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Lóerejii oszlop-cséplőgépek,

Foulke és Társa

valamint egyéb gazdasági eszközök raktára.

ügyvédek és telepitök j
New-York,
149 Broadway

1269 (21—52)

Löwinger A. és Társa]
papirkereskedése
Pesten,
hatvani-utcza (5. sz.,
a,.tann!óbot"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 60 kr.
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo
nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
1 ft. 20 kr.
9 V * 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég
gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papirből, 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 szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papíron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettosfényü
vagy bristol papíron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbettikkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb
flV
N a g y választék mindenféle
üzlet), j e g y z é k ! és m á s o l ó könyvek
ben. — N y o m d a i munkák megrende
l é s szerint a lehető l e g o l c s ó b b ára
kon. — Levélbeli m e g r e n d e l é s e k
utánvét mellett teljesíttetnek.
flV A fennt elősorolt mennyi
jeiteken kívül — kevesebb nem ren
delheto m e g .
1284 ( 2 - 4 )

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f p a t k á n y - és egertrtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o. é.
^ • y
i Cs. és kir.szab. gyökereág
P^t sen ható poloska- irtószer,
\J^
I f i bútorok számára. Egy üveg
^ « - ^ v * ára 4 0 kr. 6 üveg í ft. o. é.
Fölülmulhatlan hatású poloska-irtószesz, falazat számára. Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég
séges egy középnagyságú szobára.
Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-boga r
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 3 0 kr.,
'
6 csomag ára 1 ft. 5 0 kr.
V a l ó d i persa rovar- por,
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
tO kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.
_
A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasítás
mellékelve van.
C V ~ Nagybani árszabályok a t. ez.
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára díj- és bérmentesen megküldetnek.
£HF~ Alólirt gyár, kölcsönös megegyezés folytán, egyszersmind városi házak, falusi birtokok, gyárak, áruraktárak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektöli
megtisztítására kezesség mellett vállalkozik.
1292 ( 5 - 2 4 )
S V * Azon hathatós eredmények közül, melyek féreg-irtó szereim alkalmazása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festench
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb.
Számos megrendelést vár:

R E I S S

B.,

magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a
férgek gyökeres kiirtására
Pesten, bárom korona-uteza 9 . sz.

— |

Alulirott közhírré teszem, misze
rint nálam a külföldi leghiresb gyárak
által készített lóerejü c s é p l ő g é p e k , —
melyek egyszerűségük, könnyüségök 3
olcsó áruknál fogva legjobban ajánltatnak — folyton készletben tartatnak.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
Ezen gépek két erős vagy három
.rvensébb ló által hajthatók s naponta 150 nagy keresztet csépelnek, egyszersmind
1 malmát hátulról kirázván, semmiféle tokiászt hátra nem hagynak.
^ e g h a t ó r o L t t á r l k loco Ó-Becsén 140 írttól 600-ig; 6 lóerejü, szállítható,
tisztító-gépezettel, melynél a gabona rostáitan kijön, 1850 frt
Minden raktáramon eladott gép előbb összeálhttatik s értök egy evi kezesség
vállaltatik, kivévén azon eshető hibákat, melyek vjgyázatlanságból eredhetnek
Nemkülönben kaphatók kitűnő szerkezetű c>eh boronák, párja 31 frt.
Kovácsolt vasekék 1 7 - 1 8 frt., ehhez taligák 12 ft. - U j a b b mmőségu kakoricra-morzsoió-pép 52 frt. - Kézi s z e c s k a v a g o k 5 0 - 8 0 frt - Loerejtt
szecskaváRÓ 1 2 0 - 2 2 0 frtig. - Fafürészlök 2 lóerőre alkalmazhatók, melyek na
ponta 12 öl fát vághatnak, 150 frt.
gtf
B a k t á r a m l é t e z i k saját h á z a m n á l O - B e c s e n , a n o l i s n e v e z e t t
gépek megtekinthetők.
1295(5—9)

Kl'WariCS H u g ó ,
Itazdász és g a z d a s á g i g é p t z e t i k raktára.

Nyolczadik kiadás
(magyar nyelven

negjedik).

''"

A nemi élet

' '• ^ ' i m i i — — — — — • — • — • — • • •

m

titkai s veszélyei. betegségeket,

Értekezések a nemzés és nemi be
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival
1151 ( 5 - 1 2 )
Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. K o d é t , lyoni orvos

elgyengült férfierőt.

rasrályelleni legbiztosb óv
szerérői.
a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.
Ara: 1 uj forint.
Postán megküldve 1«» krral több;
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt-

D r . E t b e r V. P .
Pesten, Jdzsef-utcza 66-ik számú
saját házában.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala
ban (Pesten, egyetem-uteza 4 sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

IISSlTi
ós a magyar emigratio török földön.
Irta SZŐLLŐSY FERENCZ.
F ü g g e l é k :

Ú t i r a j z o k .

| az ő Felsége első Ferenci József császár által egy kizárólagos sza
badalommal kitüntetett

patkányméreg által,
mely valódi minőségben kapható:
J
P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám. —
j Továbbá • birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
1311 ( 2 - 8 )

Ára egy darabnak 50 kr. a. é.

Palmieri.

s tehetetlenséget,
gyakori magömlések, sót a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva
tásában vagy életmódjában gátoltatnék,
minden izgató szer nélkül bámulatos
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
W e i s s J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fókórházbon
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás,
mint a gyógyezéiokhoz jól beosztott
rendeló-intézeiében Peet, Sebestyén
tér 4-dik szám 1-ső tmelet, (a „2 huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és h ö l g y e k részére különkülön várószoba van
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabB ban válasz, és kívánatra gyógyszerről 'S
gondoskodik.
1277 (6—12)

Ára 1 ft. 20 kr.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza
4-ik sz ) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Úrbéri kalauz.
Útmutató az 1848-ik évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból len
maradt, s azzal rokon és összeköttetésben lévő' jog- és birtokviszonyok rende
zését tárgyazó ügyekben; az ország visszacsatolt részeire és erdélyi területére
is kiterjesztve s gyakorlati iratmintákkal ellátva.

Irta

patkányok és egereknek,

3}^r* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 23. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Titkos

Községi jegyzők, ügyvédi vizsgára készülők s kezdő
ügyvédek és Mrák használatára.

Gyors és biztos kiirtása a

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr.

j P V Csak a l a p o s g y ó g y í t á s blztn.
sit ntobajok e l l e n .

Tóth Lajos,
köz- és váltó-ügyvéd, Pestmegye volt tiszti főügyésze.

( 8 - r é t , 4 0 8 l a p ) ffizve 2 f o r i n t 5 0 k r a j e z á r .
T e k i n t v e a m é g f ü g g ő b e n l é v ő b i r t o k r e n d e z é s i és s z a b á l y o z á s i pe
rek j e l e n t é k e n y s z á m á t s k ü l ö n ö s e n a l e g e l ő , erdő és n á d a s e l k ü l ö n í t é s e
iránti pereknek az 1 8 7 1 . L I I I . t ö r v é n y e z i k k 4 8 - i k §-ában m e g s z a b o t t
e g y évi záros h a t á r i d ő alatt az i l l e t ő k i r á l y i t ö r v é n y s z é k e k e l ő t t bekö
v e t k e z e n d ő ujabb f o l y a m a t b a t é t e l é t : e z e n , a b i r t o k s z a b á l y o z á s i perek
és k é r d é s e k által k ö z v e t l e n é r d e k e l t k ö z s é g e k j e g y z ő i és az ü g y v é d i
v i z s g á r a k é s z ü l ő ifjúság, de k e z d ő ü g y v é d e k és birák á l t a l is elméleti
és g y a k o r l a t i ú t m u t a t ó u l h a s z n á l h a t ó , s 2 6 sűrűn n y o m o t t i v e t tartal
m a z v a a f e n t n e v e z e t t kiadásában már m e g j e l e n t k o r s z e r ű m u n k a a t. ezközönség figyelmébe ajánltatik.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsziav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

