egész csapat ismét egyesült.
Ezalatt a Kotsuké-no Suké embereinek
Meguntam öreg asszonyt látni a házam kö- tettöket a kormánynak s várják a bizonyotöbbi
része is összeszedte magát s átalános
san
kiszabandó
halálitéletet
magukra.
Erre
rül; azért csak kotródj, mielőbb!"
küzdelem
fejlődött-és Kuranosuké, hadi
a
negyvenhét
ronin
egyenként
esküvel
köEzt mondva, dühbe iött; neje, rémülten,
széken
ülve,
osztogatta parancsait a romtelezte
magát.
A
merénylet
órájául
éjfélt
jajgatva kért kegyelmet:
noknak.
A
házbeliek
csakhamar észrevettűzték
ki,
s
a
negyvenhét
bajtárs
egészen
„Oh, édes uram! vond vissza e retteneték,
hogy
erejök
nem
felel
meg a támadóktes beszédet! Húsz évig hűséges nőd voltam neki készülve a támadásnak, érzékeny búcsút
nak
s
megpróbálták,
ha
hirt
adhatnának ki
s három gyermeket szültem neked; beteg- vett egymástól, tudva, hogy reggel meg kell
ségedben , bajodban melletted maradtam, halniok. Ekkor Oisi Kuranosuké igy szólt a házból, Uyésuki-Samának, a ki uroknak
ipa volt, s követeket indítottak hozzá, hogy
nem lehetsz oly kegyetlen, hogy elűzz ma- j a csapathoz:
,,Ma éjjel meg fogjuk támadni ellensé- sietve jöjjön segítségül. De követeiket legadtól. Irgalmazz, kegyelmezz!"
,,Hagyj föl e haszontalan nyafogással! günket saját palotájában. Szolgái bizonyo- nyilazták a Kuranosuké emberei, kiket a
El vagyok határozva, pusztulnod kell innen. san ellent fognak állani, s kénytelenek le- fedélen helyezett volt el. így segély nem
S minthogy a gyermekek is terhemre van- szünk leölni őket. De szomorú dolog örege- érkezhetvén, kétségbeesetten küzdöttek még
ket, nőket és gyermekeket gyilkolni. Azért egy darabig. Akkor Kuranosuké fennhannak, jobb ha azokat is magaddal viszed."
Férje e kegyetlen szavait hallva, bána- kérlek szépen, őrizkedjetek védtelenek ellen gon kiáltott: „Kotsuké-no-Suké egyedül a
tában legidösb fiát Oisi Csikarát kereste föl használni erőtöket." Társai helyeselték be- mi ellenségünk; menjenek be néhányan s
S kérte, hogy legyen közbenjáró és engesz- szédét s ebben maradtak, várva a rendelt hozzák ki öt ide, élve vagy halva."
De a Kotsuké-no-Suké hálószobája ajtatelje ki apját. De Kuranosuké elhatározását órát.
A mint -wa-tírar-éjfélt ntött, a roninok jában három hű embere állott, kivont karsemmi meg nem ingathatta; nejének távozszél vadul dühöngött s a dokkal. Az első volt Kobayasi Héhasi, a
nia kellett, két kisebb gyermekével együtt megindultak.
s visszament születése helyére. Oisi Csikara í sűrű hó arczaikba csapódott. De széllel, hó- második Waku Handaiyu, a harmadik peval ok nem törődtek, csak boszujokra gon- dig Simidzu Ikkaku, mind kipróbált hüségü,
mindaz által az apjánál maradt.
A kémek mindezt hűségesen tudatták dolva. Végre elérték Kotsuké-no-Suké házát, a mellett vitéz emberek. Ezek oly keményen
Kotsuké-no-Sukéval, s ez, a mint meghal- s ott két csapatra oszlottak. Csikara, hu- megvetették lábokat a küszöbbe, hogy egy
lotta, hogy Kuranosuké feleségét és gyer- szonhármad magával a hátulsó kapura ke- ideig a roninok összes csapatját föl tudták
mekeit elűzte s egy rósz személylyel adta rült. Akkor négyen, egy kötélhágcsó segé- tartóztatni, sőt egy perezre még vissza m
össze magát, és egészen az iszákosságba s j lyével, melyet az előcsarnok párkányára vetették. Mikor ezt Kuranosuké látta, düfesl'ett életbe merült, gondolta, hogy most erősítettek, bemásztak az udvarba s észre- hösen csikorgatta fogait s rákiáltott embumár nincs mit tartania a Takumi-no-Kami vevén, hogy a házbeliek mind alusznak, a reire. „Mi ez? hát nem esküdött meg mindhiveinek boszivjától, a kik bizonyára sokkal kapus lakába törtek, hol az őrség aludt, s egyitek, hogy kész letenni életét, hogy
gyávábbak mintsem urokat megboszu] hat- mielőtt magához térhetett volna ijedtéből, uráért boszut állhasson, s most mégis három
megkötözték. A megrémült őr- ember visszavet annyitokat? Gyávák! kiknák. Igy hát rendre-rendre alább hagyott mindnyáját
1
a vigyázattal s őrségének felét elbocsátotta. sco kegyelemért könyörgött; a mit meg is kel nem érdemes szóba állani! Uráért megMeg sem álmodta, hogy épen igy esett bele Ígértek neki, oly feltétel alatt, ha kiadja a halni legszebb dicsvágya a hü szolgának !"
a Kuranosuké. által neki vetett tőrbe, a ki kapukulcsokat; de azok reszketve viszonzák, Azzal saját fiához Csikarához fordulva igy
— csakhogy uráért biztosabban boszut áll- ho°y a kulcsok az őrtisztnél vannak, s ők szólt: „Ide, fiu! támadd meg ezt a három
hasson, nem átallotta magát rósz hirbe ke- kiiiem adhatják. Ekkor a roninok elveszték embert, s ha nem birsz velők: halj meg!"
verni, nejétől elválni s gyermekeit eltaszitni. türelmöket, s vaskalapácscsal leverték a
Sarkantyúzva e szavaktól, Csikara geBámulatra méltó hűség!
kaput elzáró nagy korlátfát, s a kettős relyt ragadott, s megtámadta Waku HanKurauosuké nem szűnt meg ily módon szárnyajtó egyszerre kinyílt. Ugyanazon daiyut, de nem bírt vele s lépésről lépésre
port hinteni a világ s ellensége szemébe, perezben törte be a Csikara csapatja a há- hátranyomatva a kertbe hátrált, hol elsikulva egy tóba bukott; de mikor Handaiyu,
folytatván látszólag szégyenletes életmódját. tulsó kaput.
Szövetségesei pedig egyenként mind Jeddóba
Ekkor Oisi Kuranosukó hiruököt küldött meg akarva őt ölni, a tó fölé hajlott, Csikara
szállinkóztak s ott mint kézművesek vagy a szomszéd házakba a következő izenettel: ezombjába szúrt s elejté őt, maga pedig a
házalók befurakodtak a Kotsuké-no-Suké Mi roninok, kik azelőtt az Asano Takumi- tóból kimászva megölte ellenfelét. Aközben
házába, apróra megismerkedtek az épület no-Kami szolgálatában álltunk, ma éjjel Kobayasi Héhasit és Simidzu Ikkakut is
belsejével, az egyes szobák összefüggésével, betörtünk a Kotsuké-no-Sukó palotájába, megölték a többi roninok és a Kotsuké-nos kitanulták a benlakók és szolgák jellemét, hogy urunkért boszut álljunk. Minthogy Suké embereiből egy sem maradt, a ki még
melyik bátor és hű, melyik gyáva; s mind sem rablók, sem tolvajok nem vagyunk, a a harezot folytatta volna. Ezt látva Csierről rendesen értesítették Kuranosukét, S szomszédok semmi bántalomról részünkről kara, kezében véres kardjával a belső szomikor a Jeddóból általok küldött levelekből nem tarthatnak. Kérünk, legyetek nyugod- bába rontott Kotsuké-no-Sukét keresni, de
meggyőződött, hogy Kotsuké-no-Suké nem tan." S minthogy Kotsuké-no-Sukét, kap- csak a fiát találta ott, egy Kira-Sahioyé
is gondol már a vigyázatra, örült Kurano- zsisága miatt, minden szomszédja gyűlölte, nevű sihedert, a ki egy kézi bárddal rátásuké, hogy megérkezett a boszu napja. S azok meg sem mozdultak védelmére. Még madt, de csakhamar megsebesítve elszaladt,
találkozási helyet tűzvén ki, titkon elszö- más elővigyázattal is éltek. Nehogy a ház- így Kotsuké-no-Suké minden embere le lekött Kiotóból, kijátszva kémei vigyázatát. beliek közül valaki kirohanhasson, s a csa- vén öldösve, a hareznak vége szakadt — de
sehol
A negyvenhét hü, készen lévén tervével, lád rokonságát segélyül hívhassa, a kik mindeddig Kotsuké-no-Suké nyomára
( v ^ e követk->
nyugalmasan várta a cselekvés pillanatát. oda sietve a roninok merényletét meghiú- sem akadtak.
Télközepe volt, az év tizenkettedik hó- síthatnák: Kuranosuké embereiből tizet,
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úttal a lehulló golyócskákkal, a mi kakuk-óráink- riket Németországból; ez készítette ott az első
hoz hasonlóan, egy ajtóból lovasok is ugrottak elő, nagy órát, moly a királyi palota tornyában találta
Az órák fölfedezése, minek ugy az életre, molyek a napnak utolsó órájával eltűntek és az állandó helyét. Németországba.n Augsburg volt az
mint a tudományra igen nagy befolyása volt, a ajtó is bocsukódott. — A viz által mozgásban tar- első város, mely ütőórával birt; itt már 1364-ben
középkorra ősik, de készitése csak az ujabb idő- tott kerekek nyitották ki az ajtót, melyből golyók volt egy ilyen.
ostek le, és lovasok ugrottak elő.
ben érte el jelenlegi magas tökélyét.
Hanem még mindekkoráig nagyon tökéletleSok kellometlon oldala lévén azonban a viz- nek voltak az órák: hiányzott rajtok a mi fő: az
Köznépünk szegényebb osztálya, melynek egyátalában nincs módjában, hogy magának órát nek, mely nyáron a melegség által terjed, ritkul inga, miáltal a súly alászállásának menete szabászerezzen, leginkább pedig a természet fiai: a és el is párolog, télen pedig könnyön megfagy, viz lyoztatik. Mert a súly tartja ugyan az órát folypásztor-emberek, kik életöket isten szabad ege helyett csakhamar homokot kezdenek használni, tonosan mozgásban, de annak rendszeres egyenlő
alatt töltik, s kik csakis a téli fergeteges hónapok mely, ha jó száraz, szintén könnyen pergedez alá mozgását az inga adja meg.
alatt vonulnak hajlék alá, a nap állásából csaknem valamoly edényen alkalmazott nyilason.
Ezen világra szóló, nevezetes fölfedezést a hipontosan megtudják határozni az időt.
A homokot ugyanis két egészen egyforma, res norentini phisikusnak, Galilei-nok köszönhetKérdezd meg a hosszú kampós botjára tá- egyik oldalaikon hosszas hegyes csőben kiülő, jük, kinek a pizai egyházban egykor a csillárlámpa
maszkodó, legyűrt kalapu juhásztól, ki elégülten gömbalaku üvegedény egyikébe tették, s oly ál- hintázása szemébe tűnvén, s komolyan gondolkodlegelteti szemeit nyáján: hány óra? egy rövid pil- lásba helyeztetett, hogy a homokkal telt edény ván ezen hintázás törvényéről, megállapította, hogy
lantást vetve a napra, azonnal megfelel kérdé- alatt az üres függélyesen álljon, mely utóbbiba ugyanis: minden inga hintázatai egyenlő időközöksedre. Vondd elő aztán órádat, meg fogod látni, aztán a mint a homok alápergedozett, az üveggömb ben történnek, s hogy csakis as ingák hosszúságától
hogy a puszták fia majdnem egész pontossággal külső falán lövő, a homok növekedését mutató függ, azok lassabb vagy sebesebb Mntásása. A
meghatározá az idő állását, és egyszersmind meg vonaljelekből iparkodtak ellesni az idő állását. Mi- különféle anyagból készült ingák, ha egyenlő erő
fogsz győződni, hogy noki legkevésbbé van szük- kor aztán a felső edény üres lett, azt fordították által hozatnak mozgásba, egyenlő sebességgel hinsége órára. — Eprn igy a régi világ emberei, aláfelé, s e2t az eljárást mindannyiszor ismételni táznak, mely ingák aztán, összeköttetésbe hozatmikor még egyátalában semmi időmérő eszköznek kellett, valahányszor a homok a felső gömbből ki- ván az órákkal, rendszeres egyenlő mozgást eszkönem valának birtokában, a nap állásából s az ár- fogyott, azaz : valahányszor az óra lejárt.
zölnek.
nyék különféleségéből, melyet a nap állása szerint
Az ily órák is persze csak igen felületesen,
íme ezen fölfedezés biztos időmérőt tett lo az
vet a földre, határozták meg: hogy vájjon meny- tökéletlenül határozták meg az időt. Ezen és több ember kozóbo. Most igon jelentékeny előmenetel
nyire haladt az idő?
más oknál fogva, az emberi ész kerék-szerkesetü történt a mesterséges zsebórákat illetőleg is, meígy tanultak meg aztán cs.ikhainar napórákat ké- órák készítésére utaltatott, melyek sem homokra, lyeket mindenki kényelmesen magánál hordhatott.
szíteni.Hanem
Föltaláláezok csakis
sának dicsőnappal voltak
sége egy nürnhasználhatók;
bergi németet
éjjel nem volt
illet: Hele Pésemmi idó'száter-t, ki 1560mitási eszköban készitett
zük. Hogy telegelőször
hát mindenzsebórákat. —
kor, éjjel-napEzek eleinte
pal tudják az
nagyok volidőt,ahhozegy
tak, formájukgépezetro volt
ra nézve tojáshoz hasonlók,
szükségök,
miért is azomely folytatókat nürenbergi
lagosan és egytojásoJc-nak.
formán mozognevezték. Haion, s ezen
nem csakhamozgás valamar javításomely látható
kat tettek ez
vagy hallható
órák nagysájelt adjon argán és formáról, hogy
j á n : az ovál
mennyi folyt
alakot lassanle
bizonyos
lassan egészen
időtől. — így
köralakuvá
jöttek ősrégi
változtatták,
népek, mint
majd
kisebpéld. a chibekké, s ez álnaiak, igen kotal hordozharán a vieitásra kényelórák fölfedemesebbekké
zésére.
lőttek, sőt kéA chinaiak
BŐbb oly maugyanis egy
gas
tökélyre
nagy félgömb
vitték, hogy
formájú, bolül
pecsétgyűrűkegészen üres
Falusi temető. — (Greguss János eredeti rajza.)
be' is alkaledényt haszmaztak paránáltak e czélra, mely alul, középen egy kis gömbölyű nyi- sem vizre, sem a nap árnyékára nem szorulnak, nyi terjedelmű cylinder-órákat.
A hollandi íluygens volt első, ki az órák melassal vala ellátva. Ez .edény üresen egy másik, hanem melyeknek kerekei egy erő által mozgásba
alakra nézve amahhoz teljesen hasonló, de vala- hozatván folytonosan, egyformán és egyenletes netét ingák által tanitá szabályozni. Rendszeres,
mivel nagyobb, vizzel telt odénybe tétetett. A erővel működjenek, a nélkül, hogy abból valamit pontos járása teljesen meg lőn alapitva. Az inga
tartja az órák kerekeit egyenlő mozgásban, az inga
mint aztán a viz az alsó edényből a súlyosabb vesztenének.
Sok fejtörésbe kerülhetett, mig valahára egy ütése osztja egyenlő részekre az időt, egyúttal az
felső edénybe folyt, ennek kis gömbölyű nyilasán:
ez utóbbi edény folyton sülyedt, a bonne növekedő kerék-gépezot mechanikus összeállítása, s annak ütések számát is mutatván.
Mily mérhetlen nagy szolgálatot tettek és
a kívánt czélra némileg is megfelelő alkalmazása
viz jelezvén az idő múlását.
Nyugot-Ázsiában a babyloniaiak voltak ez foganatosíttatott. De e tulajdonképeni kerék-gépe- tesznek folyvást az ily órák különösen a csillagáórák feltalálói, tőlük terjedt el aztán a görögök- zet magában nem volt elegendő: ahhoz egy erő is szatnak! Csak azóta tudják az időt pontosan kinél Kis-Ázsiában, a persa hóditó Cyrus idejében. szükségoltetett, mely azt folytonosan mozgásban számítani, meghatározni; azóta haladt elő gyor3
léptekkel a csillagászat. Csodákat teremtett az
— A rómaiak azonban csak a 166-ik évben Kr. e. tartsa.
Ez erőt a sulyokban (pondus) találták fel, mo- inga a tudomány országában, főkép midőn azt egy
kapták az olső vizi-órát, Július Caesar hozván
magával ilyent Rómába. 390-ik év elején Theodor, lyek által — ha azok az órákra akasztatnak — a Arago, Humboldt,Newton, Richter, vette kezébe;
a keleti góthok királya küldött a burgundiai ki- kerekek hajtó-szerkezete mozgásban tartatik. Az mert annak segélyével nemcsak alakját, tömöttrálynak, Gundoboldnak egy vizi-órát ajándékba, ilyen sulykos órákat már az ezredik esztendő olőtt ségét s különféle magaslatait mutaták ki és hatámely azon tulajdonságánál fogva volt nevezetes, ismerték ; do feltalálójuknak hamar bekövetkezett rozták meg a főidnek, hanem a nap, hold és csilhogy az nemcsak a nap, do a hold járását is jelzé. halála által feledékenységbe mentek. Ily órát ké- lagok tulajdonságait is kikémlelték általa. A vonzE komplikált szerkezetű óránál kétségkivül kere- sőbb, mely aztán használatba hozatott, s melyről vagy nehézségerő törvényeit Newton állitotta félj
keknek kellett alkalmazva lenni, melyek a folyvást tudomásunk van, 996-ban egy franczia szerzetes, az inga által kimutatott, meghatározott helyes alakcsepegő viz által szakadatlanul mozgásban tar- Gerhert készitett Magdeburgban, — ugyanaz, ki pokon.
Ha a tudomány nem köszönhetne is az ingákésőbb mint pápa II. Sylvester név alatt szerepelt.
tattak.
Ezen óra azonban csak órákat mutatott, a nak oly nagyszerű "fölfedezéseket, minőkre a vizsHasonló szerkezetű volt nzon óra is, melyet
az arab kalifa, Harun-al-Baschid 809-ben Nagy nélkül, hogy ütött volna. Csakis 300 évvel későbbi gálódó észt vezérlé: már magában nagy nyereség
Károlynak ajándékozott. Ez érezből volt készítve időből vau biztos tudomásunk ütő-órákról. 1344- volna annak a legelső szolgálata is, moly az órák
és órajelzővel ellátva, s ugy szerkesztve, hogy ben Paduában lett az olső toronyóra készítve, mely rendszores egyenlő mozgásban tartására szoritminden óra végén annyi érezgolyócskák estek egy órákat ütött. — 1379-ben V. Károly franczia ki- kozott.
Nekünk ugyan csekélységnek látszik egy óra
alant alkalmazott edénybe, a hány óra elmúlt. Egy- rály vitette Parisba az első órakészitot, Wick Hen-