i

Közel két éve, hogy a Vezúv, kisebb- tent vissza a legnagyobb veszélytől sem. Leirhatlan volt az öröm, midőn tisztelőit
nagyobb szüneteket tartva, csaknem folyto Ejet, napot műszerei mellett töltve, nyu az ellenkezőről tudósitá egy táviratában,
nosan működik. A közelében fekvő városok godtan, minden izgalom nélkül küldözte melyben jelenté, hogy a kitörés alatt tett
lakói már hozzá szoktak nyugtalanságaihoz; le a városokba távirati tudósításait, elő- észleletei becses adatokkal fogják gazdagí
a láva-ömlés, mi már hónapok óta tartott, az vigyázati rendszabályokra
figyelmeztetett tani a tudományt.
egymásután szaporán feltóduló fumarolák, a szerteömlő láva és sűrűn hulló vulkáni
A mily egyetlen a maga nemében ezen
sürü vizgőzböl álló felhők, nem igen ejtették hamu pusztításai ellen; vigasztalá, meg- obszervatórium, ép oly kiváló hely jutott a
őket rettegésbe. Sokkal régibb idő óta gyö nyugtatá a rettegő lakosokat. A vul Vezúv számára a vulkánok történetében,
nyörködnek már e felséges panorámában, kán dörgései elkábitották, azészleldét 4—5 mert valamennyi tűzhányó közt legjobban
semhogy eszökbe jutna megfutamodni előle. hüvelyknyi hamuréteg b o r u á , falai át- hozzá lehet férni, legjobban ismerik és leg
Csodálatos nép lakja a Vezúv környékét. Az melegültek, a lehulló kövek folyton döröm- gyakrabban észlelték; igy csak a keresztyén
igazán jobban szereti a szülőföldét saját éle boztek födelén; a levegő kéngőzöktől volt időszámitás alatt ötvennél több kitörése
ténél ; nagy része még a legborzasztóbb ve terhes, oly nyomasztó, mintha csak egy van följegyezve. Azt mondhatjuk róla, hogy
szély idejében se siet menekülni.
a vulkánok theoriájának leg
Tőrre del Greco városkát pél
főbb alapját képezi, s hogy a
dául, mely a Vezuvtól ny ugotra,
Vezúv irodalma egyszersmind
a főkraterhezigen közel a ten
a vulkanologia története. A
ger parton fekszik, már száza
mit csak a vulkánokról tu
dok óta sanyargatják a vulkán
dunk, azt magán a Vezuvon
kitörései, s csaknem ugyan
könnyen és világosan átte
annyiszor pusztult el, a hány
kinthetjük.
szor a Vezúvnak nagyobb
Palmieri a kitörés alatt
kitörése volt; lakosai mégis
tett tudományos észleleteiről
mindannyiszor visszatértek s
már küldött is a franczia tudo
a hamu és láva födte romok
mányos akadémiához egy rö
fölé uj várost épitettek. Ebből
vidke előleges jelentést, mely
a rendkivüli ragaszkodásból
ben a többek közt azt irja,hogy
lehet talán kimagyarázni, hogy
a négyszáz öl széles lávafomég a legutóbbi kitörés alkal
lyamból több helyütt hatalmas
mával is oly számosan estek a
gőzfelhők és izzó salakdarabok
vulkán pusztításainak áldoza
törtek ki az obszervatórium
tul; mert az április 26-ki nagy
közelében; s ebből — Nápoly
kitörés nem jött oly váratlanul,
ból tekintve — némelyek azt
mint sokan gondolják. Hiszen
következtették, hogy ama he
m á r hónapok óta mutatkoztak
lyeken uj nyilasok keletkez
előjelei, azóta a vulkán mind
tek, melyek az észleldét fenye
élénkebben és élénkebben kez
getik, hanem ezek a tünemé
dett működni, s néhány nappal
nyek igen múlékonyak voltak
előbb már mindenre el lehettek
s egyik kitörés sem tartott
tovább félóránál.
készülve a környék lakói, mig
25-én délelőtt Palmieri tanár,
Palmieri további részletes
a vezuvi észlelde igazgatója,
tudósításait a tudományos kö
már határozottan figyelmezte
rökben nagy érdekkel várják,
tett a küszöbön álló katasz
s a kitűnő tudóst most min
trófára.
denfelé a legnagyobb kitünte
PALMIERI.
Palmieri tanár e veszélyes
tésekben részesitik. A nápolyi
időben és még veszedelmesebb
polgárság bálványozza rend
helyen, a dühöngő kráter közelében levő ész- Szolfatára nyilasa lett volna az egész kör kívüli nemes jellemeért és bátorságáért. Az
leidében, *) a legnagyobb lelki nyugalom nyezet. Palmieri ekkor igazán nehéz napo utóbbi napokban határtalan lelkesedéssel
mal és valódi hősi bátorsággal állotta kat élt át; sokan már azt hitték, hogy soha fogadták mindenütt; a Vezúv kitöréséről
meg helyét. A tudomány embere nem ret- sem látják többé a kedves tudóst, hogy tartott előadása után hálafeliratokkal, köl
talán ő maga is — ki oly sokat tett mind teményekkel, emlékpénzekkel halmozták el;
nyájukért
— a katasztrófa áldozata lett. az egyetemi fiatalság pedig mindenféle ová*) Rajzát és leirását 1. a „V. U." ez évi 22-ik számában.
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cziókban részesité. Palmierit hir szerint
legközelebb az olasz királyság szenátorává
is kinevezték. Életpályájáról a következő
adatokat jegyezhetjük föl.
Luigi Palmieri 1807. április 21-én Faicchioban (Terra di Lavoro) született. Tanul
mányait Nápolyban végezte, hol 1834-ben
a tengerészeti akadémián a természettan és
mennyiségtan tanára lett. 1847-ben a nápo
lyi egyetemen a bölcsészet rendes tanára és
az egyetemi észlelde igazgatója volt, mig
1861-ben a kosmikus physika tanszékét és a
meteorológiai obszervatórium igazgatását
vette át, melynek ő volt alapitója is. Pal
mieri számos physikai, meteorológiai és vulkanologiai tárgyú tudományos értekezést
irt, melyek tudós körökben kiváló elisme
rést szereztek számára. Az obszervatórium
az ö igazgatása alatt lett azzá a mi most:
tudományos irodalommal és műszerekkel
kitűnően felszerelt intézetté; s legközelebb
már távirdai összeköttetése is van Tőrre del
Greco, Portici- és Nápolylyal, mely hogy
milyen fontos szolgálatokat tehet, megmu
tatták a nemrég lefolyt napok.

Egy képviselő-választás Angliában
(A Pickwick-iratokból.)
XIV.

Fejeset.*)

ValamiEatanswillrölsaz ottani pártokról; és egy parlamenti
tag választásáról, ki e régi, loyális és hazafias várhelységet
képviselje.

Őszintén bevalljuk, hogy azon idő előtt,
midőn a Pickwick klub terjedelmes irataiba
eltemetköztünk, soha semmit se hallottunk
Eatansvilleröl; hasonlóul megvalljuk azt
is, hogy a mai napig hiába kerestünk bizo
nyítványokat e hely létezését illetőleg. De
minthogy Pickvick ur adataiba teljes bizal
mat helyezhetünk, és nem vonakodunk cse
kély ismereteinket azoknak alárendelni, nem
marad más hátra, mint azt feltételezni,
hogy Pickwick ur azon vágytól indíttatva,
hogy senkit meg ne sértsen, s ama gyengéd
érzettől, melylyel azoknak bizonysága sze
rint, kik szerencsések voltak őt közelebb
ről ismerni, oly nagy mértékben birt, —
egy képzelt nevet irt ama város vagy vár
helység valódi neve helyett, hol vizsgáló
dásait folytatá. Mi grófságunk főldabroszát
szorgosan átvizsgáltuk, de sehol se találtuk
az Eatanswill nevet. Azon nézetünket, hogy
Feledés, emlékezet.
Pickwick ur egy képzelt nevet választott,
még
egy körülmény látszik megerösitni,
Kong a harang érző, fájó szíve,
mely
bármily csekély legyen is magában,
Tompa gyászszal zeng a dies irae.
mégis e szempontból tekintve nem lehet
egészen mellőzni. Pickwick ur jegyzököny
Tompa gyászhang repül a távolba,
vében
ugyanis az áll, hogy őbarátjaival együtt
Sokaság gyűl hallgatag, tolongva.
a norwichi portaszekeren váltott helyeket,
És virágtól szépül a koporsó,
e jegyzés azonban ki van törülve s már
csak alig olvasható, ugy annyira, hogy vi
S a virágra köny hull, az utolsó.
f
lágos, miszerint Pickwick ur még az irányt
Koporsóját a meghalt költőnek,
sem akarta tudomásra juttatni, melyben
Megilleti köny, virág s az ének.
Eatanswill fekszik. Ez okból felhagyunk a
sejtelmekkel, s folytaljuk elbeszélésünket,
Rajta czimer, ősnév nem ragyognak,
megelégedve annak tartalmával.
Csak emléke az édes daloknak.
Mint egyéb kis városok lakói, ugy az
eatanswilliek is rendkivüli túlzott véle
Kő nem mondja, nem hirdeti gránit,
ményben vannak fontosságukról; és te
Csak a csillag Őrzi lelke almit.
kintetbe véve a példaadás fontosságát, ki
vétel nélkül valamennyien kötelességüknek
És egy rózsa nyil az ifjú hanton, —
hitték, testtel lélekkel a várost két részre
Oh meddig fog itt virulni váljon?
osztó nagy pártok egyikéhez — a „kékek"Lágy tavasznak zordon éje támad, —
hez vagy „sárgák"-hoz csatlakozói. A
S fagy tőré meg a még gyönge ágat.
kékek felhasználtak minden alkalmat, hogy
a sárgákkal ellenkezésbe jöhessenek, ellen
Oly kihűlt a lég, a szív se forróbb,
ben a sárgák se mulasztattak el semmiféle
Siró szellő lenget árva kórót.
alkalmat, hogy a kékekkel szembeszállhas
sanak, ugy annyira, hogy mindig volt czivaNem jőnek már a zarándok-mesgyén, —
kodás, valahányszor a kékek és sárgák a
Hűlt porához nem vezet az ösvény.
piaczon, fogadókban vagy nyilvános gyü
lekezeteken összejöttek. Minden, mi EatanLant feledve, feledve az.ének, —
swillban szóba jött vagy t ö r t é n t , természe
— De K szebb napokoneg visszatéritek!
tesen pártkérdéssé lőn. Ha a sárgák inditványozák, hogy a piaczon lámpákat kellene
Megmozdul még ez a lomha tenger,
felállítani, akkor a kékek gyűléseket tar
TJj szellő majd rajta uj habot ver.
tottak, és vérig küzdöttek az uj világosság
Mélység rendül, föltámadást hirdet,
ellen; midőn a kékek tőnek indítványt, egy
S egyszerre kél: akarat, vágy, ihlet.
második kut ásatása végett a fő-utczában,
akkor meg a sárgák keltek ki nagy tűzzel
Pezsdül a sziv érzéstől remegve,
az indítvány ellen. Voltak kék és sárga
S szomjú láng csap a borult szemekbe.
boltok, kék és sárga vendégfogadók, sőt
kék és sárga helyek még magában a
S mind ez — oh dal! — csak te benned enyhül, templomban is.
Oh Gileád, édes-hűs vizedtül.
Könnyen elképzelhető, mily szükséges
volt, hogy e hatalmas pártok saját orgánu
Belőled szív új erőt a lélek,
mokkal és képviselőkkel birjanak. Ez okból
Hit, boldogság almi benned élnek.
a várhelységben két hírlap jelent meg az
Hozzád siet a tömeg immáron,
„Eatanswill Gazette" és „Eatanswill In
dependent" A „Gazette" a kék elveket védte
Kit feledt, hogy újra föltaláljon.
az „Indepedent" határozottan sárga színezetű
A zarándok-meagyén újra jőnek,
volt. Mindkettő pompásan volt szerkesztve.
Ifjak, aggok; dúsak és szegények.
S mig fény, áldás száll a néma rögre,
Él a dalnok, a zeng a dal örökre.
Darmay Viktor.

*) Pickwick ur, mint tudva van, Boz Dickens egyik
legremekebb müvének humoros hőse, az előbbi fejezetben
elhatározta magát, hogy mint nézd megjelen egy parliamenti tag (képviselő-) választáson, mely az angol rottenborough-k (parlamenti szavazatjoggal biró elnéptelenült
várhelyek) egyikén, Eatanswille-ben volt tartandó E fejezet
ottani élményeit irja le.
Sterk
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Mily felséges vezérczikkek! mily merész
támadások! — „Haszontalan laptársunka
Gazette"... — „Ama becstelen és gyáva
hirlap, az Independent"... — „A nyomo
rult Independent hazug firkája"... — „ A r á 
galmazó Gazette, melynek ocsmányságát
semmi nemű emberi szóval nem lehet eléggé
bélyegezni"... — Ilyen és száz hasonló
igazgató támadást lehetett minden lap ha
sábjain olvasni, melyek a lakossúgnál a
legnagyobb elragadtatást és legmélyebb ha
ragot eredményezték.
Pickvick ur szokott éleslátásával a legal
kalmasabb időpontot választá látogatására
a várhelységben. Még ily harczot nem muta
tott fel a történet. A tiszteletreméltó Slum
key Sámuel, Slumkey-Hallból, volt a kék
jelölt, és Fizkin Horatio esq., Fizkin-Lodgeból, Eatanswill közelében, barátai által
reá engedte magát beszéltetni a sárga ér
dekek képviselésére. A Gazette kinyilatkoztatá olvasóinak, hogy nemcsak Angol
ország , de az egész müveit világ szemei az
eatanswilli választó testületre vannak irá
nyozva; és az Independent határozottan
tudni akarta, hogy vájjon az eatanswilli
választók csakugyan olyan emberek-e mi
nőknek mindig tartattak, avagy csupán
nyomorult szolgai eszközök, kik nem méltók
arra, hogy angoloknak hivassanak, s a sza
badság áldásait élvezzék. A város még soha
se volt ily izgalomban.
Már késő este volt, midőn Pickwick ur
és társai Sam segélyével leszálltak az eatans
willi postaszekér tetejéről. A „város czimeréhez" czimzett fogadó ablakaiból nagy
kék selyem lobogók csüggtek ki, és az egész
tele volt falragaszokkal, melyeken óriási
betűkkel volt olvasható, hogy a tiszteletre
méltó Slumkey Sámuel ur választmánya
itt tartja gyűléseit. Az utczán egy csapat
dologtalan ember volt összegyűlve s egy
rekedt úrra bámult, ki a balkonon Slumkey
ur,részére annyira szónokolt, hogy arcza
egészen nekivörösült. De argumentumainak
hatását és felhozott indokainak súlyát né
mileg meggyengité azon négy nagy dob,
mely Fizkin Horatio ur választmánya által
odarendeltetett és meg nem szűnő pokoli
zajt csinált. A balkon szónoka mellett egy
kis élénk ember állt, ki időnként kalapjával
intett, s ezáltal a népet éljenzésre intette, mit
ez nagy buzgalommal meg is tőn; e szerint
a rekedt ur ép ugy elérte czélját, mintha
mindenki hallotta volna, hogy mit beszél.
Alig szálltak le a Pickwickiek a kocsi
ról, midőn egy csapat „becsületes és füg
getlen polgártárs" körülvette őket, és
azonnal három fülrepesztő „éljent" harsogtatott, melyet a főcsapat (mert épen nem
szükséges, hogy egy néptömeg tudja, miért
lármáz) csekély távolságból azonnal viszhangzott, annyira, hogy az éljenzés diadalorditássá nőtte ki magát, mely körülmény
még a rekedt urat is hallgatásra birta.
— Éljen! — orditá a tömeg.
— Még egy éljent! — kiáltá a kis ember a
balkonon, s a népség még egy éljent kiáltott,
mintha tüdeje aczél rugókkal erősített öntött
vasból volna.
— Éljen Slumkey! — kiálták a becsü
letes és független polgárok.
— Éljen Slumkey! — viszhangozá Pick
wick ur, leemelve kalapját.
— Nem kell Fizkin! — orditá a nép.
— Persze hogy nem! — kiáltá Pick
wick ur.
— Éljen! — és erre ismét oly ordítozás
támadt, mint egy állatseregletben, mikor az
elefánt étel után eseng.
— Ki az a Slumkey? — sugá Tupman ur.
— Nem tudom — felelt Pickwick ur