Az óra-készitésről.

lett volna. De másokat is mogkárositani s általok
bűnösnek bélyegeztetni, tiszta kézzel s tiszta öntudattal szennyfoltot viselni magán: ez több volt,
mint a mennyit elviselhetett. Mindent odaadni a
mije volt, maga keresményét, neje hozományát,
gyermekei örökségét: természetesnek látszott
előtte s gondolkozás nélkül megtette; de az nem
volt elég. A legmegfeszitettebb
munka között is, a legjobb esetben
is, évek kellettek: mig adósságait
lefizetheti s nevét tisztára moshatja, megalázott homlokát ismét
felemelheti. Egy perezre megtántorodott hite önmagában s az önIli és s y György.
gyilkosság gondolatának setét ár(1832-1871.)
nyéka — mint prédára leső holló
sereg — ült homlokára. Családja
Október 24-én temettük Illéssy
tekintete
visszatartotta.
Györgyöt a „Hon" volt segédSokszor
kérdeztem, szemlélve
szerkesztőjét, ki küzdelmekkel s
az életet s elrejtett tragédiáit: a
szenvedésekkel teljes élet, s tizenmegérdemelt vagy meg nem érdeegy hónapi kinos betegség után e
melt szenvedés kinosabb-e? Amazt
hó 21-kén este hunyt el. Még élő
a bűntudat súlya teszi elviselheédesanyján, 90-es nagyatyján s hét
tetlenné ; de emezt a megzavart ernővérén kívül, nőt s két neveletlen
kölcsi
világrend fölötti elkeseredés,
árvát hagyott maga után. Barátai,
kivált
ha magunknak kell áldozapályatársai, ismerősei osztoznak
|
i
tává
lennünk.
— Dicsőült barátom,
családja bánatában.
?
a te példád egyik győzött meg:
Arczképe keretéül, életrajz hehogy mégis jobb ártatlanul szenlyett, álljon itt azon emlékbeszéd
vedni, viselni a vádakat s tűrni a
főbb része, melyet — végrendelegyalázatot, mint méltán. Mert öntilog kifejezett óhajtásához képest
Igipggf
megtagadás, munka, tett, idő —
— régi barátja Szász Károly tarmég
visszaadhatja a mi elveszett,
tott koporsója fölött:
s ha a leiken nincs rozsda: a kívül„A gondviselés magas pályát
ről rátapadt sár lemosulhat.
nem szabott elébe; a tetőkre, hol
Őt szenvedései közt fenntartá
hideg verőfényben a hirnév hera
szeretet;
s azok szemében is, kik
vadhatlan koszorúi hajtanak, nem
benne
kételkedtek,
rehabilitálta a
vitte fel őt. De a hol, vizomlásos
munka.
Minő
munka
volt ez! —
völgyben a szorgalom-mivelte taHat
éve,
hogy
ama
katasztrófa
lajt újra s újra elönti az ár, s a kis
után
Pestre
jött.
A
képiró-uteza
virágos kertet ismét és ismét az
egy szűk, nedves, szegényes udvari
iszapból kell kiásni, hol a szereszobájában, nejével, két gyermelem nefelojtsét a fáradság verítékével, elvonulva, nélkülözve, a nap
keivel kell öntözni, s a sziv véréILLÉSSY GYÖRGY.
óráit az éjszakáéival pótolva, 24
vel termékenyitni a család élelórából csak kettőt-hármat szánva
mére ültetett konyérfát: ő ornyeálomra,
a
késő
éjt összeértetve a kora hajnallal,
dotlenül munkálkodott. Sírkövére csak három a hazába. Tanulását nem végezve, szegény reforszó lesz felvésve: szeretett, szenvedett és dolgozott.mátus özvegy papné anyjától, kinek ő egyetlen fia, dolgozott. Verset, tárczát, újdonságot irt; regéde rajta kivül még kilencz leánya volt, nem segít- nyeket forditott németből, francziából; egyik lapDá szebb síriratot ki kívánna magának?
hetve,
sőt inkább azok várva tőle gyámolitást: nál szerkesztő, másiknál korrektor, ötnél-hatnál
Kevés szóban egy egész élet története. Síriratunk az osztályzat műszava, melyet az élőt élnie s utat kellé törnie magának az életben. Házi munkatárs volt; népies füzetekot irt s naptáiskolájában nyerünk, mikor végeztünk s búcsút nevelő lett; tanított és tanult; s a munkásság rakat csinált. Egy szóval, dolgozott mindent,
véve tőle kiveszszük bizonyítványunkat. Mind- amaz ösztöne és megszokása, melyet benne később a mit csak tollal dolgozni lehetett.
•?Ah! a tehetség megnyájan ezt az iskolát
_-_-__-,„^
^ f
ölő betűje a siető, szakjárjuk s választott pámányoa munka! A hirlyánk akármelyik, egy
:
lap, melyhez mindennap
tanfolyamot egyikünk
L
;
bizonyos
számú hasábosem kerülhet el: a szénkat, a kiadó, kinek hevédés tanfolyamát. Nétenként bizonyos számú
melyik ugyan csak "bele
\
l
iveket kell szolgáltatni!
kóstol, a másik végig
— S neki, még a munjárja s kimeriti az utol^
kának is, melyet anysóig, a mit benne tanulni
nyira szeretett, csak e
lehet.
yfc-,
gyötrelmét kellé érezŐ ezek közé tartonie. — Költői lélek, nezott. Nagy tudós lett a
mes ízléssel, sok tanulszenvedések
iskolájámánynyal, eleven eszban, s kevesen vannak,
mékkel, a nyelv és kia kik azt ugy elvégezfejezés erejével — a
ték volna. E részben
napszámosi munka igátalán mindnyájan tajába görnyedve! A ki
nulhatunk tőle. A testi
az ő magyaros prózájáés az erkölcsi szenvenak erőteljes, ép, tiszta
désnek talán egy tanfolyamatát, vagy kedétárgya sincsen, a melylyes dalait s a György
lyel alaposan meg nem
deák zamatos verseléismerkedett volna.
sét ismeri: tudja, hogy
Csaknem gyermek
ö műveket alkotni lett
volt még, mikor ama
volna hivatva. — Sorsa
»,névtelen félistenek," a
nem
engedé azt: neki a
honvéd-fiuk közt találta
napi keresményért kelmagát, kiknek sorsa
lett irnia mindig. O
jvolt a hazáért tűrni,
érezte
ezt, de hallgatott
I fázni, éhezni, a halállal
és tovább dolgozott.
mindennap szembe nézNem ért rá panaszkodni
ni, s végre is, ha egy
másoknak, vagy tépeHuszár ordináncz.
kedvező golyó valamelődni magában. De a
lyik csatatéren elvérezve ott nom hagyta, bujdosóvá lenni a meg nem ismertünk és bámultunk, kifejlett benne. De a mint láttuk a vasizmu fiatal férfit, harminezhat
menthetett hazában. Pákozdtól és Schwechattól, sors nem elégelte meg hányattatásait s nem adott évvel megőszülni, elsápadni, kiaszni és megtörni:
egész alakja egy élő szemrehányás volt a sors ellen.
a győri sánczokon, Szolnokon, Bicskén, Izsasze- neki pihenést.
Végre a nyomasztó adósság le volt törlesztve;
gen, Nagy-Sarlón, Budavár ostromán át, egész a
Egy állás, melyet szerencséje biztos alapjául
debroczeni vér- s világosi gyásznapig mindenütt üdvözölt, legnagyobb szerencsétlenségét s mély lelkét másnak egy fillére sem terhelte többé. A
ott volt, harczolva, szenvedve — megtörve végül. anyagi bukását okozá. Fiatal nő, s két ártatlan megfeszített munka némi jóllétet is látszott biztoVilágosra a setétség következett s hasonlóival kisded csüngött már kebelén, midőn a rettenetes sítani jövőjére. Az átok meg volt hát törve s any-együtt ő is bujdosó lőn; de nem bujdoshatott el a csapás érte. Az anyagi vesztés még elviselhető nvi szenvedés után a jobb napok derűje mosolygott

Bzámtáblája, s átalában annak egész szerkezete;
de mire becsülte volna azt Harun-al-Rascbid, V.
Károly, vagy a mi lánglelkü Mátyás királyunk?
Bizonyára szivesen fólcseréltók volna a tökéletlen
viz- és homok-órákkal.
Ma már az óra semmi figyelmet nem költ,
olyan közönséges valami és annyira olcsó, hogy a
tudomány e műremekét a legkieebb gyermek is zsebíben^ hordozza.
Kemenczky Kálmán.

besoroztatás elől s négy évig viselte a ruhát, melyet
csak ellenségei viseltek előbb s most annyi jóbarát kényszerülve hordott.
Ah! ezok még könnyű szenvedések voltak,
melyeket a fiatal tetterő s pezsgő életkedv csak
kalandoknak érzett s rugalmas ac '.él idegekkel
rázott lo magáról. Mint 22 éves ifjú került vissza
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volna. Későn. Most egy borzasztó, a mily reménytelen, ép oly kinos betegség tette reá kezét, a majdnem egy évi kinpadra vonatás után, ennek az
utolsó hóhérnak áldozatul esett.
Előttem áll száz évet igérő erőteljes alakja,
mikor ezelőtt tizenkét évvol, dunántulról, hol akkor nevelősködött, s néhány berangeri dal sikerült
forditását velem közölvén, melegen üdvözlő levelomre, gazdája egy hátas lován, more patrio, a
kun-szent-miklósi paplak udvarára beállitott. S
előttem áll megtört, meggörnyedt alakja, mikor
utolszor szoritott velem kezet, mikor már „a fekete asszony", bősz lakomán, kihörpenté csontjaiból a velőt.
S itt áll, a harminczkilencz éves férfi koporsója; egy század év szenvedéseivel setét öblében.
Oh szegény barátom! Koporsód be loverő s
he vigasztaló tanúságokat nyújt. Leverő: annyi
tehetséget, oly szilárd akaratot, oly nemes ezivot,
a sors lába alatt, miiit a férget, összetiporva látni.
S vigasztaló, a sors annyi csapása alatt, mindent
veszítve, a férfias öntudatot, s a becsületet megmentve látni. Igen! Mi csak kezdő gyermekek,
elemi iskolások vagyunk a szenvedés nagy tanfolyamán, te mindent kitanultál s elvégeztél."

Egészséges lakás.