szintén susogva. — Csitt ne kérdezzen sem rendeztünk — negyvenöt hölgy, édes sir —
— Senki se viselhetné magát nemeseb
mit. Ily esetben legjobb azt tenni, mit a s mindegyik egy napernyőt kapott elme ben sir, — monda Pickwick ur, és megrázta
tömeg tesz.
netelekor.
a nemes szivü Pott kezét.
— De hát ha két tömeg van ? — szólt
— Egy napernyőt! — monda Pickwick ur.
— Látom sir, hogy ön érzelmes és értel
Snodgrass ur.
— Tény, édes sir, tény. Negyvenöt zöld mes ember, — monda Pott, kit hazafias
— Akkor tarts a nagyobbal, — felelt napernyő, darabja ö t - h a t pence. Minden nyilatkozatának tüze csaknem megfosztott
Pickwick ur.
nő szereti a piperét, — rendkivüli hatást lélegzetétől. — Rendkívül boldognak érzem
Egész kötetek se mondhattak volna gyakorolnak az ily napernyők. így férjeik magamat, hogy ily emberrel megismerked
többet.
mind és bátyjaiknak fele biztosítva vannak hettem.
Beléptek a fogadóba, a tömeg utat nyi — pamut harisnya és flanel mitsem ér. Az
— És én — monda Pickwick u r , —
tott, s nagy éljenzés közt bebocsátá őket. én eszmém, édes sir, egészen az én eszmém! szerfelett megtisztelve érzem magamat ön
Első dolguk volt éjjeli szállást biztositni Akár jég, akár eső esik, akár a nap süt, ön nek e nyilatkozata által. Engedje meg sir,
nem tehet fél tuczat lépést az utczán, a nél hogy bemutassam útitársaimat, kik levelezői
maguknak.
— Kapunk ágyakat? — kérdé Pickwick kül hogy egy fél tuczat napernyőt ne lásson. ama klubnak, melynek alapítására büszke
ur a pinczértöl.
Itt a kis ember görcsös kaczajba tört ki, vagyok.
— Nem tudom sir, — felelt a pinczér, melyet csupán egy harmadik egyén belépte
— Nagyon fogok örülni, — monda
— nagyon sok vendégünk van sir, kérde szakított félbe.
Pott ur.
zősködni fogok sir. — Ezzel megfordult, de
Pickwick ur eltávozott, és három barát
Ez egy vékony magas ember volt, kopa
ismét visszajött, s megkérdezé a gentlema szodásra hajló sárga hajjal, és oly arczczal, jával visszatérve, annak rendje szerint beneket, hogy „kékek"-e?
melynek ünnepélyes fontosságát még inkább mutatá azokat az „Eatanswill Gazette"
Minthogy a jelöltek személyes ügye nem nevelte tekintetének kifürkészhetlen mély szerkesztőjének.
érdeklé sem Pickwick urat, sem társait, igen sége, öltözete hosszú barna felső kabátból,
— Most, édes Pott, — monda a kis Pernehéz volt e kérdésre felelniök. E dilemma fehér mellényből és porszinü nadrágból állt. ker u r , — az a kérdés, hogy mit tegyünk
Pickwick urnák eszébe juttatá uj barátját Mellén kettős szemüveg csüngött, és fején barátainkkal ?
Perker urat.
nagyon alacsony és széles karimájú kalap
— Remélem megszállhatunk e fogadó
— Ismer ön egy Perker nevű urat? — volt. Az újonnan érkezett mint Pott ur, az ban, — monda Pickwick ur.
kérdé Pickwick ur.
„Eatanswill Gazette" szerkesztője mutatta
— Egyetlen egy ágy sincs a házban,
— Ismerem sir, ő a tiszteletreméltó tott be Pickwick urnák. Néhány bevezető édes sir, — egyetlen egy sincs.
Slumkey Sámuel ügynöke.
közönyös szó után, Pott ur Pickwick úrhoz
— Rendkívül kellemetlen, — monda
— Ö ugy hiszem kék ?
fordult, s ünnepélyesen kérdé tőle:
Pickwick ur.
— Oh! igen, sir.
— Valóban, — mondák útitársai.
— Nagy érdeket gerjeszt e küzdelem a
— Ugy hát mi is kékek vagyunk, — fővárosban, sir?
— Van egy eszmém e tárgyra nézve, —
monda Pickwick u r , de midőn észrevéve,
— Ugy hiszem igen, — monda Pick monda Pott ur, — melyet ugy hiszem si
hogy a pinczér kissé kétkedő szemeket csi wick ur.
kerrel lehetne életbeléptetni. A „pávánál 1 '
nál e megnyugtató nyilatkozatra, átadá
— Okom van [hinni, — monda Pott, van két ágy. És én Pott asszonyság nevében
neki látogató jegyét azon utasítással, hogy egy oldalpillantást vetve Perker úrra, mely határozottan ki merem mondani, hogy
kézbesítse Perker urnák, ha épen a szállo lyel ennek igenlését akarta felhivni; — rendkivüli örömmel adand szállást Pickwick
dában lenne. A pinczér elment, de csakha okom van hinni, hogy ezt nagyrészben múlt urnák és egyik barátjának, mig a két másik
gentleman szolgájukkal együtt a mennyire
mar újra megjelent, felkérvén Pickwick urat, szombati czikkem idézte elő.
hogy őt kövesse, s bevezeté egy nagy szo
— Kétséget sem szenved, — monda a lehet kényelmesen megszállhat a „pávánál."
bába az első emeleten, hol Perker ur egy kis ember.
Pott urnák ismételt sürgetései és Pick
könyvekkel és irományokkal megrakott
— A sajtó hatalmas emeltyű, sir, — wick urnák ismételt mentegetőzései után,
hogy a világért sem akarna kedves nejének
nagy asztal előtt ült.
monda Pott.
— Ah! — ah! édes sir, — monda a kis
Pickwick ur teljes mértékben helyeslé alkalmatlanságot szerezni, végre elhatároz
tatott, hogy csupán ily módon lehet az ügyet
ember, eléje menve; — nagyon örülök, hogy e nyilatkozatot.
önt láthatom édes sir, valóban. *Kérem fog
— De azt merem mondani sir, — monda elintézni. így is történt; egy közös ebéd
laljon helyet. Tehát csakugyan létesité ter Pott, — hogy soha sem éltem vissza azon rop után a „város czimerénél", a barátok elvál
vét. Eljött a választást megnézni... nos ? pant hatalommal, mely kezemben van. tak egymástól, Tupman és Snodgrass urak
Merem mondani sir, hogy soha se szegeztem a „pávához" mentek, Pickwick és Winkle
Pickwick ur igenlöleg válaszolt.
—- Nagyszerű küzdelem, édes sir, — a nemes eszközt, mely kezeim közt létezik, a urak pedig elindultak Pott ur lakása felé;
élet szent keble vagy az egyéni hírnév gyen miután kellőleg elhatároztatott, hogy reg
monda a kis ember.
— Nagyon örülök rajta, — monda Pick géd melle ellen; merem mondani sir, hogy gel a „város czimerénél" találkozandnak, és
wick ur, megszorítva kezét; — szeretem látni mindem tehetségemet arra—arra szenteltem a tiszteletreméltó Slumkey Sámuel csapa
a felpezsdülő hazafiságot, bármelyik részen — bármily csekély legyen is az, és tudom, tához csatlakozva, elmennek a választás
(Folyt, kovetk.)
nyilatkozzék is az, — tehát a küzdelem hogy csakugyan csekély — hogy kiküzdjem színhelyére.
nagyszerű?
azon elvek diadalát, — mik — melyek —
— Oh! igen, — monda a kis ember, tehát —
A fővárosi Duna-szabályozás.
Itt az „Eatanswill Gazette" szerkesztője
— valóban nagyszerű. Kibéreltünk minden
helybeli vendéglőt, s ellenfeleinknek csupán kissé megakadt; Pickwick ur segítségére
I.
a sörházakat hagytuk — mesteri állam ment s így szólt:
(Tervek és előmunkálatok.)
csíny, nemde, édes sir ? — és a kis ember
— Bizonyára.
Buda-Pest lakóinak még bizonyára élénk
önelégülten mosolygott, egyet szippantva
— És sir — monda Pott — és sir, en emlékezetében él ama borzasztó csapás, mely vá
burnót szelenczéjéből.
gedje önt megkérdeznem, mint részrehajlat- rosukat ezelőtt 34 évvel, 1838. márcz. 15-dikén
— S minők a küzdelem valószinü ered lan embert, hogy mit tart a közvélemény meglátogatta. Egy oly hatalom vált majdnem
Londonban az Independenttel folytatott gyilkosává, mely különben életerét s legfőbb él
ményei? — kérdé Pickwick ur.
tető elemét szokta képezni nemcsak minden na
— Nagyon kétségesek, édes sir, nagyon küzdelmemről?
gyobb, s annálinkább fővárosnak, hanem egész
kétségesek, — felelt a kis ember. — Fizkin
— Kétségkívül nagyon fel van izgatva, országoknak is. A Duna, mely máskor oly áldástemberei harminczhárom szavazót tartanak — szólt közbe Perker ur egy ravasz pillan hozólag hömpölygeti csöndes hullámait a testvér
bezárva a „Fehér szarvas" vendéglő kocsi tással, mi valószínűleg csak esetleges volt. fővárosok közt, az emiitett évben kilépett széles,
színében.
— E küzdelem, —mondáPott, — mind de még akkor teljesen szabályozatlan medréből s
— Kocsiszínében! — monda Pickwick addig fog tartani, mig erővel, egészséggel és végmegsemmisitéssel fenyegeté a virágzásnak
ur, kit e második politikai csiny rendkívül azon csekély tehetséggel birok, melylyel az indult ifjú Pestet. Buda-Pest azóta is több izben
ki volt már téve a vizáradás veszélyeinek, s külö
meglepett.
ég megáldott. Nem állok el e küzdelemtől nösen most két éve ismét a legszomorúbb követ
— Ugy van, — felelt a kis ember, — sir, bár lázítsa fel az a kedélyeket, hevítse az kezményektől lehetett tartani. A kormány tehát
s ez azért történik, hogy ne juthassunk érzelmeket, és képtelennekké tegye az embe a budapesti Dunarésznek jelenleg folyamatban
hozzájuk, sőt ha hozzájuk juthatnánk se reket a köznapi élet foglalatosságaira; nem levő szabályozásával évtizedek óta hangzó köznyernénk semmit, mert folytonos mámorban állok el tőle sir, mindaddig, mig az „Eatans ohajtásnak tesz eleget, mely a fővárosnak hartartják őket. Hamis ficzkó Fizkin ügynöke willi Indenpedent"-nek nyakára nem hágtam. mincznégy év előtti súlyos szorongattatása folytán
Kívánom sir, hogy London, sőt az egész támadván, azt a hasonló szerencsétlenségtől valíi
— nagyon hamis, valóban.
félelem azóta is folytonosan ébren tartotta.
Pickwick ur bámult, de semmit se szórt. ország tudja, hogy számolhat reám; hogy
A korábban tett szabályozási kísérletekből,
— De azért mi se állunk roszul, — nem hagyom el ezen ügyet, sőt inkább el de kivált a József nádor rendeletére készített víz
monda Perker u r , most már halkan bő vagyok határozva annak utolsó lehelletemig mű tani fölvételekből kétségbe vonhatatlanul ki
derült, hogy az 1838-ki pesti árviz nem a Dunának
széivé. — A múlt éjjel egy kis thea-estélyt szolgálni.
*
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akkori túlságos vizbőségéből, hanem a fővárosi
Dunarészben fekvő lefolyási akadályokból s kü
lönösen pedig a Gellért-hegy alatt levő kanyaru
latnak a kellőnél háromszorta nagyobb szélességé
ből és ez aránynak meg nem felelhető csekélyebb
mélységéből származott. í g y hát pusztán csak a
védtöltések, melyeket egyelőre terveztek, koránt
sem hárítanák el a veszélyt a fővárosról, mert va
lahányszor az időjárás annyira kedvezne a Duna
kiáradásának, mint 1838-ban, Budát és Pestet, de
főleg az utóbbi várost mindannyiszor elönthetné
az árviz. Gyökeres orvoslatra, végleges szabályo
zásra volt itt szükség s annak véghezvitele a
magyar kormány számára lőn fenntartva.
Miután az 1870. évi X . törvényczikk 9. §-ában országgyülésileg kimondatott, hogy a buda
pesti Duna-rész múlhatatlanul és mielőbb szabá
lyozandó, az akkori közmunka és közlekedési mi
niszter, Gorove István, nem is késett sokáig az

git-sziget közt fog elhaladni, mi által a Margit
szigeten alul ismét egymedrüvé vált folyam leg
nagyobb mélysége (viz-sodra) a budai parttól elvonatik és a közepe felé tereltetik. Ellenben a Mar
git-sziget és Pest közti ág tetemesen össze fog
szoríttatni. A sziget felső csúcsát egy osztóművel,
alsó csúcsát pedig az ehhez közel épitendő felső
Duna-híddal való összeköttetés végett egy móló
val *) fogják ellátni, mely az illető hidoszlop
megerősítésére s az elérendő uj viz-sodor elősegí
tésére is szolgáland.
A Duna további része a Gellért-hegyig
mindkét felől a két város által van meghatározva.
Szintúgy a Gellért-hegytől (Budán a sáros-für
dőtől, Pesten a só-tértől) kezdve is a Duna mos
tani medrében marad, csak hogy itt is tetemesen
összeszoritva. Végre a Gellért-hegy alatti Duna
rész szabályozásának kiegészítését s mintegy befe
jezését a soroksári Duna-ág elzárása képezi. A
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Duna-rész felső szakaszán ugy szólva még csak az
előmunkálatok vannak megkezdve, addig alant,
főleg a pesti oldalon, hangyaszorgalommal foly a
munka már a részletekben is. A ki fáradságot vesz
magának a Margit-szigettől a pest-gubacsi határig
és Erzsóbetfalváig terjedő partvidéket s a roppant
mérvű Duna-szabályozási és kikötő-épitkezésoket
közelebbről megszemlélni, nemcsak hogy elcsodál
kozik e tervek nagyszerűségén s feltűnő merészsé
gén, de egyszersmind megelégedéssel is fogja elis
merni, hogy a munkálatokban már eddig elé nem
remélt előhaladás tapasztalható. Tavasz óta s főleg
mostanában, hogy a szükséges gépek, hajók stb.
megérkeztek, roppant élénkséggel folynak a sza
bályozási munkálatok s egy séta a fővárosok közti
Duna két partján a legérdekesebb képet nyújtja.
Dolgosok csoportja látható mindenfelé. A bakok,
melyek a partépitéshez szükséges czölöpöket verik
le, szüntelenül puffognak. A felső parton óriási

A Budapest közti Duna-szabályozás tervrajza a soroksári ágnál.

A kikötő keresztszelvénye.

erre vonatkozó jelentésnek és a szükséges tervek
nek az országgyűlés elébe való terjesztésével. A
szabályozási terv átalában véve leginkább a főváros
biztonságát tartotta szem előtt, mely főleg azáltal
érhető el, ha helyenként, s különösen a Gellért
hegy tövénél, a Duna túlságosan széles medre
összébb szorittatik, s ez által a viz gyorsasága fo
kozódván s ereje növekedvén, a folyó mélyebb
ágyat áshat magának. Azonban a terv készítésénél
egyúttal a főváros szépitéséről és csinosításáról
sem felejtkeztek meg, miként ezt a törvény idézett
pontja határozottan kiköti.
A Duna-folyam Buda-Pest közti részének
szabályozása a pesti oldalon az uj-pesti kikötő
torkolatánál, a budai oldalon pedig az ó-budai
hajógyárnál kezdődik a egyfelől a budai lőporto
rony-őrháznál, másfelől pedig ennek átellenében a
Csepel-szigeten végződik.
A Margit-sziget hosszában az itt két ágra
szakadó Duna főmedre ezentúl Ó-Buda és a Mar

tervnek eme része, mely az ugy nevezett KisDunának teljes elzáratását javasolja, oly sok
mindenféle érdekbe ütközött, hogy, hir szerint, a
kormány hajlandónakmutatkozik — az eredeti terv
től eltérőleg — egy hajókázható zsilip épitésére,
melyen a közlekedés továbbra is akadálytalanul
fenntartható legyen. E részben a kormány még
nem határozott véglegesen, de remélhető, hogy
a soroksári Duna-ág mellett fekvő községeket,
melyekre nézve a viziut fönmaradása — biztos és
jó száraz utak hiányában — valóságos életkérdés,
jogos kérelmeikkel nem fogják visszautasítani.
A szabályozási munkálatokat, melyeknek öszszes költsége 7.730,535 frt és 50 krra, befejezésök
pedig 3V2 évre van számítva, még a múlt őszszel
megkezdették a tervbe vett part egész hosszában,
a Duna mindkét oldalán. De míg a szabályozandó

gépek alkatrészei hevernek, melyeknek összeállitásával több ember foglalkozik. Néhány hét óta
folytonosan érkeznek uj gépek és hajók. A munka
mindenütt élénken foly s nemsokára hozzá fognak
a partfal betonirozásánoz is, mire nézve a szüksé
ges előmunkálatok már meg vannak téve. A profiláczió (a part kimérése) a Margit-szigettől a gu
bacsi határig és a margit-szigeti hidra vonatkozó
előmunkálat már elkészült. A városi vízvezetéki
gépháztól a Rudolf-rakpartig a felső Duna-part
karózása be van fejezve. E helyen a kormány rop
pant értékes házhelyeket nyer. A Tömő-téren, hol
a Duna-szabályozási vállalat műhelye van, pezsgő
élet foly. Gép gép után készül, hajók épülnek s
kotró-gépeket szerelnek föl a gépészek.