Futólagosan tekintve alig lőhet fogalmunk
arról, hogy a lakás mily jelentékeny tényezője a
társadalmi élet jóllétének vagy alábbszállásának.
Térés, kellemes lakás és tisztaság mindenekfölött
az első kellék, s mivel az alsóbb néposztály épen
ezt nélkülözi: mindenféle járvány könnyebb szerrel innen szemeli ki áldozatait. Ha tehát érdekünkben áll a járványok erejét némileg megtörni, azok erejét csökkenteni, ki kell terjeszkedni
figyelmünknek a lakások tisztaságára is.
Szűk helyiség annyival ártalmasabb, mennél
több egyén szorul ott össze. A kigőzölgött s
lehelt párák alkalmatlanná teszik a levegőt ujabbi
beszivásra, s a levegő élenye a belehellés folytán
mind inkább-inkább fölhasználtatik. Azok, kiket
hivatásuk arra kényszerit, hogy napjaikat szűk
szobában többek között, még pedig gyakran naphosszant ülő helyzetben töltsék el, keservesen tapasztalják a nehéz légzést, a vérkeringés s emésztés hiányát, igen hamar aszkór, görvélykór, vagy
tüdővész áldozataivá lehetnek, vagy legjobb esetben ísárgaságba esnek, kiütések miatt szenvednek.
Ha a napvilág gyéren vagy egyátalában nem
hatolhat be a szobákba, ismét érezhető hátrányok
következnek be. Az olyan gyármunkásokon, kiket
hivatásuk sötét térbe zár, foglyokon, kiket földalatti börtönbe zárnak el, erőt vesz a szemfájás
Az ordináncz.
sokféle neme, süly, görvély, emésztési bajok,
Hova,merre, vitéz uram? Olyan búsan, vagy étvágyhiány stb. Maguk a növények is elvesztik
inkább kelletlenül ballag a huszár paripáján, üde zöld nzinökot, ha a sugár elől elzáratnak!
mintha az a nagy pecsétes levél, a mit a dolmánya
A2 emiitett betegségeket előidéző alapokat
alá gombolva viszen, legalább is jó pajtása halá- a szobák s alvóhelyiségek nedves volta eredmélos Ítélete volna. Pedig dehogy az; legfölebb is nyezi s növeli. Ez a nedvesség, s bűzös kigőzöltudósítás a szomszéd város birájához, hogy mához gés pedig elmaradhatlan ott, hol gondatlan haegy hétre egy czug szállásol be oda, vagy paran- nyagság miatt a szobák szellőzetlenül s tisztátacsolat ennyi meg ennyi furázs szállítása iránt.
lanul hagyatnak.
Ajtók s ablakok roszul beillő nyilasai a
Hejh, épen az a baja a huszárnak, hogy ilyen
levelet kell neki szállítani egyik városból a má- veszélyes légvonat miatt mindenféle hűlési betegsikba. Ott szeretne ő lenni a harcz tüzében, pus- ségek alapját vetik meg. Csuzt, náthát, orbánezot,
kák ropogása, ágyuk bömbölése között, hol a por fogfájást könnyebben s hamarább kaphatni a
és füst fellegéből mint gyors villánaczikázás csil- szobában, mint szabad ég alatt szélben és rósz
lan ki a gyalogok szuronya s a huszár-kard. A időben; mert az ajtó- s ablaknyilásokonbetóduló
harczmezőn, hol vér-rózsák teremnek, melyeket finom légáram a nyugton ülőro tapasztalás szerint
csak oly gyönyörrel szaggat a huszár, mint azt a kártékonyabb, mint szabad ég alatt a leghevesebb
másik jelképes rózsát, a forró édes csókot, babája szélroham.
ajkinak rózsás kertjéből.
Kendszeres szellőztetés, teljes világosság, a
Vagy ha már csakugyan hírvivőnek kell tér arányos nagysága, a tisztátalanságok elpuszlenni s hüvelybe dugott karddal száguldozni egy títása, s szükséges vízmennyiség odavezetése, ime
helyről a másikra: lenne csata-nyargoncz, hogy ! ezek az egészséges lakás szükséges kellékei.
A lak- s hálószobákban sok ember ne legyen
egyik gyenerálistól a másikhoz vigyo az előnyo{
összezsúfolva,
sem pedig bútorokkal tul no termulás-, támadás-, roham vezényszavát. Hogy száguldana a golyózápor között s ólom-nem-járta heltessék. Legalább is legyen tizenkét párisi láb
dolmánya ujjúról rázhatná le a puskagolyót, mint magas egy szoba, jó nagy ablakokkal, s ha leheta jégesőt; hogy lova, ha meghorkanva félre ugrik, séges, kettős ajtóval is el legyen látva.
Mindegyik szobában legyen mulhatlanul
holttesteken szökjék át, a a mint fülét hegyezi a
légben süvöltő puskatűz éles füttyére hegyezze. egy-egy szelelőszerkezet. Van ilyen több fajta.
így szeretne nyargalni a huszár. Ne félj, nem Válaszszák azt, a melyik legajánlatosabb. A ki a
pincze szárazságára s szeleléséro gondot fordít,
lenne soha lomha, sem lova, sem maga.
már ezáltal nagyrészben előmozditá az egész ház
Hiába! Békesség rozsdája emészti a világot s szárazságát is.
ez a huszárnak sehogy sem tetszik. Legalább ő
Legczélszerübb a szobák falait ártalmatlan
azt mondja, hogy nem — s én elhiszem neki. Hanem zöld színnel huzatni be, az egyszerű mész ogyazért a szolgálatot most meg kell tenni, s ha az folől a tüdőknek, másrészt a szemnek lehet hátember ordináncz, ezt a tedd oda-, ne vedd el levo- rányára.
let is csak oly punktumosan a rendeltetése helyére
Nagyon kivánatos, hogy a lakszoba a hálókell szállitani, mintha isten tudja mi nagy hír teremtől elkülönittessék. A házban levő legjobb
volna bele irva.
s legnagyobb szobát kell alvó termül választani.
Kedvetlenségébén még az utat se találja el, A hálószobában 15° Reaumur-nél magasb légmérpedig dehogy nem tudná, ha akarná. Hanem két séklet soha ne legyen, nagy gondot kell fordítani
torony szürke vonala ködlik előtte majd egy irány- a szárazságra és szellőztetésre, ha lehetséges a
ban; melyik az igazi, a hová ő igyekszik? A sík nagy zajtól s ártalmas kigőzölgéscktől távol essék.
rúnán semmi jel, egy útmutató fa sincs, ha csak a Függönyökül ne fohér, fokete vagy vörös, hanem
kut ágasát, hol a gulyát itatni szokták, annak kizárólag zöld szövetet czélszerü alkalmazni. Ugy
nem veszi.
t kell intézkedni, hogy az elég térés és magas hálóSzerencsére egy esőszkunyhóra akad a buez- szoba inkább délre feküdjék, vagy legalább keletre.
A kinek ninc3 módjában szobájában szellőzkák enyhhelyében. Atyafi, melyik a két torony közül ez meg ez? Az a fölső, ugye? — Dehogy, vi- tetési szerkezetet fölállítani, az ablakok és ajtók
kinyitása által ereszszen be üde levegőt, napjában
téz uram, inkább az alsó.
A kurta tájékozódásra fölpillant a juhász is, háromszor, reggel, délben és este.
A padodat szintén jelentékeny szerepet játa ki elmaradhatlan subájával vállán, a tüz mellett
szik
a
szobában, ugy hogy a legdrágább padlatot
melegszik. A földön hasaló csikós is fölemeli fejét,
mondhatjuk
legolcsóbbnak, mert a nedves és rósz
könyökére támaszkodva s még a Bodri kuvasz is
padlat,
különösen
nedves és esős időjárás alkalfülel egy kissé, s világért sem vakkanna egyet
sem gazdái jelenlétébon, pedig ha a respektus mával legtöbb pénzt szokott az orvos és gyógyvissza nem tartaná, dehogy mulasztaná el az al- szerész malmára hajtani. A kő- és földpadlat külökalmat, hogy a lovas embert ugatva ne kisérje nösen, ha azt még öntözik is, ártalmas kigó'zölgést
idéz elő, a nedvességet magába szívja, s mindig
legalább egy dülőföldnyire.
hideg.
A huszár pedig, vevén az útba igazítást, toA leggyökeresebb gyógyszer sem képes elvább ballag a foga közé nyomva kis makra pipáját, háritani némely gyermeknél a görvélyt, mert a
elkáromkodja magát: „Az áldóját, "ha már meg szegény kicsinkék egész nap rósz padlaton állnak
kell lenni, staféta is inkább lennék mint ordináncz ?" vagy ülnek. Isten a megmondhatója, hogy az
egészségtelen padlat miatt hány szegény munkás
kerül a kórházakba. — Czélszerü ennélfogva, ha

az keményfából készíttetik; hogy tisztítása s
szárazon tartása könnyen eszközölhető legyenj
jó, ha vékonyán szagtalan mázzal vonatik be. Oly
helyeken, hol alkalmas fapadlat nincs, álljon rendelkezés alatt mindig egy kemény fatábla, hogy
a láb a nedves földdel vagy téglával ne legyen
közvetlen érintkezésben.
A szobák falai jól kiégetett téglából készíttessenek. Legalkalmasb a vízmentes czement, 8
mikor kiszáradt, szagtalan és nem mérges olajfestékkel jó a falakat behúzni. így a falakat
könnyen és jól tisztántarthatni, sőt tűzvész ellen
is sokkal inkább biztositva van az ember, egészségi s gazdálkodási szempontból pedig ez eljárás
megbecsülhetlen.
Jó szerkezetű agyagkemencze többet ér a
vasnál. A porczellánkályhá még ajánlatosabb,
csakhogy ez nagyon drága. Nagyobb épületoknél
czélszerü a szobát vizgőz vagy forró lég által
fűteni, melyet csöveken keresztül vezetnek oda;
de az érezcsövek nem a falba teendők, hanem a
padlat alatt több kanyarulatban ágazzanak szét.
Ezáltal a padlat hidegen maradásának vétetik
eleje, mi egyúttal számtalan betegség forrását is
bedugja. Ennélfogva a csővel való fűtés egészségi
szempontból is ajánlatos, s nem is kerül valami
sokba.
A szoba hő-, szárazsági s nedvességi foka
felől tisztába kell jönnünk. Egészséges egyének,
lakszobáiban a hőmérsék a 15 —16° R.-t no haladja tul, mert a nagy hőség könnyen meghűlés s
elpuhulás alap-okává fejlődhetik, sőt gyakran
szellemi eltikkadást s vértódulást is idézhet elő.
Jó, ha lakszobánk száraz, de maga a levogő ne
legyen túlságosan száraz, kell hogy némileg nedvességetis tartalmazzon. Ezt azáltal érhetjük el,
ha a kemenczo közelében tiszta vízzel telt kis
edényt tartunk, ezáltal a rendszeres légzésre megkivántató gőz a levegőben föloszlik. A száraz, éles
lég beszivása tüdő- s torokbajban szenvedőkre
különösen ártalmas, mint szintén azoknak is, kik
habár nem betegek, de gyakran ki vannak téve
apró meghűléseknek s náthának.
A bútorok tisztán tartandók, s több izben ki
legyenek szellőztetve, mert különben az egészségre káros befolyást gyakorolhatnak. Mennél
kevesebb bútor van a szobában, annyival jobb az
a lakókra, mert a bútorok mindenféle nedvességet
beszivnak, észrevehotlenül rotbatnak, mi nem
csakhogy kellemetlen bűzt terjeszt maga körül,
de azonfölül ártalmas is. Sokan azt hiszik, hogy
ha a szobát bútorral tele tömik, ezáltal a fűtés
költségét kimélik meg; hogy mily keserűen csalatkoznak, eléggé bizonyítja azt uj évkor a hosszú
patika-kontó, s a családtagok egészségtelen kinézése.
Sokan szeretik az ablakokat függönyökkel s
más ilyes diszitménynyel egészen beburkolni. Az
olyan függönyök ellen, molyek a világosság befolyását, az ablak kinyitását nem gátolják, az
egészségügy nem szólal föl, de a sürü nehéz szövetek ellon, melyek a port magukba veszik, a
szellőztetést elzárják, határozottan kiké].
Az utczák világítása, öntözése s tisztítása
Közép-Európa legnagyobb részébon oly sok kivánni valót hagy fenn, sőt annyira nyomorult,
hogy föl lehetünk jogosítva, azt egészségtelennek
nyilatkoztatnunk. Nagyobb városokban világítás
tekintetében ujabb időben történt némi előhaladás, de az utczák s udvarok öntözése s tisztántartása körülbelől ott áll, hol két századdal ezelőtt.
Erre azt válaszolhatják, hogy a vízvezeték erélyesen folytatja működését, az utczákat folyvást
tisztogatják. Alig mondhatjuk el ezt két-három
városról, s mi ez az egész országhoz képest? Hány
helyen, hány háznál van a szemétdomb mindjárt
a lakszoba s konyha mellett?
S még ott is, hol vízvezeték van, ha az megakad, ha a csatornában a folyás megszűnik, minden
szemét összegyűl azon helyen, s rothadása veszedelmes bűzt terjeszt maga körül. Itt ugyan nem
lehet sokat adni a polgárok egészségére! A rondőrség keveset törődik a szeméttel. A polgárok
orrukat befogva haladnak el az ily helyek mellett,
s örülnek, ha addig lélekzeni nem kell; az egészségügyi bizottmány mogalakul vész idején, hoz
szabályt, törvényt, megírja a rendelkezést; a szegény polgár pedig ismét nom tehet mást, csak az
orrát fogja be, mert a szemét a törvényt aem érti
meg, a kinek pedig meg kellene érteni, az a fülét
dugja be. Erélyes intézkedés segitne az ily hiányokon.
Vannak városok, hol a csatornákból hetenként egész szekérrel büdös szemetet halásznak ki.
A csatorna tele van szórva mindenféle üveg, agyagcseréppel, rongygyal, ócska czipővel stb. Aztán
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-csodálkoznak, ha a liagymáz s más járvány némely jselekesznek. A lovak nyerités által értekeznok :otyogtak társalgásukba, ezt már rangjukon alanUtczán erősen dühöng, s a lakók nyomorult kiné- igymással, szomök és fülök közvetíti a jelbeszédet, inak tekintvén, rögtön elhallgattak.
Bizonyos az is, hogy csaknem minden teremtnem vette-e észre bárki is, hogy az állat-anya,
zessél járnak-kelnek, lézengenék föl s alá. Beszél
ménynek
van közös, eredeti hangja. A veszély,
>.
o.
a
tyúk
hangja
által
ezer
közül
magához
tudja
nek aztán rósz éghajlatról, a szegények elhanyafájdalom,
dühösség,
kibékülés, szánakozás és szegolt állapotáról, az ég büntetéséről, a helyett, hivni kicsinyeit, s mily különböző hangot ad, ha
retet
hangját
kisebb-nagyobb
mértékben a föld
hogy bünbánólag saját melleiket vornék, s minden azokat enni hivja, vagy veszélytől óvja. A méhek
összes
élő
családja
érti.
A
parányi,
s finom fokocsápos
beszédét—-nem
említve
látszólag
egyhangú
bajt önmaguk ereje által háritnának el.
zatoknak
s
hajlitásoknak
használatából
a felfoA községek lakosai álljanak össze közős erő- zsongásuk változatosságát — a természettudósok
ásából
képződik
a
beszéd,
s
nem
tagadhatjuk
el,
vel, válaszszanak egészségügyi bizottságot, 6 te- régóta figyelik, de itt aztán meg is állapodnak,
hogy
e
tulajdonsággal
rajtunk
kívül
más
állatok
nem
tudván
kimutatni
egyebet
annál,
hogy
e
kikintet nélkül egyéni érdekekre, a hatóságok keis főlruházvák. Némely természettudósok vélemégyére vagy roazalására, foganatosítsanak oly csiny állatok közti beszéd csakugyan létezik.
nye
szerint a méhek zsongása az ő hallszervök
Couch
Jonathán
természettudós
—
kinek
érintézkedéseket, melyek a polgárok egészségének
föltételei. Az egészségügyi választmány tegye dekfeszitő művéből veszszük adataink nagy részét zerint nem egyhangú, hanem folyvást váltakozó
felelőssé a lakosokat a csatorna tisztántartásáról, — emliti, hogy egy izben egy idegen nagy kutyát zsongás. A mi pedig azt illeti, ha vájjon az emberi
szigorúan büntettessen minden hanyagságot, a víz- látott a falun keresztül szaladni, útjában minde- szavakat tagoló állatok fölfogják-e azon szavak
vezetéket szabályoztassa, a csatornákat köveküol nütt kisebb kutyák kisérték, folyvást ugatván értelmét, erre már azt mondhatjuk, hogy nem;
rakassa ki, hogy minden felesleges és ártalmas körülte, mit ez azonban egész közönyösen vett, s mert az egész item egyéb utánzásnál, mig ellenvízmennyiség könnyű ezerrel eltávolítható legyen. azt számba sem véve, hidegvérüleg ügetett előre. ben a hozzájok intézett szavakat a hangkifejezésAz utczákat, ha már egyszer készen vannak, Végre ogyszer mégis mogállott, s körültekintő, ről itélve megértik, s rokonszenvünket vagy haszélesbiteni csak nagy áldozattal lehetne, do a szűk mikor egy tolakodó eb egészen hozzáfurakodott, ngunkat abból ítélhetik meg.
Az utánzási hajlam sok állatnál rendkívül ki
utczák hátrányát a jó kövezés, öntözés s átalában s fülébe súgott valamit (legalább ugy látszott).
van
fejlődve. Couch Jonathán említést tesz egy
gondos tisztántartás jelentékenyen ellenőrzi. Szé- Erre az idegen nagy kutya neki ugrott, nyakon
papagályról,
mely még a mozgásokat is utánozta.
csipte,
s
megrázta
hatalmasan,
megforgatta
a
porles és jól kiépített járdák csak akkor hasznosak,
ha czélszerü városi intézkedések szigorúan ve- ban, s a nagy nohezen föltápászkodót űzte jó A madár még most is él, egy drámairó tulajdona.
tetnek foganatba, ha t. i. hó, sár stb. a járdákról a sokáig. Hoscy micsoda hangon, s mit közlött e Ha látta, hogy valaki levette kalapját, s magát
lehető legyorsabban eltisztittatnak, s télen át kutya ellenfelével, nem tudhatjuk, de hogy a sér- meghajtotta, a papagály lábával fejéhez kapott, s
tést elértette, az, a látszat után ítélve, bizonyos. szintén meghajlott. Egy angol lap nemrég egy
homokkal töltetnek meg.
Erős okunk van hinni, hogy a beszédnek csalogányról tett említést, mely oly jól tudta
A városon bent s kívül a fasorok, sétányok,
megfelelő,
s annak helyét kipótíó számos olyan utánozni a kakasok kukorikolását, hogy a tájékon
kertek nagyon szükségesek, mert a fák a légjaviminden kakastól választ csalt ki, néha azonban
tás hatalmas eszközei. — A facsoportok nemcsak hang létezik az állatvilágban, mit az ember nem kukorikolás közben megállóit, s egy éles füttyena szemnek kellemesek, de az egészségre nézvo is ért,"vagy nem hall. Egy állatsereglet tulajdonosa tést hallatott, mintha a rászedett kakasokat nejótékony hatásúak; azonban a túlságos sűrűség egy kalitkában tartott három örvös-ruezát, s ezek vetné ki.
nem ajánlható a városban, mivel a nedvességet a közül kettő gunár volt. A kacsa az öregebb gunár
Plinius azt irja, hogy az ifjabb csalogányok
neje volt, mit a másik tudván, tisztességes távolközeli tájakon nagy mérvben idézheti elő.
az öregebbektől rendes leczkét vesznek, a hibát
ban
tartotta
tőle
magát,
s
épen
ezért
e
három
Színház, templom, tanterem, iskola, bolt, iroda
észreveszik, s azt egymásután váltogatva igyekezio-en sok helyen kevéssé szellőztetik, rósz padlattal egymással zavartalan békességben élt. Történt nek helyrehozni. Ezt azonban nem oszthatjuk
azonban,
hogy
egy
tolvaj
az
öregebb
gunárt
elvan ellátva, sötét és nedves. A ki rendesen olvassa
egészen, mert a tapasztalat bizonyítja, hogy anyaz újságot, nagyon tudja, hogy éven át mily sok lopta. A kinálkozó alkalom módot nyújtott az juk fészkéből korán kivett, s külön nevelt madaszerencsétlenség történik olyan, mit a fentjelzett ifjabb gunárnak, hogy udvarlásaival most már rak saját eredeti dalaikat énekelték. Az ember
hiányoknak tulajdonithatunk. Fűtetlen színházak, bátran s minden tartózkodás nélkül lépjen elő, már nincs e tekintetben a tökély azon fokán. Mert
templomok, boltok egészséggel táplálkoznak, hány de a kesergő özvegy szivén erős ellenszegülésre jóllehet egy istenes tudós azt állítja, hogy ha egy
ember hagyja e helyeken eme drága kincsét, hátha talált, hiába újította meg széptevéseit, a kacsa gyermeket egy lakatlan szigetre tennének, az az első
méo-ezonkivül'a világosság s szellőztetés hiánya kérlelhetlenül keseregte eltulajdonított férjét. A pár ember nyelvén, t. i. zsidóul beszélne, mi azt
miatt megromlott léget kénytelen beszívni. Vajha, szerencsés véletlen ugy hozta magával, hogy a hiszszük, hogy állati hangoknál egyebet nem
minden ilyen helyre a padlat alatt csőfütést lehetne tolvajt harmadnapra épen akkor csípték el, midőn sajátítana el.
behozni. Arról nem is kell említést tennünk, hogy a drága gunárt el akarta adni. Elvettek tőle,
Couch igen érdekes kalandot beszél el két
a templom alatti temető még az egészségeseket is s visszahelyezték kalitkájába. Az viszonttalálkozás első örömnyilatkozatai után az öreg gunár fecskéről. Az egyik, nevezetesen haza repült fészkönnyen halottakká teheti.
A mosóházat, mészárszéket a lakházakon ki kiterjesztett szárnynyal, fölborzolódott tollal ro- kéhez, midőn útjában egy fiatalabb kisérte, szintén
vül eső térre helyezzék el, még pedig legczélsze- hant az ifiabbnak, kivel eddig a legbékésebb lábon azon szándékkal, hogy a fészekbe juthasson el.
rübb oda, hol kellő vízmennyiség található. Áta- állott, csipte, rugdalta, s számos sebet ejtett rajta, Körreptükben a fészek-tulajdonos mindig a fészek
ugyannyira, hogy ez nemsokára örökre elszendelában mindon olyan gyár, vagy üzletág, melylyel redett. Nem szenved kétséget, hoay az özvegy felé röpült, a másik folyvást mellette, ezünetlen
nagy fenhangon csevegve egymással. Az anyabűzös kigőzölgés jár együtt, a lakházaklól elkü- panaszolta be szerencsétlenül járt udvarlóját.
fecske, a fészekbon ülve, minden szót értett. Nem
lönítve, messzebb állitassék föl. Sajnos, hogy az
Bármit beszéljenek is a majom, kutya, ló, tudván már tovább elviselni a szemtelen idegen
egészségügyi törvények sok helyen még ma is elefánt felsőbb észtehetségéről, bizonyos, hogy a
megengedik, hogy a vágómarhát a faluban ölik meg. madár bírja legkönnyebben elsajátítani az emberi tolakodását, kiröpült férje segítségére, s a hivatNem lehet elvitatni, hogy a falun, vagy me- hangot. Nem czélozunk az átalános nyelvészre, a lan udvarlót sebzett fejjel űzték el.
Világos, hogy az általunk oktalanokul csúzőn lakás egészségesebb, mint a városon való tar- kajdacsra vagy papagályra, mert e tekintotben
tózkodás, de ügyes berendezés a városi lakást is szintén kitűnnek a csóka, varjú, holló, szarka, sőt folt állatok czéljaiknak teljesen megfelelő beteheti egészségessé. Hogy p. o. sok városban 0I3 némileg a seregély is. Sokkal föltünőbb ezeknél, széddel rendelkeznek. Nemcsak különféle hangot
nagy a halandóság, ezt annak tulajdonithatni — mert eddigelé ez az egyetlen példány — azon ejthetnek ki, melyet az ugyanazon fajták megérhogy a lakházak tul vannak terhelve lakókkal kis kanári, melyet egy angol hölgy több rövidke tenek, de talán még nagyobb változatosságu cseMennél több ember van összezsúfolva, természe- mondatra tanított be, s mely minden énekét ezzel lekvények és jelek által értetik meg egymást hoztesen annál több ereje van ott mindenféle jár végezte be: „kedves kis gazdám." E ritkaságot zátartozóikkal, s mi c jelek közül néhányat észre
is vehetünk, de valószínű, hogy sokról fogalmunk
ványnak.
méo1 Brougham lord is megnézte, s azt monda, sem lehet. Több alsórondü állatnak rendkívül finom
Ne becsüljük tul a falusi lakást. Igaz, hogj hogy az nem madár, hihetőleg valami gépezet. De hallása van, ugyanez mondható a szaglási érzékről
itt tisztább, üdébb levegőt szívhatunk, de itt ugyanakkor csudálkozva szemlélhette, hogy e kis is. Már maga e kis érzék finomsága több oly közis, ha nedves, rósz padlatu lakást választunk, épen gépezet a kalitka vályújából magot szedett, s lekedési utat tár elébünk, mit mi is észrovehetünk,
ugy ki lehetünk téve a betegségek özönének. Ha vizet ivott, s olyan okos, sokatmondó szemmel de mennyi marad tőlünk teljesen elzárva! Sőt a
jó lakásunk, jó ivóvizünk van, a városban som fél- nézett rá.Plinius még ogy tyúkról is tesz említést, látérzéket is ide vehetjük, a mennyiben sok állat
hetünk. A városi élet a falusiaknak, a falusi élet i mely oly érthetően tudott tagolni néhány szót, a szem emlékező tehetsége által vezéreltetik.
városiaknak váltakozva ajánlatos, mert a változa hogy még a madárjósok figyelmét is magára
Az agarat csak szeme vezérli. A posta-galamb
tosság testi s szellemi megujjulást idéz elő, mii,
emlékező tehetségének köszönheti, hogy oly ropvonta.
ellenben az unalmas egyhangúság a testet és lelAz emberi nyelv egyes töredékeinek az alsóbb pant utat megtehet, mert minden tárgyat megfiket egyaránt kifárasztja.
rendű állatok általi elsajátítása egészen másnemű, gyel, s útjában azok kalauzolják. A tizenkét ezer
mint azon beszéd, melylyel egymás közt értekez- lencsés szemű szitakötő szegletből szegletbe vilnek. Ez sokkal inkább ki van fejtve, mint egyelőre lámgyorsasággal röpül, s épen ugy vissza, nem
vélnők; mikor két egyfaju madár bizonyos távol- fordulván meg, hanem hátrafelé terjesztvén szárAz állatok beszéde.
ból dalban beszél egymással, a választ szabatosan nyait, — az egyetlen teremtmény, mely ezen tuA tudományos buvárlatok mindinkább beha- váltják egymásközt, s figyelmöket a körültök lajdonsággal bir. Látása tehát ugy előre mint
tolag tárgyalják az ember értelme s az állatok éneklő másnemű madarak sokféle hangja sem hátra egyenlő sebességű szárnyaival, s egyidejűúgynevezett ösztöne közötti különbséget, s ma képes megzavarni. Az is figyelemre méltó, hogy leg számítja ki a tárgyak távolát, mert különben
már csaknem elvitázhatlan tény gyanánt ismerik míg az egyik be nem végzi teljesen dalát, a másik darabokra zúzná magát. Ez még csak egy
el, hogy attól az úgynevezett ösztöntől nem lehet a világért sem szakítaná félbe, sőt oly feszült érzék. A czápa nem hall, de a mély vizben mértelvitatm az értelem létezését is. Kelet ábrándos figyelemmel fülel, hogy egy hangjel se maradjon földekre terjedő távolban megszagolja, hogy a
merengő népe mesékben beszéltoti az állatokat, a ki emlékezotéből. De igy van ez nemcsak ha sze- hajószobában halott van, sőt még azt is, hogy vamai tudomány álláspontja szerint azonban azok relmesen ábrándoznak, hanem akkor is, ha törté- lami szerencsétlen utas haldoklik. De ugyanazon
már nemcsak képzeletben, nemcsak mesében, ha- netesen egymás közt háborúság ütött ki, vagy állat, mely bizonyos tárgyakra nézve finom szaglásnem tényleg is tudják értelmeiket hangok, szem- őket máshonnan fenyegeti veszély. Az ellenfelek sal bir, lehet, hogy más tárgyat nem különböztetes arczkifejezéssel egymással közölni, okoskodnak, mint Homér hős bajnokai türelmesen várják be het meg ez érzéko által. Nem láttuk még 3oha,
utánoznak, szóval: nem állanak egészen az öntu- mig bajvívó társuk bevégzi zengzetes kihívását hogy a majom megszagolta volna a virágot, s ha
datlan ösztön járma alatt.
születése s neveltetése elsorolását. Couch tudós szagolta is, ez azért történt, hogy megtudja, ha
Nincs jogunk az állatokat oktalanoknak ne- észlelte egyszer, hogy jó távolságból három—négy vájjon ehető e vagy mérges. S mily finom tapintás
ezr
T "> mihelyt megengedjük, hogy azok egymással kakas értekezett kukoríkolva egymással, mikor rejlik a csápos állatokban. A darázs berepül az
beszélni tudnak, következtetést vonnak, s a szerin azonban az alsóbb rendű kis kakasok is bele ablakon, odaszáll a reggeliző asztalra, megleli a
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czukros csészét, s egy darabot kiválaszt magának; lépett az egyházi pályára. 1834-ben Pozsonyban hogy a demokratiánkban történt szakadásokról
midőn hirtelen ogy olló elvágja fejét, a test tovább szentelték föl, s ittlétekor tűnt föl először a nyil- irni akartam önnek s levele alkalmat nyújt szánrepül, a fej ott marad a czukron, s egy pár má- vánosság előtt mint iró, a pozsonyi latin újsággal dékom kivitelére. A viszály okai az egyik részről
sodperczig csak ugy szijja a czukrot, mintha mi járó ,,Méhkas"-ban ,,A kor geniusáról" értekez- a deismus, a másikról a materialismus. Kerestünk
sem történt volna s csak azután fordul le élet- vén. I r t a „Hírnökkel" járó „Századunk"-ba is, erre találó szót; mondjuk, hogy e szó: „igaz."
telenül.
ugy szintén a „Világ" és a „Budapesti Hiradó"-ba Hiszi-e ön, hogy az igaz mindenikhez illik? Én
Beszélhetnénk még többet, hordhatnánk föl is irt több vallásos és konzervativ irányú czikket. hiszem. Az igaznak tolmácsolója pedig az ész és a
száz példát annak földerítésére, hogy az alsóbb- Képességét és szónoki tehetségét a konzervativ tudomány. Feladatom kifejezése és megoldása,
rendű állatok szintén rendeltetésüknek megfelelő párt igen fel tudta használni, s nem ogyszer lépett melyet a kegyed magasabb értelmének alárenbeszéddel, sőt bizonyo3 tekintetben az ember ér- síkra Pozsony, Tolna és Pestmegye közgyűlésein delek, a következő: Az ,,igaz"-nakmeghatározása
zékeit túlszárnyaló tulajdonságokkal vannak meg- mint táblabiró. 1844-ben a pestiogyetem hittanára lehetne a végtelen. 1. Az idő végtelen, tehát igaz.
ajándékozva, de elég ez is arra, hogy folyvást volt, de azért a megyei mozgalmakban való rész- 2. A tér végtelen, tehát igaz. 3. A világok vagyia
növekvő figyelemmel kisérjük a tudomány vívmá- vételtől sem tartotta vissza magát. A 47-ki emlé- az anyag végtelen, tehát igaz. íme a tagadhatlan
nyait, s ne rettegjünk Darvin elméletének elfoga- kozetes megyei választásoknál mint az ó-konzer- „igaz." Marad még a föltételező nézet, a végtelen
dásától, nem alacsonyitja az meg az embert, mert vativek főkortese szerepelt Kossuth ellen. A sza- ész és a fogalom. Ha ozt ismertetjük vagy czáfolez mindamellett is ura és királya marad teremt- badságharcz időjén testestől lelkestől a bécsi kor- juk, a bizonytalanságba esünk; de mindig ez a
ménytársainak.
K. T. K.
mány embere volt, s a szomorú időkben is egyik különbség mutatkozik. Ha oknak teszszük meg,
támasza lett még két-három évig, de aztán vissza- okozatait a világegyetem törvényeiben találjuk
vonult s Bécsben éldegélt, mígnem visszament meg. A czáfolóknak nincs meg ez a támpontjuk.
(1852-ben) Váradra, hová már 1846-ban kinevez- Következtetem tehát: jobb hinni a végtelen észA mont-ccnisi vasút Oulxnál.
ték kanonoknak. Volt annyi érdeme a kormány ben, miután elménk részt vehet legkisebb töredéE lapok egyik közelebbi száma közölte a szemében s birt annyi képeséggel, hogy püspöki keiben is. A hitet e szerint következő alakjában
mont-cenisi vasút legnagyszerűbb részének, az méltóságot is nyerhet, ha vagyonilag nem j u t oly vallhatjuk: Az igaz megtanulása és a végtelon
Olaszországot Francziaországgal összekötő Alp- zavart helyzetbe, mely a továbbhaladásban meg- buvárlása. Tolmácsa az ész és tudomány. Ismétalagutnak leírását. Most e vasút egyik oly pontját állítja. Később bekövetkeztek az idők, midőn a lem , hogy csak ráutalok s nem tanítok s ennélmutatjuk be, mely nomcsak festői látványt tár az Körmöczyhoz hasonló emberek nem alkalmaztattak fogva önökre bizom, oly tételt megállapítani, mely
utazó olé, hanem ezenkivül történeti emlékkel is többé semmi nyilvános gépezetbe. — Publiczistai és mindenkinek illő volna s a viszálynak véget vetvan egybekapcsolva. Az olasz részen a Bardon- egyházirói működéeéből a föntebb említetteken hetne. — Kaprera, 1871. szept. 26. — Garibaldi."
néche-völgy alsó végén fekszik Oulx nevű nagy kivül következő műveit említhetjük meg: „Az
{Sikeres eljárás a távirdák megőrzésére.)
falu; közel hozzá egy utféli kápolna. A folyó igaz hazafiság alapvonalai — egy hazafitól" Az „Independiento" chili-i újság irja, hogy az
mentében kissé távolabb van Salbertrand, hol (1837); „ A szent oreklyékről"; „A keresztyén indiánok igen sok kárt tettek a távíró oszlopok és
1689-ben az üldözött valdensesek vagy protes- positiv vallásnak üdvös eredménye és befolyása," sodronyokban, s ezen bajnak sehogy sem lehetett
tánsok nevezetes csatát vivtak. A
elejét venni, miglen a következő
savoyai horczeg küldte ellenök seeljárást nem alkalmazták. Ugyanis,
rogét, hogy Piemontba való vissza=r-_=-„_
midőn a távhuzalhoz az oszlopokat
tóréeöket megakadályozza.
~'^r=1''2
felállították s a hiányokat helyre
Több évi keserves üldöztetés
hozták, mintegy 50 indián volt fogva
után 1687-ben vallásukhoz tántoa chili-i csapatok kezei között. Pinto
rithatlanul ragaszkodva, az Alpesek
tábornok ez ötven fogolyt egy vilfranczia részen eső oldalain ütöttek
lanydelejes készülékhez állíttatta.
tanyát. Két év múlva, megragadva
„Látjátok-e eme sodronyt, mely itt
e kínálkozó alkalmat, szülötte földkifeszitve van?" „Igen, tábornok."
jükre akartak visszatérni s a Mont— „ J ó , én ezt azért csináltattam,
Cenis melletti clairée-i szorosan
g:
hogy ti se hozzá ne nyúljatok, sem
törtek maguknak utat. A salber-^jj
pedig alatta ne szaladjatok, mert ha
trandi hidnál a rendes hadsereget,
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teszitek, kezeitek oda ragadnak." Az
mely háromszorta nagyobb volt az
indiánok kétségeskedve mosolyogő kis csapatjuknál, hősiesen verték
tak. A tábornok egyiket a másik
meg. Azonban mégis kiirtották
sodronyt s ekkor a villanyfolyamot
volna a franczia protestánsokat, ha
megindította. „Most eroszgzétek el a
az angol nép nevében a tekintélyével
sodronyt, parancsolom!" — „Nem
Cromwell Olivér védelmökre elő
-j
tudom, uram, kezem meg van menem áll. — O t t , hol most a füsredve", kiálták. Mindenikkel egy
tölgő gőzmozdony látszik, s e tájon
sorjában próbáltatván meg ez expemindenütt elesett hősök aluszszák
rimentumot, végül azt mondta neálmaikat, a az utazó fölujithatja
kik: „No most már szabadok vagyképzeletében a múlt idők küzdeltok, elmehettek, de ajánlom nektek,
meit, s a hegyoldalon látszó zászló
hogy ne szóljatok ezen készülékről
lobogása kibékitheti, mert az az
-~~
semmit a többieknek!" Természeteipar s béke győzelmét hirdeti.
sen az indiánok épen az ellenkezőt
K. T. K
A mont-cenisi vasut Oulxnál.
tették, s oly hatással kapaczitálták
kollegáikat, hogy azóta bezzeg nyug(1838-ban Bécsben elmondott istvánnapi beszéd); ton vannak a távirati huzalok.
Egyyeleg.
** {Népiskolák és korcsmák Oroszországban.)
„A keresztyén hit s egyház történeti fejlődése"
•* {A budai Tcülleílcék magyar elnevezése.) Bu-(egyház-történet 1844-ből). Ezenkivül K. I- jegy Az „Odeszky Viesztnik" után közöljük a követdán eddigolé nagy hiányát érezték annak, hogy a alatt irt sok publiczittai czikket. Kanonoki állásán kező jellemző adatokat. A nagy-oroszországi
kültelkok magyar neve nem volt eléggé ismeretes. kivül a Lipótrend keresztjét nyerte még műkö- 38 kormánykerületben van 10,091 népiskola és
140,855 korcsma. A 9 nyugati (lengyel) kormányA város most kinyomatta a magyar és német elne- dése jutalmául.
vezéseket, hogy kiki tájékozhassa magát. A ma** {Távsodrony a földgömb körül.) A tenger kerületben és Besszarabiában 1991 iskola és
gyar elnevezések a következők: Eézmál (Kalva- alatti huzal gyors fejlődése korunk legnagyobb 38,781 korcsma; a 3 balti tartományban 1969
rienberg) ; Szemlőhegy (Josefsberg); Vérhalom csodája; mintegy húsz éve, hogy az első kísérletet iskola s 6497 korcsma. Nagy-Oroszországban min-«
(Francisciberg) ; Vezérhalom (Raitzenköpfe); Ár- tették e téren az angol csatornán, s ma már csak den 4871 lakosra j u t egy iskola s 346-ra egy
pád-orom (Gaisberg); Törökvész (Rochusberg); az amerikai és a japáni partok összeköttetése hi- korcsma ; a nyugati kerületben 5403 ra iskola 3
Basarét (Ochsenriod); Bátorhegy (Luidenberg); ányzik, hogy az egész földgömböt körülölelő táv- 277-re korcsma; a balti kerületben 914 lakosra
Bátoralja (Unter der Schüferin); Virányos (Au- sodronynyal birjunk. E hiányon is lesz azonban egy iskola, s minden 277-re korcsma. Tehát a
winkel); Mátyás-csurgó (Saukopf); Tündérhegy közelebb segítve, minthogy Field Cyrus, az e téren fentebbi sorrendben minden egyes iskolára jut 14,
(Am Ilimmel); Hunyaa-orom(Laszlovszky-berg); hires vállalkozó, tenger alatti huzalt tervez Vik- majd 19 és végre három korcsma. A lengyel tartoBéla-kut (Königsbrunnen); Nádorkut (Doctor- tória, a Vancouver sziget fővárosa és Hakodadi mányok vannak legjobban elárasztva korcsmákkal.
** {Szerencsétlen léghajós.) Borzasztó szerenbründl); Petneházy-rét (Sonnwirthswiose); Zöld- japáni város közt, s ez utóbbitól az ázsiai parton
mái ( G r ü n g r a b e n ) ; Gazdagrét (Reiche-Ried) ; levő orosz hajóállomásig, honnan a távsodrony csétlenség történt Indiana állam Paola városában.
Hosszúrét (Lango Ried); Határrét (Letzte Ried) ; Szibérián át Sz.-Pétervárra 3 innen minden irány- Willbur tanár egy tudományos czélu léghajó-utra
Madárhegy (Starentanz); Előmál (Wassersand- ban elhatna. Ez uj vonal hossza 4370 tengeri akart indulni, a épen be akart szállá ni, midőn a
berg); Csilebércz (Kuckucksborg); Kőérberek mértfóldet tenne. Ezenkivül ugyancsak Field Ho- léghajó köteleit tévedésből előbb ereszték ol, sem(Kammerwald).
nolulu s Ausztrália közt is tenger alatti huzalköz- mint a csolnakban helyet foglalhatott volna. A
léghajó villámsebeson szökött a magasba, a tanár
= {Körmöczy Imre. f) Talán már nem is em- lekedést szándékozik életbeléptetni.
** (A munka értéke.) Egy font aranynak az egy kötélbe kapaszkodva függött le a léghajóról.
lékeznek sokan e névre, melyet pedig egykor igen
sokat emlegettek, s mely a negyvenes években az ára körülbelül 600 frt, egy font vasé pedig mint- A kötélen addig tartá magát, mig lehetett. Midőn
irodalmi téren is ismeretes volt. Körmöczy Imre egy 6 k r ; de ha a vasból a legfinomabb genfi óra- a léghajó mintegy mérfóldnyire emelkedett fel, a
nagyváradi kanonok volt, s 1852 óta teljesen visz- rugókat készítik, ez esetbon egy font vasból 8000 tanár ereje megszakadt, s lefelé hullott, kezdetben
szavonultan élt. Múltja, mely zajos és föltűnő volt, frtot lehet bevenni, s ezt, ha az aranyból a legfi- lábával ment lefelé, majd megfordulva, fejével
nom termett számára semmi elismerést, s tngad- nomabb gyártmányokat készítenék is, nem lehetne bukott lefelé. E leirhatlan rémes jelenet volt.
Midőn a földre ért, teste 4 lábnyira szökött vissza,
hatlan értelmisége és többoldalú tehetsége nem elérni.
talált többé tért. Vasárnap hunyt el Váradon
** {Garibaldi, mint bölcsész.)^ A kaprerai re- 8 feje egészen azétzuzatott. A nézők között ott
hirtelen szélhüdés következtében. Körmöczy 1811- mete Filopanti tanárnak hozzá intézett levelére volt a szerencsétlenül járt tanár neje és gyermeke.
ben született Pestmegyében, 8 igen fiatal korában ezeket felelte: „Kedves Filopanti! Már jó ideje,
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Melleklet a Vasárnapi Újság 44-ik számához 1871. okt. 29.
Irodalom és művészet.
= {A Nemzeti színház könyvtárából), mely
Pfeifer Ferdinánd kiadásában, 40 kros füzetekben
jelenik meg, ismét három füzet küldetett be szerkesztőségünkhez. Ezek a következő műveket tartalmazzák: X X I V . füzet. „Struensee." Eredeti
tragédiaö flv. Irta Szigligeti. — X X V . f. „Lohengrin", regényes dalmű szövege Wagner Richárdtól,
• 3 felv. — X X V I . f. „A strike", a nemz. színház
által 100 aranynyal jutalmazott színmű 3 szakaszban, dalokkal; írták Szigligeti és Balázs Sándor.
— {„Kis természetrajz versekben",) jelent meg
Fábián Mihály öszödi ref. lelkésztől. A kis könyv
95 lapon, meglehetős gyarló versekben, rimbe
«zedett lapos prózában (de hogy is lehetne máskép
« ily tantárgyat?) adja elő egy csomó állat, növény és ásvány nevét és tulajdonságát, falusi népiskolák számára. Nem hiszszük, hogy az ily versek
bemagoltatásán sok áldás legyen. H a kellő magyarázat és szemléltetés előzi meg, az emlékezetben tartásra jók; d<> épon attól lehet méltán félni,
hogy a tanító, a kínálkozó alkalomtól mintegy
fölhiva rá, könnyen veszi a magyarázatot, elhanyagolja a szemléltetést s azt mondja a gyermeknek : itt a vers, tanuld be. — A versek közt legjobbnak ezt a négy sort találtuk:
Van többféle só, de köztük
Leghasznosb a konyhasó;
A mely nélkül bármi étel-,
Fáczán-sült se volna jó.