Az Al-Duna-parton az uj vámháztól a Concordia műmalomig a pilotirozás (karó-jelzés)
*) A molo szilárdan épitett kőgát, mely a kikötőt a szintén be van fejezve.
beiszaposodás ellen, a kikötőben léTŐ hajókat pedig a vihar
Az eddig elvégzett munkálatok legfontosabb
ellen védi.
mozzanata, melynek véghezvitele alig elhárítható

akadályokkal vala összekötve, a soroksári Duna-ág
elrekesztése volt. E munka még eddig — ugy
ezólva — legtöbb fáradságot és költséget vett
igénybe. A roppant kőhányást, mely a Kis-Duna
elrekesztésére a Concordia-malonitól nagyszerű
ivezetben egészen a Csepel-sziget csúcsáig kanya
rodik, rég megkezdették, s mielőtt a folyó teljes
elzárása sikerült volna, már több mint 2000 köböl
esztergom-vidéki terméskő volt a folyóba sülyesztve s a töltés imittamott látható is volt a
viz felületén. Égy helyen,
közel a sziget végéhez,
szabad közt hagytak ama
zsilip (tápzsilip) számára,
mely az uj kikötő bejára
tát fogja képezni. Egy
másik üres köz ama hajók
részére van fenntartva,
melyek a kikötő-épitményék befejeztéig a sorok
sári Duna-ágban még köz
lekedni fognak. A folyó
ez ágának elrekesztése fő
leg azért volt szerfölött
nehéz, mert minél jobban
összeszorították a száraz
föld és a sziget felől egy
máshoz közeledő szilárd
kőtöltések a vizet, annál
sebesebb folyásúvá és an
nál erőszakosabbá vált az,
és igy az összeszorult szűk
téren igen meg volt nehe
zítve a működés. De az
erős akarat és kitartó
munka mindent legyőz. A
múlt hó végén egy 120
láb hosszú bárkát, mely a
legkeményebb kőnemekkel
volt megterhelve, a még
szabadon levő nyilasban elsülyesztettek, s igy a
teljes elzárás végre sikerült. Azóta szorgalmasan
foly a munka mind a partokon, mind a töltéseken.
Az uj kikötő, mely 1400 öl hosszú és az egész
Duna-ág szélességét elfoglalja, oly óriási lesz, mi
nővel egy tengeri kikötő város sem bir. Erzsé
betfalván alól,
mintegy 200 öl
nyire a határ
kőtől Gubacs
felé, a Duna-ág,
miként mondot
tuk, teljesen el
van zárva, s már
nagy része tö
kéletesen szá
raz. De azért
ezt az ágat is
mét meg fogják
tölteni, mi végre
a Csepel-sziget
területéből ki
szakított kikö
tő-részből zsili
pet fognak épí
teni, melyhez
már hozzá is
fogtak. E zsilip
12 öl széles csatornábólálland,
melynek fene
ke a Duna nullpontjánál 6 láb
bal fog alább
feküdni, ugy
hogy e csatorna
még csekély víz
álláskor is per
czenként 1000,
magasabb víz
álláskor pedig
3000 köböl vi
zet juttat a so
roksári holt Du
nába, és igy ab
ban minden körülmények között jóval több viz lesz,
mint eddig volt. Végül tervben van egy hajózható
zsilip épitése is, mely 400,000 forintba fogna ke
rülni, de a melyre nézve még az országgyűlés
engedélyét kell bevárni. Ezáltal eleje lesz véve
mindazon aggodalmaknak, melyek a Kis-Duna elzáratása folytán a főváros egészségi viszonyait
illetőleg fölmerültek, attól tartva, hogy az igy
állóvá lett viz megromlik és posványokat fog
képezni, valamint a kis-duna-melléki helységek

lakóinak abbeli s nem épen ok nélküli félelme is
el fog enyészni, hogy ők ezentúl a fővárossal való
biztosabb közlekedési módtól meg lesznek fosztva.
A szabályozási munkálatok mellékelt terv
rajzán „Déli kikötő" szavakkal megjelölt részt
egyelőre még nem fogják kiépíteni, a meddig t. i.
a Duna újonnan kijelölendő irányába végleg bele
nem találja magát, nehogy valami véletlen áradás
vagy a folyam viz-sodrának változása folytán a

Hajóvontatók a Dunán.

építtetni, vasút által a Gellért-hegybe építendő1
közpincze-helyiségekkel is össze lehet kapcsolni.
A tervrajzon röviditve „V. torony"-nyal jelelt
pontok alatt mindenütt világi tó tornyok értendők.
Kisebbik rajzunk a soroksári Duna-ág Pest alatti
részében építendő kikötő keresztszelvényének két
végét tünteti föl. Lehet, hogy a kikötő kiépítése
kor e terv még több változáson fog keresztülmenni,
mert a vizes dockok és gabna- s egyéb raktárak
(szilók) hova épitése iránt
még nem állapodtak meg
véglegesen. A kép balfe
lőli végén az elzárási gát
keresztmetszete a kőhányás és feltöltés módját is
előtünteti. Jobb felől a vi
zes dockok és raktárak
terve látható.
Végül még megjegyez
zük, hogy a közlekedési
minisztérium a fővárosi
Duna-szabályozás munká
latai számára „Buda-pesti
Duna-szabályozási
fel
ügyelőség" czim alatt egy
egész külön hivatalt ren
dezett be, melynek veze
tése, mint főfelügyelőre
Klasz Márton szakavatott
mérnökre és vizépitészre
van bizva. Tisza Lajos
miniszter már több mér
nököt küldött ki a kül
földre az ottani jelesebb
vizépitészeti művek tanul
mányozása végett, hogy
aztán szerzett tapasztala
taikat a buda-pesti Duna
szabályozásnál érvényesít
sék.
Sámi Lajos.