Az egész könyvben sincs annyi szellőm és humor,
mint o négy sorban. Aztán mit csináljon akár a
tanitó, akár a tanuló az olyan „világosító" jegyzéssel, minőt a könyv végén találunk: „Az [ásványok felosztására nézve megjegyezzük: hogy egynemű ásványoknak neveztük azokat, melyeknek
egyféle természetek van." Ez ugyan megmagyarázta!
H á t ugyan ezt az állatokról -s a növényekről s
akármCegyféléről" nem lehet elmondani? — Urak,
tanitó és tankönyv-iró urak! az istenért, tegyék
saivökre kezöket, mielőtt tankönyv-íráshoz fognak!
Azt gondolják önök: a falusi iskolának minden jó,
akármilyon legyen? Ellenkezőleg: a népnek s a
gyermeknek kell a legjobb ; a legjobb sem elég jó
nekik! — Egyébiránt kivánatra megemlítjük,
hosy a kis könyv ára 30 kr., kötve 36 k r ; s kapható egyedül a szerzőnél, és pedig ez őszszel
még Őszödön, Somogymegyében. A szerző azután
Baranyamegyébe Harkányba költözik át.
*• {„A kolozsvári egyetem, mint kultúrái szükséglet") czimü füzet jelent meg Mátray Ernőtől.
Bevezetőleg rövid vázlatokat nyújt Európa többi
államai tanodáinak összehasonlító statisztikájából.
Poroszországban, a régi Poroszországban, tehát
abban, mely Magyarország és Erdélynél kisebb
volt, 7 egyetemet találunk, a lajthántuli Ausztria
6-ot, Anglia 12-őt mutat föl, mig a kis Belgium
4-et, szóval a művelt államok közt egy sincs,
melynek ne lenno több, mint két egyeteme. Nagy
szorgalomról tanúskodik Mátraynak az erdélyi
középtanodákról szóló statisztikai részlete. Nem
tagadja, hogy a kezdet nehéz lesz „omne initium
durum", 8 a törvényjavaslatban megengedett 41
tanárt egy egyetemre nézve keveseli. összehasonlitja a kolozsvári ésn.-szobeni jogakadémiákat,
s ebből következtetéseket von, melyek ránk nézve
előnyösek a joggal kivántatják a kolozsvári egyetem tulnyomólag magyar szervezetét. Végül az
egyetem bel- és külszervezetéről, költségvetéséről,
8 irányáról szól, 8 mellé adja az 1848-diki törvényt a magyar egyetemre vonatkozólag. A munka
Braseai Sámuelnek van ajánlva. Kolozsvártt Stein
János, Pesten Aigner Lajos könyvkereskedésében
kapható. Ára 60 kr.
{„Az Ur szolgájának buzgó szerelme az igaz
és M városhoz" ;) egyházi beszéd, tartotta Könyves Tóth Kálmán laczházi reform, lelkész azon
alkalommal, midőn a sokkal népesebb és fényesebb
karczagi egyház egyhangú meghívását visszautasítva, a laczházi leik eszi állomáson megmaradt.
A meleg hangon irt beszédet „emlékül kinyomatta
a Gyülekezet" mint a czimlapon olvassuk. Ára
(azt hiszszük) nincsen,' a szerkesztőségünkhöz is
B
*ivességből jutott.
** („Poesies magyaros") czim alatt egy kötet
j e l e n t m e g Parisban Lacroix kiadásában Petőfi
T lo
* S a * ° t t költeményeiből. Ez azon fordítás, melyről már korábban említettük, hogy Desbordes-

TARHÁZ.

Valmore és Ujfalvy Jonő eszközölték. Az előszó
előszeretettel ismertetvén irodalmunkat, Petőfit
mint oly költőt mutatja be, kit a magyarok gondolataik és vágyaik legékesszólóbb tolmácsának
ismernek el, s ki egyenlő mértékben birja a naiv
érzelmeket, a lebilincselő bájt s a szülőföld és falusi jelenetek élénk festésének művészetét. Fájdalom, hogy e kötetből a francziák meg nem ismerhetik Petőfi költészetének pompáját, mert a költemények csak prózában vannak visszaadva.
** {Aigner Lajos kiadásában megjelenti) „A
parancsnok gyémántja", regény, irta Ponson du
Terrail, francziából fordította Szabó Aurél; 2 kötet, ára 2 frt. — „ A tizenkét apostol", beszély
Mariittói, fordította Beniczki Irma; ára 1 frt. —
„A pónzsovár", Fricz Ernő elbeszélése, ára 1 frt.
** {Előfizetési fölhívások.) Eperjesy Kálmán
„Ferde irányok a közművelődés terén Magyarországon" czimü egy kötetes műre hirdet előfizetést.
Előfizetési ára 50 kr. Előfizetési pénzek szerzőhöz,
Pozsonyba (vadászsor 80. sz. a.) küldendők. -*Thuróczy Kálmán Pesten „Végletek" czimü két
kötetes regényre adta ki előfizetési fölhivását. A
regény a főváros társadalmi életéből lesz merítve.
A 2 kötet előfizetési ára 2 frt.
** {Két kis zsebnaptár) jelent meg az Eggenberger-féle pesti könyvkereskedés kiadásában. Az
egyik: „Budapesti zsebnaptár 1872-re," a naptári
részen kivül jegyz ; klapokkal, s kisorsolási naptárral van ellátva (ára 24 kr.); a másik úgynevezett lapnaptár, tárczában hordásra alkalmas (ára
18 kr.). Mindkettő csinosan van kiállitva.
** {A „Nők Lapjáil-nak)
szerkesztését b.
Egloffstein Amáliától Berecz Antal ismert természettudós vette át.
** (^i „Figyelő") czimű irodalmi és szépművészeti lapból a szeptemberi számok önállólag is
megjelentek. Egy ily füzet ára 70 kr., s kapható
Aigner könyvkereskedése utján. Magára a lapra
egész évre 8 írttal lehet előfizetni,

kölcsönzött szavai összeállítására vállalkozott. Először szláv és magyar nyelvben található rokon
szavakat veszi vizsgálat alá; jelesen azon szavakat,
melyeket a szláv nyelvből mi kölcsönöztünk, s
azokat, melyeket a szláv nyelv vett át a mioinkből.
— A megéljenzett értekezés után Zichy Antal
olvasott föl egy rövid mutatványt Fábián Gábor
legújabb műfordításából, Valerius Flaccus római
eposziró „Argouauticon"-jából.
** {A Kisfáludy-társaság) okt. 25-én tartott
rendes havi ülésébon Toldy Ferencz jelenté, hogy
a debreczeni Csokonai-ünnepélyen Greguss titkár
úrral együtt képviselé a társaságot és szives fogadtatásban részesült. — Azután Dux Adolf székfoglaló értekezést olvasott föl „A. darvinismua
és a szépészet" czimmel, azt mutogatva, hogy az
uj tan a szépészetnek nem fog ártani. — Utána
Bartalus István tett terjedelmes jelentést népdalgyűjtési útjáról. U Borsodban, Hevesben, Zemplénben és a székely földön 365 népdalt (a dallamokkal együtt) irt le a nép ajka után. A folyó
ügyekre kerülvén a sor, a titkár jelenti, hogy gróf
Teleki Gézáné, szül. Muráthi Irén aszszony, menyegzője alkalmával ötven frtot ajánlt föl a társasig czéljaira. Győry Vilmos jelenti, hogy „Don
Quixotte" első kötetének fordításával már készen
van s előszavát a jövő havi ülésen be is fogja
mutatni.
** {A második magyar jogászgyülés állandó
bizottsága) megtartotta alakuló ülését. Elnökké
választatott Horváth Boldizsár, alelnökké HoíFmann Pál, titkárrá dr. Siegmund Vilmos, pénztárnokká Morlín Ede. Ezután dr. Siegmund jelentést tett a pénztár állásáról. A készlet jelenleg
2980 frt, melyből még körülbelül 1900 frt fog
kiadatni, és igy 1000 frtnyi többletre van kilátás.

Egyház és iskola.

•• {Ünnepélyek Pápán.) E hó 17-én leplezték
le ünnepélyesen Pápán Márton István egykori je— Sz. J . {Magyar hírlapirodalom 1871-ben.) les tanár mellszobrát (Izsó Miklós müvét karrarai
A „V. u.«.5„ 6., 8., 11., 15., 20., 24., 29. és 42. márványból) Körösi Sándor jogtanár beszéde melszamában közöltek óta még a következő, ez évben lett ; az akkor tartott ref. egyházkerültei gyűlémegindult hírlapikat kell fölemlítenünk:
sen pedig Beöthy Zsigmond legfőbb itélőszéki
Kereskedelmi- és Iparközlöny. (Pest.) Anyagi érdekeket bírónak, mint ogyházker. főjegyzőnek jegyzőkönyképviselő hetilap. Felelős szerk. és tulajd. Tömösváry László. vileg mondtak hálás köszönetet, mivel ez év folyFőmunkatárs Nagy István. Megjelenik minden csütörtökön tán tölté be egyházi hivataloskodásának negyed4-drét ivén. Előf. ára: egész évre 8 frt., félévre 4 frt., ne- századát.
gyedévre 2 frt. (Keletkezett okt ő-én).
** {A közoktatási miniszter) az 1871/2. t a n Nemzetgazdászati Közlöny. (Pest.) Hetilap a pénz-, közlekedés-ügy, kereskedelem, ipar és a nemzetgazdászat min- évben 8 osztályra kiegészített nyilvános nagykaden ágai, valamint a biztosítás köréből. Kiadó-tulajd. és fel. nizsai főgymnáziumot felhatalmazta, hogy az
szerk. Heksch Sándor F. Megjelen minden vasárnap reggel
4-drót egy ivén. Előf. ára: egész évre 8 frt., félévre 4 frt , 18712. tanév végével és aztán a szabályszerű
érettségi vizsgálatokat megtarthassa, és ezek föévnegyedre 2 frt. (Keletkezett okt. 15-én).
Hajnal. (Pest.) A magyarországi szabadkőmivesek lött államérvényes bizonyítványokat állíthasson k i .

közlönye. Tulajdonos és kiadó Perl Viktor. Fel. szerk.
Hollós László. Megjelenik hetenként egyszer vasárnap reggel, 4-drét két ivén magyar és német szöveggel. Előf. ara:
egész évre 8 frt., félévre 4 frt. (Keletkezett okt. lő-én).
Polgár és Honvéd. (Pest.) Társadalmi és honvédelmi
hetilap. Kiadók: Gresser, Syré és unokaöcscse; fel. szerk.
Bethlen Miklós. Megjelen hetenként, 4-drét egy ivén. Előf.
ára: egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt (Keletkezett okt. 23-án).
Előőrs. (Rozsnyó.) Társadalmi és közgazdászat! hetilap. Fel. szerk. és kiadó-tulajd Gothárd Endre. Megjelen
minden csütörtökön kis ivrét egy ivén. Elöf. ára: egész
évre 6 frt., félévre 3 frt., évnegyedre 1 frt. 50 kr. (A mutatványlap megjelent okt. 15-én, a rendes lap megindul
nov. 2-án).

Megszűnt l a p :
Közbiztonság. (Vácz.) Megszűnt febr. végén.

Közintézetek, egyletek.
** {Magyar tud. akadémia.) Hétfőn a nyelvés széptudományi osztály tartott ülést, melyben
Szarvas Gábor foglalta el levelező tagi székét.
Szarvas Gábor, ki már eddig is néhány nyelvészeti értekezésével magára vonta a figyelmet, most
a magyar nyelvben előforduló idegen szavak vizsgálatát tűzte ki föladatául. Bevezetésében részint
aggodalommal, részint gunynyal kikel az ujabb
irodalmi és közéletbeli nyelvhasználat ferdeségei
és kinövései ellen; megróvja azt is, hogy nálunk mindenki hivatottnak érzi magát uj szárakat gyártani rakásra, törvény és szabály nélkül, korlátlan önkény és tetszés szerint. Az elharapózott nyelvromlás megakadályozására első
teendőnek tartja, hogy rendezzük összes nyelvkincsünket.fállitsuk össze a történeti nyelv szavait
a nyelvújításig. Ő a magyar nyelvnek idegenekből

Ipar, gazdaság, kereskedés.
**_ {A magyar gazdasszonyok kiállítását) a
nemzeti múzeum lépcsőházában a múlt héten igen
sokan látogatták. A kiállítás utolsó napján, vasárnap tettek kísérletet a kereskedelmi minisztérium
által Belgiumból hozatott kőszén-kenyérsütővol;
továbbá a Hager-féle petroleum-tüzhelylyel, a
melyet Girokuti Ferencz hozott Berlinből magával
legutóbb tett külföldi útja alkalmával. A kenyérsütőn kevés idő alatt igen szép és jó kenyér sült
ki, mig a Ilagor-fóle petróleum-tűzhelyen történt
főzés valóban meglepő eredményt mutatott. E z
utóbbin a gulyásos hus öt perez alatt elkészült, s
nem kellett hozzá több, mint két krajezárnyi petróleum. — A kiállítás alatt az egylet árváinak
javára jótékony bazárt is rögtönöztek, s a jótékony czélra bejött néhány száz forint.
J< {Ujbiztosítóintézet.)~Dehreczenhen „Tisza"
czim alatt uj biztosító intézet van alakulóban; a
tervezők nyomtatott kis füzetben fejtik ki tervöket
s elmondják, hogy az eddigi biztosító társulatok
még alig tizedrészét foglalták el a biztosító üzlet
terének; ennek oka nagyrészt a hiányos szervezetben rejlik s az uj társaság a dijak helyesebb
kiszámítása, az ügynökségek czélszerü szervezése
mellett biztosan számit nagy terjedelmű üzletre ;
ki fog terjeszkedni az uj intézet az öngyilkossági
és a harezban történő halálozásokra is. Továbbá
a biztosítás minden ágain kivül jelzálog-kölcsönök
szerzésével is fog foglalkozni. Az alaptőke 2 millió forintra terveztetik, s 10,000 dar;ib 200 frtoa
részvényből álland, egyelőre 50%, vagyis egy
millió forintot kellene befizetni.

Közlekedés.
•• (Az észak- keleti vasút szerencs-ujhelyi részé-

fiek) okt. 26-án történt megnyitását S.-A.-Ujhely városa dis*zebédd§l ünnepelte meg. Kereszturon, Tolcaván, S.-Patakon és Ujhelyben szónoklatokkal üdvözölték a megnyitási vonat vendégeit.
* * (A gyorsvonatok Pesten alól) a jövő hóban

megszűnnek közlekedni, egy időben a gyorshajózás megszűntével. Az utolsó gyorsvonat Pestről
okt. 30-án indul, s Szegedről Pestre nov. 7-én.
E szerint okt. 30-dikától az egyenes közlekedés
Konstantinápoly, Odessza és az aldunai állomások
felé a tavaszig fel lesz függesztve.

Balesetek, elemi csapások.
% (Sopronban) hétfőn nyolcz ház leégett, s
egyikből szerencsére megmentek a bennlévő honvédruhatárt, s igy a kincstár vagy 300,000 frtnyi
kártól menekült meg.
** (Elgázolás.) Keresztes Zsigmond kovácslegény f. hó 23. Kecskemétre utazott testvéréhez,
azon szándékkal, hogy majd ott megnősül. Útjában Kőbánya és Vecsés között a legnagyobb vigyázatlansággal ott járkált a vasúti sinek között,
miközben a Pestről jövő vonat kerekei alá került,
s mindkét lába . összezuzatott. A szerencsétlen
ember ott fotrengett 2 óráig, mig csak egyik Pestre
jövő vonat észre nem vette, s igy került azután a
Rókus-kórházba, hol mindkét lábát le kellett
vágni. Keresztes az amputáczió után néhány
órára meghalt.
„,% {Szétrobbant Krupp-ágyu.) Kronstadtban
a Konstantin-erődben, mint a „Golosz"irjfi, e napokban Masalsky herczeg tüzérségi főparancsnok
jelenlétében a Krupp-féle hirhedt gyárban készült
nehéz ágyukkal lövészeti gyakorlatokat tartottak.
Ez alkalommal egy ágyú, melynek súlya 700 pud,
azaz: 2800 fontot tett, s melyből 100 fntnyi lövegek
lövettek, épen a lövés alatt a szó teljes értelmében
szétforgácsoltatok, de a jelenlevők szerencséjére
csak a csöve, különben nagy szerencsétlenség történt volna. Midőn a füst eloszlott, a tüzérségi legénység és egy alhadnagy a földön letoritve feküdt, azonban nemsokára maguktól felkeltek bódult állapotukból, e könnyű sérüléseket kaptak.
Nagyobb szerencsétlenség nem történt.
#
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** {A cseh kiegyezés) a prágai pártvezérek
merevségén hajótörést szenvedett. A fejedelem a
cseh országgyűléshez intézendő leirati javaslat módosítását kívánta, a mint azt Andrássy s a közös
miniszterek ajánlották. Hohenwarth értekezett a
cseh pártvezérekkel, de ugy látszik, nem tudott
semmire menni, s beadta lemondását. A cseh lapok
izgatottan írnak Andrássy és Magyarország ollen.
Az ,,Oest. Journal" egy czikke e czimot viseli:
„Andrássy király,"'riaszgatva bennünket, hogy
„a szláv mozgalom Magyarország rovására nem
sokára más alakot ölt magára és fenyegető irányt
fog venni." A bécsiek azon esetre, ha ő Felsége
elfogadja gr. Hohenwarth lemondását, a várost ki
akarják világítani.
** (Krassómegye főispánjává) Ivácskovies
György országgyűlési képviselő neveztetett ki.
•* (Jótékonyság.) Mint Békésből írják, Wenkheim Krisztina gróf kisasszony az árviz által tetemesen sújtott bérlőinek haszonbérletükből mintegy
80,000 forintot elengedett.
** (Vadászkerület a király számára.) A'monostori szigeten Újpesttől Visegrádig terjedő
vadászati jogot a pénzügyminisztérium jövő évtől
kezdve a király számára vette bérbe. Az eddigi
bérlők a vad irtásával foglalkoznak és uj fáczánosokat kell majd létesíteni.
** (A joghallgatókat segélyző egylet) bizottsági

tagjainak választása az idén is nagy élénkséggel
ment végbe. Csillagh Gyula, ki az ifjúság egy
nagy részének elnökjelöltje volt, a bizottságba be
nem választatván, az elnökségtől elesett; a másik

két, a, bizottságba beválasztott jelölt: Kis János ki a negyvenes években Pestmegye gyűlésein
és László Mihály pedig Szigeth Gábor javára le- mint ultra-konzervativ szónok és iró szerepet
mondottak, a kit aztán egyhangúlag választottak játszott, gutaütés következtében hirtelen moghalt.
meg elnöknek.
Életpályájáról lapunk mai számának egy máa
** (A párisi nagy opera) is rászorult egyszer rovatában bővebben ezólottunk.
a nemzeti szinházra. Nevezetesen Thomas „Hamlet"-jének jelenetezési s egyéb színpadi utasításai
Nemzeti színház.
az ostrom és a lázadás zavarai közben elvesztek,
Pintek, okt. 20. „Tartuffe." Vígjáték 5 felv. Irta Mominélfogva Heughel, a Thomas zeneműveinek hére; ford. Kazinczy Gábor.
ismeretes kiadója, irt az itteni operai rendezőSzombat, okt. 21. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szerségnek, hogy azokat szíveskedjék neki másolatban zetté Thomas.
Vasárnap, okt. 22. „Tündérlak Magyaronzáqban."
megküldeni. A kivánatot, természetesen, azonnal
Vígjáték 2 felv. Újonnan kidolgozta N. N.
teljesítek.
Hétfő, okt. 23. „A tündérujjak." Szinmű 5 felv. írták
** (Ritka menyegzb') az olyan, a milyen a Seribe és Legouvré; ford. Feleki.
múlt héten a pesti izraelita templomban végbe
Kedd, okt. 24. „Az álarezos bál." Opera 5 felv. Zenément. A 20 éves menyasszony keresztyén család- jét szerz. Verdi.
Szerda, okt. 25. „Lear király." Tragödia 5 felv. Irta
ból származott, de egy izraelitába beleszeretvén,
ford. Vörösmarty M.
Bécsbe ment, ott áttért az izraelita vallásra, s Shakespeare;
Csütörtök, okt. 26. „Bánk-bán." Opera 3 felv. Zenéje't
aztán visszatérve Pestre, itt izr. szertartás szerint szerzetté Erkel Perencz. {Stéger Ferencz első vendégjátéka.)
egybekelt választottjával.
** (Liptay Pál,) kitől lapunk is több amerikai
Szerkesztői mondanivaló.
levelet közölt, a new-yorki kiállításon néhány
„Az ősi h á z . " Már megint abban a hibában szendiszművével tűnt föl. Egy new-yorki lap ígyved, —
hogy csak sejtünk valamit belőle, de egészen nem "értemlékezik meg róla: „Lipthay Pál, ki igen ügyes hetjük. Egyes sorok ugy félreviszik az értelmet, oly erőiparos a finom bőrmunkákban, és ki mellesleg szakoltan vannak (rímért? miért?) a többi közé beékelve,,
magyar hirlaptudósitó, orosz bőrből készült ki- hogy az ember soha se tudja, mit csináljon velők. Ismét
tűnően szép tárczákból rendezett egy gyűjteményt mondjuk: kerülje ezt a keresett homályt, mely nem művéreges őszszel," könnyedebb formában csinos volna.
a kiállításban. E tárgyak különös ajánlatra érde- szet.—„A
— A múltkoriról nem szóltunk, mert épen akkor készülmesek."
tünk magán levelét irni; azt meg is irtuk, de a versről ab** (Öngyilkosságok.) Szakáll Dezső végzett ban is elfeledkeztünk; az sem tartozik a sikerültek közé.
— Rákos-Keresztár. Hbgy a szem: „elbűvölő esiljogász, Jankováczon agyonlőtte magát. A 27—28
meg ismét „gyöngygyei teli tengerár" —, hogy a
éves ifjú óletuntságot emlit öngyilkossága okának. lagtüz",
lelkem „zajos tengerár" ezek oly semmit mondó, a mellett
— Rada István, kecskeméti születésű, 27 éves már harmincz évvel ezelőtt végkép elkoptatott képek, a
varga-legény Pesten testvérbátyájának lakásán, a melyekkel ma már semmire sem megyünk. Ne ilyenekben
konyhában egy dupla csövü pisztolylyal szivén keresse a költészetet, hanem az érzés igaz, meleg, egyszerű,
lőtte magát. A pisztoly két ravaszát egyszerre de megkapó kifejezésében.
r- M. J . „Az Alpesekhél" itt van, de nem használható.
sütötte el. — Höszler deési adószedő agyonlőtte
magát, miután mások hibája miatt áttették Tekébe, mit nagyon a szivére vett; a pénztárt a
SAKKJÁT ÉK.
legnagyobb rendben adta át, mielőtt magát kivégezte volna. — Losonczról o hó 23-ról irják a
622-ik sz. f. — P o r t i l l a V. N.-tól.
„Kefbrm": „NyirfalvyKoháry József, sátoraly-új(Cambridgeben.)
helyi születésű gyógyszerész-segéd, Szatmáriról
Sötét.
Losonczra érkozvén, a miskolez-hatvani vaspályán j
összes podgy ászát elveszte. Néhány napi itt időzés j
után ma d. u. 2 órakor a losonczi első zenekar \
által magát a sírkertig kisérteté, itt egy 10 frtos
bankjegyet adott a zenészeknek s pisztolyt vovén
elő magát főbe lőtte. A pisztoly vízzel volt töltve,
s a szerencsétlent nyomban megölte. Szerelmi bu s
a kár, melyet podgyásza elvesztésével vallott, készték a reményteljes ifjút e kétségbeesett lépésre."
** (Khinai novella.) Fuong-Koang Seh, a
khinaiak egyik most élő nevezetesebb irója ez évbon végzé be egyik novellájátj melyet ezelőtt 15
évvel kezdett meg. A novella egyik 60 testes kötetet tesz ki. Ezt már nem közöljük a „Vasárnapi j
Ujság"-ban.
j
f (llléssy György temetése) kedden délután j
közrészvét mellett ment végbe. Barátai, ismerősei j
nagy számmal jelentok meg a végső tisztességté- |
telon. Az írók tömegesen vottek részt, valamint a |
képv'selők közül is sokat láttunk. Az egyszerű j
érczkoporsót virágkoszoru, honvédtüzér csákó és <
a
b
e
d
e
f
g
h
tiszti kard ékesítette. A legnagyobb koszorú nem- j
Világos.
zeti szinü szalaggal volt ellátva, s rajta e fölirat: j
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.
A „Ilon" szerkesztősége. A koporsó körül az el- ;
hunyt özvegye s rokonai állottak. A halottas ház- .
nál Szász Károly mondott felette emlékbeszédet;; Az 617-ik számú feladvány megfejtése.
(Farkas Bertalantól Homonnán.)
a kerepesi-uti sirkortben Hegedűs Sándor tartott j
még rövid beszédet, Poór József rof. segédlelkész }
Vil.
Söt. i
Vil.
§öt.
pedig a szertartásos imát.
1. Vd2-f4
Be6-f6(a)'l
1. Be6-e3f
tetszés szer.: 2. Vf4—e3: 2. tetszés szer.
f (Halálozások.) Tarczy Lajost, a pápai re- 2. Vf4—f6
í 3. He8—c7 matt.
form, főtanoda jeles tanárát súlyos csapás érte. 3. Vf 6—d6 matt.
Neje, szül. Nagy Szabó Jozefa okt. 17-én, élete 1
1. Kdö—cö (b) ' 1
1. Be6-e8:
59-ik évében olhunyt— Gajzág.ó Salamon főszám- 2. V f 4 - c 4 f 2. Kc5-b6
2. V f 4 - c 4 f 2. Kd5-e5
3. Vc4 —e4 matt.
vevőszéki elnök neje a napokban hunyt el Budán 3. Vc4—c7 matt.
Helyesen fejtették meg: VeaxprémSen: Fülöp József.
hosszasabb betegség következtében. Férjén kívül
három gyermeke fájlalja halálát. Temetése e hó — Miskolczon: Czenthe József. — Játzkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Eper22-én volt. — Lika D. Anasztáz, a főváros egyik jesen:
Gulácsy Géza. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagylegismertebb s legvagyonosabb polgára, szombaton Szalontán: Kovács Albert. — Hatvanban: Sipőez Ferencz,
elhunyt. — Kb'rtnöczy Imre nagy-váradi kanonok, — A pesti sakk-kör.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi* és
hetilap

Katholikns és protestáns
naptár

Október

2 9 Vasár | A 2 * Zerobius A 21 Narcz.
30 Hétfó [Alfonz, Klaudia Klaudia
Kedd | Farkas püsp. t Ilef. rml.
Szerd.iMindsr. napja 1 Mindszent
Csőt. ! Halottak emléke Halottak n.
3 Pént. [Hubert püsp.
i Ida, Silvia
4'Szom. |Borom. Károly i Bor. Károly
Hold változásai.