rá fordított fáradság és költség kárba veszszen.
Hajóvontatók a Dunán.
Az uj-pesti sziget alatt elzárandó mederrész s a
már elzárt soroksári Duna-ág egy része, ugy szin
A dunaparti gyermekek fő-fő örömét és mu
tén a Gellért-hegy alatt nyert és nyerendő tért latságát képezi a vontatós hajók és hajósok látvá
igen czélszerüen vizes dockkoklcal *) fogják ellátni, nyossága. A nagy zaj, ostorpattogtatás, kiabálás,
melyek az ott átvonuló vasut-kapcsolattal össze- a kormányos nyújtott, zúgó hangja, a lovak ol
dalának puffogása már meszszíről meghal
latszik s mire a
hajó megérke
zik: akkora kö
zönség várja
e
fam
gy-egy
vagy város vé
gen a sok mezitlábos, ingesgatyás, pörge
kalapos, pipikendős gyerme
kek tömegéből,
hogy a csődüle
ten majdnem a
karikás ostor
használatával
kell a fővontatónak utat törni.
A falusi élet
egyhangú nap
jaiban nagy
mulatság is az,
mikor jőnek a
hajósok, a lo
vas, vontatós ha
jósok, kik nem
haladnak olyan
gőgös kevély
séggel, mint a
gőzös, mely a
Duna közepét
büszkén hasítja
végig, 8 csak a
nagy városok
Körmöczbánya főtere — (Fénykép után.)
ban méltóztatik
annyira leeresz
köttetésbe hozható kikötőkké lesznek átalakítha kedni, hogy kiáll a partra s felveszi az utasokat,
tók. Ezen felül a budai kikötőt, ha szintén ki fog a szegény falusiakat pedig soha sem szerencsél
teti. Az a lubiczkoló, zuhogó gőzös, a mint okádja
~ ») A dockolc mesterségesen kifalazott nagy vizmedena
füstöt és fölháboritja a vizet annyira, hogy csak
czék, melyek zsilipek által valamely hajózható rizzel össze
köttetésben állván, hajók befogadására szolgálnak. A viza nem kiszorítja a medréből: az sokkal bámulato
dockok rendesen kikötőkül használtatnak és apály (vagy sabb, hanem van benne valami megfoghatatlan,
csekély vízállás) idején is elég vizök van arra, hogy a hajók míg a vontatós hajó az olyan világos, értelmes
úszhassanak rajta. A tzáraz dockok, melyekből a víz göz- dolog és mindenek felett olyan kedves.
szivattyuk segélyével el van távolim, főleg a megrongált
Az a sok ember és gyermek, kik a hajón járhajók helyre állítására használtatnak. A izilók közraktárak
nak-kelnek, s azok a furcsa idegen emberek és
épitésére szánt partrészek.
°- L.
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gyermekek, kik a lovak hátán ülnek, kiabálják vizzel látja el; e téren van még a városház s több dottakat egymaga táplálta, s miután néhány sejtet
épitett, a lárvákat ápolás alá vetto és minden házi
hogy ,.gyihi, gyihi", aztán ütik a ló oldalát, hogy. nyilvános épület is.
Körmöcz lakossága a legújabb népszámlálás teendőt maga végzett. Ezen ép oly csodálatos,
„csihi, puhé" csak ugy ziheg-zuhog, aztán az os
toruk csak ugy csitteg-csattog, mert ugy tudnak szerint 8442 kik tótok, németek, s csak kis részben mint rendkívüli ösztön megfejtéséhez a kulcsot
durrogatni és pattogatni, hogy ahhoz képest a magyarok. Foglalkozásukat leginkább a hajdan más ily rabszolgatartó hangyák szolgáltatják.
falu csikója, a gulyás, a tehén- vagy borjupásztor, oly híres arany s ezüst bányákban s olvasztó há Ezek nélkül lehetetlen volna e különös ösztön
a kanászbojtár meg a szőlőcsősz pattogtatása csak zakban találták, legújabb időben azonban a kör keletkeztéről még csak homályos fogalmat is sze
semmi: azok az emberek igen kedves látványt möczi bányák jelentősége igen csökkent. Van reznünk. A vérvörös hangya is ( F . sanguinea)
Angliában és Svájczban rabszolgául használja a
még itt továbbá sok varga, takács és tímár is.
nyújtanak.
A megnyitandó vasút uj lendületet fog adni feketéket. Azonban kevésbbé függ tőlük, mint a
Legnagyobbszerü azonban az, mikor a kor
mányos rémitő nagyot fordit a kormány lapátdesz KÖrmöczbánya fólvirágozásának is s kétségkívül vörhenyes. A rabszolgákat csak házi teendőik
káján s aztán egészen a másik part felé irányozza nem egy utas keresendi föl ezen régi modorú, körében használják, mig az épitési anyagot és a
a hajót, a lovakat meg az innenső parton nem a építkezésénél fogva mindenesetre igen érdekes táplálékot maguk szerzik be maguknak. így ész
folyam hosszában hajtják a parton felfelé, hanem várost, annál is inkább, mivel a város közelében a lelték ezt Surrey-ben és Hampshire-ben. Svájcz
kifelé fordítják, nagy zajjal, lármával, ütéssel, vasúti építkezéseknél oly változatos technikai ne ban a szolgák együtt dolgoznak uraikkal, ezek
veréssel hajtják ugy, hogy a hajó jobbra van irá hézségeketkellett legyőzni, melyeknek eredménye viszik az egészre a felügyeletet és azokat a házon
kivül csak a leyelészek fölkeresésére használják.
nyozva, a lovak meg balra húznak, s mikor már a a nem szakértőket is igen érdekelheti.
Vándorlás
alkalmával az urak czipelik szolgáikat,
lovak majd megszakadtak az erőködésben, a kötél
így tehát a rabszolgaság három különböző mozza
is egészen a szakadásig megfeszül: akkor a legnatát észlelhetjük. A vérvörös hangya Angliában
bátulsó ló faránál egy éles karddal elvágják a
A
rovarok
Darwin
tanában.
annak legszelídebb fokát képezi és azonfelül még
kötelet s a szegény lovak térdre éa orrukra esnek,
A bölcsészet és természettudományok mezején legkevesebb számú rabszolgát is tart. Svájczban
a hajó pedig nagyot lódul a másik part felé —: ez
olyan jelenet, olyan csodás és bámulatos, hogy a hiába rakunk emeletet emeletre, hypothesist hy- ugyanazon faj több rabszolgával bir és azokat
gyermeknek szeme-szája eláll bele. El ám a ta pothesisre, ha annak észszerüségét, valódiságát nagyobb körű tevékenységre használja, mig végre
pasztalatlan, együgyű gyermeké, ki még ilyet soha magában a kültermészetben, az érzékeink alá eső a vörhenyes hangya egészen rabszolgáinak rabja.
A rabszolgákkal nem biró hangyák többször
se látott, hanem az életre való ügyes fiu, mire a világban nem tudjuk szembeszökőleg és eltagadtöbbi összeszedi magát ámulatából, már akkor hatlanul kimutatni. S ellenkezőleg az oly elmélet, portyázásokat tesznek a vidéken, hogy más han
vagy felkapta azt a kis vontató-kötél darabot és az oly tan, melyet maga a természet igazol lépten gyák fészkeiből az ott talált bábokat elrabolva,
elszaladt vele, vagy megvette néhány almáért, nyomon, mely minden fűszálban, minden féregben eledelül fölhasználják. Ha fölveszszük, hogy a
vagy más gyümölcsért, vagy egy kulacs borért, s valódiságának csiráját rejti, mely mindenlétező tan vörös és vörhenyes hangyák kezdetben csak bábo
akkor senkitől sem fél, mert a kötéldarab jogos között legjobban, legészszerübben képes kimu kat vittek fészkeikbe táplálékul, melyek ott ki
tulajdona, sédes apja eke-talyiga gúzst köt belőle, tatni a létezők lánczolatában az egyes nemekből fejlődtek és hajlamaikat követve munkához láttak,
vagy pedig szétfoszlatják fonalakra 8 szőlőkötözés alakult szerves egészet: méltán megérdemli a mé akkor könnyen kimagyarázhatjuk az egész rab
kor egy-egy állás, vagy paszta bekötözésére is lyebb buvárlást, e komolyabb, előítélettől ment szolgatartást az önfentartási ösztönből, az eledel
szükségességének érzetéből. Ha ez ily portyá
vizsgálódást.
elegendő.
zások évről évre' ismétlődtek, a kezdetben czélzott
A fajok változnak és változhatási képesség
Istenem! milyen szánandó is ezek a mai gyer
haszon a rabszolgák utáni vágyat idővel teteme
mekek, kiknek az ilyen mulatság napról napra gel bírnak, ez Darwin tanának alapeszméje és e sen fölébresztette és mindinkább fokozta, úgy,
fogy orruk elől. Már Budapesten tilos a hajó von tan igazolására a legszebb és legalaposabb érveket hogy a kezdetben csak eledelül szolgáló bábokat
tatók állatkínzása, mert itt egyik oldalon jó rész a házi állatok nagy mérvű különfélesége szolgál utóbb rabszolgáik szaporításáért öntudatosan
ben kész is, a másik oldalon is ugyancsak készül tatja, melyek noha egy ősanyától sarjadztak oly rabolták, mig végre egyenesen a kifejlődött han
a szép rakpart, mely a Duna sz'élét olyan széppé lényeges eltéréseket mutatnak, mikép az azok ál gyákat fogták el. Csak igy lehetséges, hogy az
teszi, mint egy márványkő vályú, s benne a hajó tal létrehozott szakgatottságot alig vagyunk ké élelemgyüjtés ösztöne idővel rabszolgatartássá
kat gőzösök vontatják végig, s csak messze Buda pesek áthidalni. Az angol postagalambot, a begyes, fajult. Ha ez már kis mértékben megvolt, semmi
pest felett bizzák ismét a szegény lovak erejére. a fésűs és páva galambokat oly lényeges és jel sem áll ellen, hogy az folyton ne növekedhetett
Hanem a vidéken is fogynak a hajóvontatások, leg- ' lemző vonások különítik el egymástól, mikép le volna azon pontig, melyen azt a vörhenyes han
feljebb a zöldséges dereglyék szaporodnak, hanem hetetlen, hogy azok az első pillanatra szemet ne gyánál jelenleg föltaláljuk, és a hol a tyrannok
azokat nem igen lehet megtiltani, mert annak von szúrjanak, és mégis Darwin a többi természettu tökéletesen függnek alattvalóik szorgalmától és
tatásával az ember már nem a szegény lovat, ha dósokkal egyetemben kimondhatni véli, mikép jóindulatától.
mindezen különféleségek a sziklagalamb ős és
nem csak maga magát kinozza!
—r.—s.
eredeti alakjára vezethetők vissza. Az ember és az
Ki nem szemlélte bámulattal a méhek művé
életkörülmények elég éles válaszfalat vontak a szi építkezését és jól rendezett államát, s ki gyaní
lovak különféle fajtái közé, és mégis kinek jutna totta volna, hogy e meglepő ügyesség egyedül csak
eszébe azt a vakmerő állítást koczkáztatni, mikép az eledel fentartásának egyszerű ösztönében leli
Körmöczbánya.
e válaszfalak már a teremtés kezdete óta megvol I magyarázatát. I t t is a fejlődési fokozat legalsó
Az ujabb időben épített s épitendő vasutak tak és attól fogva változatlanul fenállanak. Kinek
által hazánknak több oly városa lett ismerete jutna eszébe azt állítani, mikép már kezdettől I lépcsőin levő fajokat kell először tekintetbe ven
sebbé, melyek a nagyobb közlekedési vonaloktól fogva arabs, angol s német lovak léteztek, nem nünk és ugy haladnunk felébb, mielőtt mébeink
távol eső fekvésük miatt csaknem egészen el pedig a külső körülmények, az életviszonyok tet ügyes és mértanilag is leghelyesebb épitésmódját
voltak zárva a nagyvilági forgalomtól; ezek közé ték őket olyanokká, mint minőknek jelenleg ismer megértenők. A földi pöször áll e fokozatban a
tartozott Körmöczbánya is, mely, noha egyike jük. Az ember maga felhasználja az állatok és nö legalsó helyen, mig az átmenetet méheinkhez a
legrégibb városainknak, miután a kir. városok sza vények ezen tulajdonát, hogy a meglevőt neme mexikói méh (Melipona domestica) alkotja. A
badalmaival még Kálmán király által ruháztatott sítse, a vadat szelídítse, a haszontalant hasznossá pöször (Hűmmel, nagy méh, mely a föld alatt
fel, utóbbi időkben már csaknem hanyatlásnak tegye. A mezei gazda élete meg lenne fosztva építi lakását), a méz eltartására szövedékkel ki
indult, — most azonban a Pestet Oderberggel minden gyönyörtől, ha nem látná kezemunkájá párnázott üregeket használ, a melyek végére néha
csaknem egyenes irányban összekötő vasút egyik nak üdvös hatását a folyton nemesbedő és öreg- viasz-csöveket alkalmaz és kivételképen egyes
állomásának lévén kiszemelve, máris igen élénkült bülő állat- és növényvilágon. A fajok merev meg elszigetelt viaszsejteket is rak, a melyek azonban
igen alaktalanok és csak kis gömbölyödéssel bír
a vasutak építésével járó forgalom által.
állapodása és elzárkózása megakasztana minden nak. A pöször épitésmódja a kezdetlegesség bé
Körmöcz Beszterczebányától nyugotra 3, haladást, minden tökélyesbedést és a természet lyeget hordja magán. Sokkal nagyobb tökélyre
Selmecztől északra 5 mértföldnyire, Barsmegyé- Örökös statusquoban tengetné életét.
lelünk a mexikói méhnél. Majdnem rendes alakú
nek északi szélén fekszik, vidéke szépnek nem
sonkolyt készít viaszból, mely kisebb hengeralaku
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század
kutatásainak
mondható, mert a város magas kopár hegyektől
lyukakkal
van áttörve a méz, nagyobbakkal a
és buvárlatainak leginkább megfelelő tana a házi
képezett szűk völgyben van épitve.
állatok és növények változási képességéből indul pondrók, a fiatalok eltartására, ez utóbbiak majd
A kőfallal kerített belvárosba ódonszerü ki és úgyszólván azon alapszik, addig a nagy ter nem golyó alakuak,jó formán egyenlő nagyságúak,
kapuk vezetnek, melyek elevenen tüntetik fel a mészetben is számtalan tény nyilatkozik e tannak azonban rendetlen tömeggé vannak Összetákolva.
harczias századok építésmodorát; különösen a vá igazsága és valódisága mellett, különösen a rovar Egész eddig az épitésmód tökélye kevésben tér el
ros déli részén levő s még jó karban álló kapu világ az, mely e tekintetben a legszebb és legmeg a pöszörétől. De a golyó alakú sejtek oly közel
vannak egymáshoz, hogy teljes kiépítés által
torony érdekes építészeti régiség. A város lepőbb példákat szolgáltatja.
észak-keleti részén levő hegyoldalon áll a régi
A vörhenyes hangya (Formica rufescens) egyik a másikat metszené. Ezen érintési helyeken
vár, épületei többnyire romban vannak, csak a azon különös és megfoghatlan tulajdonnal bir, a golyók sik lapokká alakulnak át, ugy hogy
X I I . és XlII-ik században épitett góth egyház, s hogy a fekete hangyák ( F . fusca) közül magának ogyik részök gömbfelületből, a másik pedig 2—£
a később mellé épitett harangtorony áll még ép rabszolgákat rabol, s aztán ezektől függ minden sik lapból áll, a szomszéd sejtek különféle számségben. Ezen egyházban némi maradványai lát tekintetben. A vörhenyes hangyáknál a himek és aránya szerint. Ha némi pillantást vetünk a sejt
szanak még egy a X l V - i k századból eredő fal- anyák épen semmit sem dolgoznak, mig a többi előállításához szükséges anyagokra, ugy azt talál
festvénynek. — Körmöcznek legcsinosabb része a nőstényes vagy munkások, ámbár elég erősek és juk, hogy egy font viasz készítéséhez 12—15 font
képünkön látható tér, mely ha nem is nagyvárosias, bátrak, nem tesznek egyebet, mint más hangyák száraz czukor szükséges, és igy könnyen fölfog
de mindenesetre festői látványt nyújt, hátterében után leskelődnek, hogy azokat rabszolgáikká te hatjuk, hogy mennyi munkát és fáradtságot ki
a magasan fekvő vártemplommal. Az e képen gyék, ezek viszik aztán az építkezést és az egész méinek meg méheink hatszögü s vékony falu
balról látható szögletbáz pinczéjében van a pénz háztartást; sőt a hangyaboly más helyre való sejtjeik által. De másrészt tudjuk, hogy éltök
verde, melynek megtekinthetésére az illető kir. áthurczolása fölött is ők határoznak és ily esetek fenntartására mennyire szükségök van a mének
hivatal engedélye szükségeltetik; érdemes meg ben uraikat állkapczáik között czipelik az uj la nek minél több mézet gyűjteni, és igy a viasz
nézni az ezüst pénzek s a forgalomban oly ritkán kásra. Hogy mily tehetetlenek az ily uri hangyák, megtakarítás a méhállam fenállhatásának fő fel
látható körmöczi aranyok gyártását. — Uyanezen kitűnik onnét, hogy miután 30-at közülök lárvá tétele. Azon méhrajoknak, melyek már kezdetben
téren áll a két toronynyal ellátott szép kath. egy ikkal és bábjaikkal együtt a legjobb eledellel czélszerübben tudták sejtjeiket berendezni, több
ház, gazdag, de Ízléstelen belső berendezéssel; a ellátva elzártak — a legtöbben éhen vesztek el, kilátásuk volt a megmaradáshoz és ezen előnyeik
templom előtt egy szép szobor, s ehhez közel egy és hogy egy egyetlen rabszolga, melyet később a utódaikra is átháromoltak, mig a többiek egy
magasan ugró-kut, mely a várost friss, tiszta ivó még meglevőkhöz bebocsátottak, az életben mara helyben megállapodva lassanként kivesztek. I g y