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

Okt. (Ó)

March. R.

U V 21 Oseás 14 Amianad.
18 Lakács év. 15 Félbőjt
19 Joel prof.
16
20 Arttom
17 Arthem
21 Hilarion
18 [a. elk. b.
22 Aibina
19 B. Sát. ün.
23 Jakab
2OSChaj.S.
(£ Utolsó negyed 5-én 2 óra 11

TARTALOM.

Ipolyi Arnold (arczkép). — Elégia egy. falusi temetőNap
Hold
ben (képpel). — A negyvenhót rónia (folyt.). — Az órahossza kél [nyug.|| hossza I kál nyűg, i készitésről. — llléssy György (arczkőp). — Az ordináncz
' (képpel). — Egészséges lakás. — Az állatok beszéde. —
f.
p. ló.
f. p6. p. 6. p | A mont-cenisi vasút Oulxnál (képpel). — Egyveleg. —
215 35 6 40 4 47 48
5 38 7 32 TárháE: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
60
216 35 6 42
6 5 8 38
72
6 35 9 43 ! — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz217 35 6 43
lekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nem45
84
este 10 45
218 35
219 35I6 46'4 41 95
7 58 11 40
zeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
!
220 851.6 47 4 40 107
8 52 este
!
221 86 6 48 4 38 119
9 50 1 9 Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
perczkor délután.

ETÉSEK.
Minden alálbbirt tárgyak
szilárdul elcsomagolva
szétküldetnek.

Traugott
(V. osztály.)

Minden legkisebb commissio leggyorsabban
kivitetik.

I (liiiia-eziisK alpaeca-, lir illanniaés aczéláruk.
Étszerek kanállal együtt, gyertyatartók.

j TraUgOtt villái és kései 1 tezt fekete TraUgOtt ohina-fzüst kanalai 10 évi
fából 2.10, köze'p 8 frt, legfinomabb
jótállás,
1 tezt 16 frt, dtto kávéskanálII
j
4 frt; dtto ében fából 3-or szegezve
9 frt; 1 levesmerA 5.50; 1 tejmeröl
5.50, 6.50; dtto fekete vagy fehér
2.40.
csontból 3.50, közép 4.50, legfinomabb Traugott csészéi china-ezüstböll
6 frt; biralyszaruba foglalva, angol
2.80, 3.80, 4.80, 6.80, 8 frt.
penge 4.50, köze'p, 6 frt, legfin. 8 frt.
Dfssert-étszerek 1 tezt 2.40, csont- Traugott alpacca gyertyatartói, 11
ból 3.50, 4 frt-, bivalyszaruból 4.50,
db. 5 hüvelyk 50 kr., 6 hüv. 60 kr., 71
5, 6, dtto alpaccaba foglalva, jótálláshüv. 70 kr., 8 hüv. 80 kr., 9 hüv. 901
sal 8 frt. Kések és villák china-ezüst- j kr., 10 hüv. 1ft.,jótállás mellett.
bői, 10 évi jótállással 26 frt; dtto des-j
Traugott gyertyatartói chinaezflstsert 18 forint.
böl 10 évi jótállás, 6 hüvelyk 4.80, 7 |
| T r a u g 0 t t kanalai, Angol, Brittan-j
hüv. 5.20, 8 hüv. 6.50.
nia-kanalak (sohasem sárgulnak _,
.,
•
meg), 1 tuczat 2.40, 3.20, legfin. 4 frt; IraUgOtt cassette-je, tartalma: 1 kadtto kávéskanál 1 tezt 1.40, 2;1 tejnál, 1 késés 1 villa china-ezüst jótállás-1
merÖ 45 kr; 1 levesmerő 1 frt; va-j sal 4 frt; dtto 3 kanállal, 3 késsel és3 I
lódi alpacca-kanál 1 tezt 1.80, 2.40,! villával china-ezüst, garantirozva 11 j
igen erős 3.60, 4.80; dtto kávéskafrt; dtto 6 kanállal, 6 késsel és 6 villa-1
nál 1 tezt 1.40, 1.80, 2.40.
í val, china-ezüst, jótállással 21 frt.
| China-ezfist áraim e bélyeggel Traogott Feitel ellátva ujezüst alzatból és j
egy mindig fehéren maradó fémből állanak és egy erős réteg 16-os ezüstből |
1
vannak fedve.
1162 (2—5)
20 frtos megrendelésnél egy pompásan kiállított albnmot kapni, bőrbe kötve 2001
I képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 40 forintosnál egy cassette-t 6 személyre I
valóétszerrel; 6 0 forintosnál 12 személyre ingyen rabatti gyanánt; egy oly ked-|
vezméyt csak oly nagyszerű telepzett nyújthat.

Törvénykönyvek

könnyű előadásban
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Szeniczey Gusztáv. A magyar váltótőrvény (1840. XV. t. ez.) kérdések és
feleletekben, tekintettel az 1844. VI.
törvényezikkre, a váltó utasitásra, ideiglenes törvénykezési szabályokra és váltói
végrehajtásokra; vonatkozólag a m. kir.
igazságügyminiszter által 1869.ápril 18-án
kiadott rendeletre, s végre a váltóügyekben a felsőbb, illetőleg legfelsőbb biróságok által hozott elvi határozatokra a
egyéb még hatályban lévő legfelsőbb rendeletekre. Tanulók és váltó-ügyvédi vizsgára készülők számára. (8-rét, VIII, 200
lap) fűzve
1 ft. 40 kr.
A polgári törvénykezési rendtartás
kérdések- és feleletekben. Szerkesztette i
Knorr Alajos. (8-adrét, 204 lap) fűzve
1 ft. 20 kr.
A birói ügyvitel és átmeneti intézkedések kérdések- és feleletekben. Szerkesztette Knorr Alajos. (8-adrét 112 lap)
fűzve
80 kr.
Vuchetich Endre. Az osztrák polgári
törvények rövid sommás kivonata.
(8-adrét, VI, 88 lap) fűzve
60 kr

Br. Pattisim köszvény vattája,

s tehetetlenséget,
Hyycngült iertterot,

gyakori mugümlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerre! használt egyszerű
módszerrel bámulaíos gyorsan és alaposan (m 'jjonnan kehitkezerteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az ijieni oe. kir. garH'HtHi fökorházbnn kiszolgált osztályorvos, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-intézetében Pest, Sebestyén-tér í-dik szám
1-ső emelet, (a „2 huszárhoz11 czimzett
kávéház felett), naponkin? reggel 1 órától 1O-ig és délután 1 — 4 óráig.
Férttak és líőlgypk részere külön
bemenet és k'üön várószoba
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógvszerről is
gondoskodik.
, 1096 (6—12)

(elgyengült férfierőt)

Ilancller Mór,

mr

A már Hnmbold Sándor által az ő Kosmos-ában ajánlott Coca-növény
Peruból, dr. Sampson Innar 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 irSA SíBBin coca-lapdaesck használata felett különösen a coca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér) rpry italában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a „bzerrcseniu'z'" (zum Mohren) czimzett gyógyszertár
által Mainzban ingyért küldetik meg.
1124 (7— 7)
Í P P " F.örabtár Magyarországra nézve Pest*n: TÖRÖK J. gyógysz. királyuteza 7-dik sz. alatt — s Bécsben: IIAUBNER E., Engelapotheke am Hof.

betegségeket

gyógyít gyökeresen fényes éa tartós siker biztosítása mellett

Bécsben, Kárntnerriug !

Mellbetegségben szenvedőknek.

T i t k o s

Titkos betegségeket és tehetetlenséget

Egyesegyedül kapható az átalánosan ismert ~9d

Iáruháznál: TRAlmOTT PE'TLL

Csak alapos gyó*yHá* blztoa sit utóbajok ellen.

orvos- és sebésítudor, szülész és szemész.
Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután *W1
3 órától 5-ig.
|

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-utcza 13-ik szám, 1-ső
emelet, 14-ik szám.
ne* (8.-20)
r Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

melyek Ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza
4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható :
Mohi Róbert. Az áüaiiitudományok encyclopaediája. Fordította* Löw
3 ft.
Tóbiás. (466 lap, n. 8-rct). Második kiadás. Fűzve
Herczeg Mihály. Magyar polgári törvénykezési rendtartás.
MDCCCLXIII: L1V. t. ez. folytonos tekintettel a vonatkozó felsőbb
rendeletekre, a magy. kir. curia semmitőszékének elvi jelentőségű határozataira, nem különben a magyar- és erdélyországi korábbi törvények és törvényszéki gyakorlatra. (Nagy 8-adrét, 688 lap) fűzve 5 ft.

a legjobbnak elismert gyógyszer a kftszvény s csúzok minden nemei ellen, u. m.: arcz-,
mell-, torok- és fosfájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdköszvény, ta«(szaggatás,
hát«erincz és ágyék stb. fájdalmak ellen. - Egy csomag ára 70 kr.,félcsomagé 40 kr., Apáthi István, dr. A magyar váltójog kézikönyve. Az 1840: XV. t. ez.
I. r. és és az 1844: VI. t. ez., nem különben az ezeket kiegészítő renés kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. alatt; Aradon:
deletek alapján, különös tekintettel a felsőbb törvényszékek elvi megBokor Antal gyógyszerész; Poisonyban: Henrici F. gyógyszerész; Temesvárit:
állapodásaira. (Magy 8-r., XVI, 340 iap) fűzve
.. 2 ft. 40 kr.
Pechei- J. E. gyógyszerész; Makón: WeilMárk; Badán: Pichler Viktor,udvarigyógyszerész s Eperjesen: Schmidt Karoly, gyógyszerész uraknál.
1173 (2—4) Apáthi István. Polgári törvénykezési rendtartás, az 1868: LIV. t. ez.,

Mellbetegeket
értesítem arról,

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

Rendelvényi órák:
délután 2-toI4-ig.

Báhány-utcza 0. szám, 2. emelet
(ezelőtt váczi-nt 24-ik szám )

ERNSTL,

hotnaopath-orvos és szülész.
1045 (29-50)

Börbajokat,

{titkos betegségeket
és

tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
I még makacs és üdült bajokat is, ugy kóI rodában, mint magán gyakorlat folytán
Jtöbb ezer betegen legjobbnak bizoI nyúlt mód szerint, sokszor a nélkül,
I h ° s y a beteg hivatásában vagy élet- i
módjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít, és csak
I teljesen bevégzett és fényesen sikerült
yógyítás iránt' tiszteletdijt elfogad

Meri. (Ír, Helfer Vilmos

I Pest, király-uteza 27. szám, Medetz-ház,
1-ső emelet, bemenet a lépcsőn, délelőtt
7—9-ig, délután 1—4 óráig.
M T Levelekre azonnal válaszolI tátik, s kívánatra a gyógyszerek is
megkflldetnek.

1154 (1-12)

ugy az ezt módosító és kiegészítő törvények s rendeletek alapján,
egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire, (532 lap, nagy
8-rét)
Hajnik Imre. Magyar alkotniány- és jogtörténelein.
I. füzet. Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténelembe. (8-rét,
38 lap) fűzve
.
40 kr.
IL füzet. Az ősmagyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban. (8-rét, 46 lap) fűzve
50 kr.
III. füzet. A szent István-féle alkotmány. Első rész. Alakulási és virágzási korszak. (8-rét, 112 kp) fűzve
1 ft. 10 kr.
IV. fűzőt. A szent István-féle alkotmány. Második rész. Hanyatlási korszak. (8-rét, 80 lap) fűzve
80 kr.
Kőnek Sándor, dr. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira. Harmadik átdolgozott és javított kiadás. 2 kötet. (Nagy 8-rét.) Ára az egész munkának 2 kötetben
5 ft. 50 kr.
A római jog történelme és institutiói. Első kötet: A római jog külszerü
történelme és a római perjog. Hoffmann Pál, jogtudor, hites ügyvéd,
m. tud. akad. levelező tag sam.lt, pesti egyetemen a római jog nyilvános rendes tanára által. N. 8-r. Második kiadás. Fűzve 5 ft. 50Jn\
Bozóky Áfajos, dr. Az egyházi jog tankönyve. (8-rét, XVI, 508 lap)
fűzve
.
3 ft. 60 kr.
Kürthy Jám>s, dr. Az ausztriai-magyar birodalom stati^tikájának
vázlata. (8-rét, 456 lap) fűzve
2ft.60 kr.

45-ik szám.
Löwinger k és Társa|
papirkereskedése

KERTÉSZ ÉS EISERTPESTEN

Doro

következő

az őszi idényre alkalmas czikkek

•WL ~ » 1 _ S»n>OT4roh 3.50-4.50 krig, valódi
| 4 U 0 O l " 9 B £ & U « U A i Beroíelins lámpákkal 10-20 forintig.
Thpn-üetitk Állványokon 2—16 esessenek, fénymázolt pléhből,
slrgi ea vorSs restből, 4.5O—S6 frtig. T h e a - k a n n A k brittania
érozbíl 1—18 csészének 2,80—18 frtig. Thea-talcxAk fénymázolt
Sltbből minden nagyságnak 1 frttól 10 frtig, fabíl készültek 3.50—
14 frtir. Thna-asxtaíkAk 15 frt. Tbea-szurftk pakfong, alpaaca és chinai ezüstből 35 krtnl 3.50 krig. Tbt'a-lf ol.rók, tO"
JAs-f^EÖk, tojis-főzó' f<tv«ii.r 6rAk , g y o r s - f o r r a l A k ,
k, p a l a e g k o k és s z e k r é n y k é k stb.

Pesten,

Tüzfogót, horgot és síén-lapátot tartalmaid
k é s z l e t e k , 1.50—3 frtig, valódi angolok
*• 3.50-7.50. liaudalló-HllvAii.rok ffitő
készlettel felszerelve 8.20. 3.60, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat •
egyéb alakokat ábrázoló feetvényekkel 8—20 frtig. K a n d a l l ó - k e r e t e k öntött vasból és sárgarézből 2.70—80 frtig. KAlybn-elAtalCEAk vasból és sárgarpzbíl 1.75. 4.25 krig. KA-, s z é n - és
c o n k ü - k o s a r a k 1.80— 7.50 krig. Fn-kosHrnk nádból S—IS
frtig, szintén ilyenek pléhbó'l 4.75—15 frtig. KAlyba- és k a n d a l l ó - e r n y ő k , kolönnemü kiállításnak. F ú v ó k 70 krtól 4 frtig.

Franczia forraló-szess-lámpa (Rechaud Legjobb chinai (alpacca) ezüst czikkek.

Leves-, kávé- és gyermek kanalak, tej- és levasraerökanalak, gjerJ * lUans forcé). Esen öi találmánya .— méltán egy kis takarék- tjittartók s a t., melyekről kívánatra külön árjegyzékkel és rajzzal
' Mibalysak nerer.hető —lámpa többszöri használatra elegendő borszolgálnnk.
Mtaistel sgynerre töltetik meg, s egy oly álványnyal Tan ellátva,
egy.
terme- i:
•
• ,•
egy. ezen
ezen vetemény
vetemény termeQ6l?r« b&rmi nagyságú edényt állíthatni, azt sngár alakú Ián- •p •
K l l lTfln^7í>.inrtl'7C!fllÓl? loinek igen ajánlható kézi
gofttl Uprén korul, tatemes boruzesz megtakarítás mellett, Mrmily- íittiSöriCad.-II10raüöiöü,
gépecskl,
melynek
segítséoarat folyadékot, hihetatlen gyorsan forral fel. Ajánljuk ennél fosra
gével egyes személy óránként
mérő knkoriczát képes
•••• lámpát mindenkinél thea, kávé • a t. készítéséhez, a hazizsolni. Dara
,rabja 60 kr.
a%aio*iy&knak padig külöo5sen oly alkalmaknál, a hol tüzet rakatni
ran rá nem érnak, vagy kórftlményessek találják. Árai következők :
kii/biek 1.75, nagyobbak 3,, nagyok 3.80 darabja, egy kis üst külön
l.TJ, »gf thaa-kanna 1.75, ataió Rachand minden szükségessel 3.50.
' gyárából. Tiszta, egészA loTdoni „Silicated Carbon filter Compaay'> testi jólétnek, legbizséges ivó vizet, mely fő feltételét képezi «
tosabban ezen készülékek által nyerhetni.
•* «3iKfiem«rt egyetlen elöké»zttiet, melynek segítségével ablakok Z s e b b e l ! fllter k é s z ü l é k , ntknzben, vadászatokon i t t . hasz*t a««bál a légvonntot tökéletesen el lehet zárni. Egy kozépnagynálhatók, (a porosz hadsereg ezeket használta), darabja 2 ft, 3.50, 8ft.
- aátfí ablaknak eljárása kSrolbelöl 50 krba kerül, s a mellékelt ul»- HAztartAsi vizsztirftk kőedény- és porczellánból, nagyságuk é§
' «Ni aterlat iten könnyen alkalmazható. A hengerek áiai, ablakokra
kiállitásnklioz képest 10 frt 50 krtól, 48 trtig darabja.
fUi prtérsk 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra nU fehérek 6 és 10 ir.,
"_réseesa|>ok, darabja 7.50.
barpik t és 11 kr. rofje. Helyben egy ablak elzárásának mnnkájaért
Kimerítő árjegyzékek és rajzok kívánatra.
tó itt atámltnnk.
F o l y « k » n y - c n y v 40, t>5 kr. I»»rs a r d l n i a • szelencze•Óangol rugany eső-öltönyök
an-raicatiiz 20 kr. Ssobnpadló- \
l i y i t ö k darabja 50 kr.
I é»»eoi>yek. öltónyók feketék fejfedővel
fénvniaz l.iO. KArt vlaihatlanna |
" 10.W-80, ínom viligont 15-85ftig.Lo- t e v 6 k e n ő c s ö k M> kr. 2 frtig. Moly | tfm& j$zarva^bi>röjk, ezfistnemüek tisznglt é» kocsiió köpönyeg nyakkal és fejfeés férefrirtó por 30—75 kr. I'eesét- ;
titksához, ablakok mosásához, igen elönyod ő d 17-S7 frtig.
t i s z t í t ó vlz 20—80 kr. Éreznemu*
•eji. dbja 80, 90 kr., 1 frt, 1.25, 160.
t0~
B n r a n y f e l c c l p ó k gyermekek,
HiT.lilO p o r 5—15 kr.
3"F* Amerikai patent n&d»4>pruk
leányok, hölgyek 4s urak számára, nagyságmkhot képsat, pária 85 krtól 1.40 krig, leg- S ^ F * V l r a ^ c s e r é p - d i s s e k , n^gyobszőnyegek és szobák számára 1.15, 1.30. 1.50.
5noB>»bb angol sarkat konnyn hölgy felcziItuhu- és h i ' i l o i - s e i i r o c s k í k 55, 60,
bithatók, Síines fa léciekbó'l, darabja 20, 25,
J pSkpArja 2 frt.
<S
kr., legjobb nAd b l t t o r - p o r o l ó k 50
30,_ 70. 95 kr, 1 frtig.
kr. ezérnáva! befontak 1 frt.
| UW~ B a « « n y l é g p á r n á k 3.90, 5.50. ÍJ^T" urad kflii- és dolROíó-kosaII
i>
Á g y t a k a r ó k gyerrae$&*
I.cg-jobb a l p a c c n (fyort.ynrak.
» kékét betegek siámára 90 krtól 5 frtig.
t : i r t 6 k , öntött természetes t'ehérségö
Asztali-csensctyUk, nyomó kéP É T " Rnffany a l l ö v e t f o o k e n d ö k a Wtf
érczbol,
melyek a tisztítás által csak szebszülettel 1.80 5 írtig, kőíónségesek 40 kr.
búlntk
7 8
9 10"
|
jeb ohirurgikns sierek.
2 frtig.
2.25. 3.40, 3.80, 4 40 párja.
R n ( a n y c s e r n y é k 9.50,
Excellcns kav«r6K«-«r«pek ,
VajtAnyérok uveg-fedövel
f
s « r n y 6 k paroutszSvetMl i.5O, g V *
1JS, alpaooa 3.Í5, 4 frtig, tafota 5.15, 7.50, ezekkel 10—15 perei alatt tűzhely, vagy spil.i.O, 2.—, 2.50, 4.50.
ritussal kitttnő kávét készíthetni.
groadeutplea 6.50, 10.50, tizenkét bordasok
1
2 3 4 6 8 10 csésze feketének
ÍJÍ& ' Najt-tAnyérok, márványlemezek10.M 15 fr«(.
3.60, 4.30, 5,, 6., 7., 8.25,9.50.
kil, üvegfedővel 3, 4, 5 frt.
t 0 " A n g e l loitsring, a lábtyfik (Ca» # ' \I>K»1 kfs-fenök 1 frt. DngótBMShen) Igen czélszerű, Angolhonban alta- §HF' Nen pina nltra kav«föz6-g«Imzók 80 kr. 2.50.
» e k , csak spiritussal használhatók, mint
Unea haazaálatban levő neme, lovaglók, vapt> * CKiikervA^ó • (fípok , ' deszkitűnőek általánosan elismertek
Asnsk, gaidáknak, s8t nedves idő alkalmá1
2 3 4 6 8 lOosésze feketének
krtc<tkAn 1.50, 3.50.
val » Tárosban is ajánlandók. Amerikai bőr4.50, 5.85, 7., 8.26, 9.40, 11.,14.
' I'ezsgtft fagyasztó Kfpek 15 ft.
Támnból párja 4 frt, fényes orosi bagariabírbfí párja 6.50, 7.50.
gÜT* F r a n c z l a k a v é ö r l ö - g é p e k tetkenyérsi«s
szerint
igazithatók,
elegáns
szegletes
'
k
o
s
a r a k , kAvé- és poliílr-tAiczAk,
B^P* Angrol. mindennemű lábbelibe rakalaknak.
eczet- és olaj*tartók, asztali kéwható dtasíMC-talpali, biztosan védik meg
k9««arak , n h r o s z í a k a r ö k , pa1.
i.
3. 4. szám
j.
a lábat nedvesség es meghűlés el81. Párja
incv.U-illlKAU , Kyerineksz«pt«l<i
1.Í5, 1.70, S19, Í.50.
* »
IS, HO kr. 1 frtig.
üvt'fí«lt, r£x tí>ró*moxNarakf vn*
A m e r i k a i modornak, a falon
MHIOÍC,
kolmix4'»K, éjjeli l a i n p a k ,
B V " Anffol n t n a ö - p l a i d e k «-l* ftig.
erősittetneb meg B igen gyorsan és könnyen
aMKtnli CKeiiKOtviili s a háztartásnak
őrölnek, darabja 4.50.
sok 6:^yéb c?.ikkeit dús v<álas7.tékban.
i ^ ~ O a c d a s m r l l á m p á s o k , olaj-lám- S ^ " " OoIyó-alRku ka-v«pork»Iök, Virágas/.talok
fi—;12 frtig, papirkosarak, mapákkal. Mii éa törés ellen mentesek, 1.90,
borszeszsiel haszuilliatók '/'» <
' < '.fontnak
dárkaiitkák asztalkákon és luggeszteui va«.65, (.40.
H a h v e r ö - # é p e2.80
k öveg-raedenezélók, ágas gyertyatartok, függő virágkosarak,
3,t>0 4.50
vel, kisebbek 1.80, nagyobbak 2.90.
Iátogatójegy-tálczák, ntánzott márványnazM^* A g n l k«zilampAsok kfilSnlopok, szobrok, mellszobrok angora lábs/.ő- \
V
K i s v a J k é s z i l ö - K é p e k , a theafele oieTsierü nemekben 75 kr., 1.60, 2.20,
nyelek,
lábt^rüló'k tengerifű, rugany és co- '
asztalnál használhatók, drbja 4.20.
6 írtig.
c'sV' »i, esernjö-állványok öutött vasból stb.
f&~ A m e r i k a i n u s - k a l a p A c s o k és
WC AUKOI, scCnnel hasmalható
c s o n t h a s i t ó k , drbja 60, 85 kr., 1 frt.
HtulatlatA társas-jaíí'kok :
Vasalók 4 frt.
| ^ " " ASBtali k e s é k é« villAk, valódi Ditm-, maiom- és sakk-táblák, sakk-alakok,
SÜT Ac««l dió-török 60, 90 kr., 2.40.
angolok, jó styriaiak, csont-, szaru-, pakfong
dominó-játékok, tartli-deszkácskák, játszó|MF
Anaol
*jero>e»p
jegyek, k
y p s e k , on
és chinaezüst-nyelekkel dús választékbaa.
kártyák, játék-jegyek,
kártya-prések,
ron"•arllkék Maw és fiától Londonban 1 frt. jtf
Angrol
k
é
s
t
l
s
z
t
l
t
ó
deszkAcslette,
tombola, lutri,
l t i versenyfutó
f t ó s egyébb
ébb
L,eef o k b P e r r e t f é l é l i , aj anyamellet,
társas-játékok.
kAk,
igen
czélszerűek,
darabja
60—1.20,
alakjft és működését illetre természetűden
1 szelencze tisztitópor hozzá 60 kr.
utánzók, darabja S.50.
&F-S7.inlu\r,i Iiltcsövck4 só-

légvonat-mentő pamut-hengerek,

l^^^mm
iüH^V

Angol vízszűrő (Iter) készületek.

T n T r n r w l A o r f o « ű 1 r angd disznóbőr nyergek 15 frttól ÍO frtig, kanlárok, kengyelvas és
JH\J\ ÍAXl\J~aZiVl CJi., U a r ó szijjak, terhelSk, kötöfékek, kengyelvasak, zabiák, sarkautyuk s a t.
eleminél estkSzMtetnek. a megrendelt
1 tárgyra
ig nem felelő tárgyak

G r írásbeli megbízásoknál, ^LVlSSTSS.^? '"-1-"
Ti«»k«4h«i«k. Ü T

'

""'" " "-""- -" •

hatvani-utezatí.sz.,

a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.

100 db. ntívvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomattal 1ft.,1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1ft.80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
1 ft. 20 kr.
BOT" 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-j egyek

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

Levélpccsét-bélyegek.

i 1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
! 1000
» veres 2 ft. 75 kr.
1000
» domborbetükkel két színben
3 ft. 75 kr.
í Minden további ezer 50 krral olcsóbb

„ _ Nagy választék mindenféle
üzleti, jegyzék) és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb árakon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett teljesüléinek.
SpflT" A fennt elősorolt mennyixéKfken kiviil — kevesebb nem
delhető meg.

ren-

1155 (5 -0)

Kilián Frigyes magy kir.egyet.könyvárusnál megjelent:

Kereskedelmi

könyvviteltan.
Kézikönyv

kereskedelmi s polgári iskolák számára.
Irta

RÖSER JÁNOS.

Raktárunk Uj kimerítő árjegyzékét kívánatra bérmentve küldjük el.

1. rész. Az egyszerű könyvvitel.
Ára 70 krajezár.
1167(3-3)

Nagy készlet

a
Gyors és biztos kiirtása a

patkányok és egereknek,
az ő Felsége cl*ü Ferenc* József császár által egy kizárólagos saai utialoimiial kitüntetett

patkány iné reg által,
moly vnlódí minőségben kapható:
|*4>KI<-II : T r t l i O K J Ó Z S K F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám.
— Bet»a5tcr<-/.<'i>an>aii: (iöllmr II. - llrn*»Óban: Gyertyánffy A. és fiai. — C s á k 1
t o r r i \ j n i : Ivánt.-*/. A.
Kpcrjt'"* ti: Zsembery I. — E s z é k e n : Deszáthy István.
(«>öri)<(: Li'lmcr ]•'.
.Inssciiováii: í)i'klovits J . - K a s s á n : Növelly A.
— Kewctlttlyen: Wunsch K. - Kolozsvárit: Wolf .1. — Logoson: Kronetter J .
— N.-Hec-(*ker«"ken : Xedolkovits. - l ' a p a n : Bergmüller. — P o z s o n y b a n : Zechmeister ti'stvcrek. — Sciíenvárt: Deutsch J. 15. — S o p r o n b a n : Pachhofer L. —
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Egy darab ára 50 kr. a. é.

Tizennyolczadik évfolyam.

zerübl> szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZBKEKBÖL,

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen.megpróbált s/abadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,

ülő- és zuhanyíürdő-készülékek.

MíksítS Károly, hádogos-mester.
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Raktár: Rózsatér S. SE. alatt.

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

Pest, november 5-én 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi l'Jfág és Politikai Újdonságok euyüH: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Vjsá^: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csopan Politikai Ujdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJgág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri iktatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalnnk számára hirdetményeket elfogad Brcftbrn: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstpin és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, kiilSn minden igtatás ntán 30 krajezar.

Beőthy
A dunántúli helv. hitvallású egyházkerületnek közelebbi, október 17-én tartott évi
ülése, a kerület egyik érdemes tisztviselőjének megtiszteltetésével volt összekötve.
Beöthy Zsigmond a kerület yilági főjegyzője
ekkor tölté be egyházi hivataloskodásának
huszonötödik esztendejét, s öt ez alkalomból
melegen üdvözlé egyházkerülete s jegyzőkönyvbe igtattatá ,,örömét, üdvözletét és
hálás köszönetét a jubileált főjegyzőnek
azon ernyedetlen buzgalomért és lelkes
közreműködésért, melyet az egyház és iskola ügyei körül, valamint jogaik megóvásában mindenkor egyenlő hűséggel kifejtett."
Beöthy Zsigmond a közélet régi hű munkása; s azok
közé tartozik, kik nemcsak
egy mezőn vivták ki maguknak az elismerés szerény, de
jól megérdemelt koszorúját.
Mint iró rég túl van már a
huszonötéves működés évkorén; mint jogász, az irodalomban s a birói széken tisztelt
névvel s állással bir; mint
publiczista nem egy ügyben
szólalt fel alaposan és tüzetesen.
Örömmel használjuk fel
azért ez alkalmat mi is, hogy e
régóta működő érdemes férfiú
iránt, arczképének s életrajza
rövid vázlatának közlése által elismerésünket nyilváníthassuk.
Beöthy Zsigmond 1819-ben,
február 17-kén született RévKomáromban. Atyja Beöthy
Gáspár a megyei közélet
egyik tisztelt férfia, több megye táblabirája volt; édes
anyja Kovács Katalin, derék
veterán irónk Kovács Pál nővére. Elemi s gymnáziumi iskoláit szülő városában végezvén, jogi tanfolyamra a pozsonyi akadémiába ment; majd a pesti
egyetemre, hol a jogot kitűnő sikerrel végezvén, 1841-ben, huszonkét éves korában
ügyvéddé eskettetett. A megyei hivatali
pálya már előbb megnyílt előtte, aljegyzővé
választatván Komárommegy ében, s ez állás-

Zsigmond.

ban 1845-ig maradt; s az 1843/4-iki országgyűlési utasítások szerkesztésében tevékeny
részt vett. A derék Pázmándy Dénes fölismervén s méltányolván tehetségeit ugy
mint jellemét, ez országos hirü férfiú, megyéjében az ellenzék vezére, szívesen nyitott tért a fiatal Beöthynek, buzdította őt
a föllépésre, s az ifjú szónok a megyei
vitatkozásokban csakhamar és folyvást
élénk szerepet vitt. 1845-ben, elég jártassággal bírván már a közigazgatásban, szolgabirónak választatott, s az is maradt 1848
májusáig, mikor az első magyar miniszte-
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rium megalakulván, Eötvös öt a vallás- és
közoktatási minisztériumhoz a protestáns
osztályba fogalmazónak nevezte ki s csakhamar titkára léptette elő.
Maga Beöthy ekkor már régen irodalmi
névvel birt. Mint fiatal juratus feltűnt már

költeményeivel az akkori idő szépirodalmi
lapjaiban és zsebkönyveiben, s az ,,Athenaeum"-nak is szívesen látott munkatársa
volt. A nélkül, hogy első rendű tehetség
lenne: költeményeit szelid kedély s nemes izlés jellemzé, műfordításaiban, kivált Uhland,
Hugó Viktor és Lamartine után, müérzelem
s szerencsésen talált hang tűnt ki. Költeményeken kivül, melyek összegyűjtve 1851ben egy kötetben jelentek meg, beszélyeket
s egy pár drámai kísérletet irt, de ez utóbbiakban kevésbbé volt szerencsés. — A jogi
szakirodalmat már 1846-ban gazdagította
„Magyar közjog"-ával, mely
az első magyar nyelven irt kisérlet volt e szakban.
A forradalom végeztével a
magán életbe kellé visszavonulnia; s függetlenségét az
ügyvédi pályán vélvén legjobban biztosithatni, arra kivánt lépni. De mint kompromittált egyén az ügyvédi gyakorlattól eltiltatott s engedélyt
arra csak egy év múlva nyert
kegyelem utján. Mint ügyvédet, fárad hatlan munkássága
s jeles képzettsége csakhamar keresetté tevék, tiszta
jelleme pedig népszerűséget
szerzett neki. Buzgalma az
egyházi és iskolai ügyek iránt,
a komáromi reform, egyház bizalmát is megszerzé számára s
az a főgondnoki diszes állással
tisztelte meg. Mint ilyen, egyházának képviselőjéül tevékeny
részt vett az egyházmegye és
kerület tanácskozásaiban is.
Az októberi diploma s a
kevéssel azután bekövetkezett
törvényhatósági rendezés ismét megnyitván a közélet sorompóit, Beöthy Komáromban
a tisztujitás vezetésében vett
részt. A hazafias polgárság
kellőleg méltányolta érdemeit
s a nemsokára kihirdetett országgyűlésre
a város képviselőül választotta. Az országgyűlés, mely nagyobb politikai eredmény nélkül oszlott szét, az országbirói
értekezlet munkálatának elfogadása által
utat nyitott a magyar törvénykezés uj szerve-