tökélyesedett az épitésmód folyton folyvást, mig
jelen stádiumát elérte. Azonbau, hogy még mai
nap sem állott be a tökélyesedés netovábbja,
Wiman-nak mérései tanúsítják, ki a viasz-sejtek
pontosságát illetőleg számos kísérleteket tett,
melyekből kitűnt: hogy az azok pontosságára
vonatkozó nézetek igen túlzottak és még sok
javitni és rendezni való marad hátra a jövőre is.
Ilykép tehát ezen csodálatot érdemlő ösztön egy
szerűen kimagyarázható az eledel fentartásának
.szükségéből.
Ha valamely állat vagy növény eredeti hóná
ból bármi szin alatt eltávozik vagy elűzetik, vagy
ha honában marad is, de az ottani életviszonyok
megváltoznak: alkalmazkodnia kell a körülmé
nyekhez, — különben elvész. Erre igen érdekes
példát hoz fel Darwin, melyet Bates észlelt az
Amazon folyó partjai körül élő lepkéken Az
Ithonia gyönyörű lepkefaj röpdöső raja közé
gyakran bizonyos Leptalis nevű pillangót látunk
vegyülve, mely amahhoz szin és külalak tekinte
tében oly annyira hasonlít, hogy a leggyakorlot
tabb lepkészt is tévedésbe ejtheti. Ezen úgyneve
zett ,.gúny-alak" minden más tekintetben az
utánzottaktól oly annyira külön válik, hogy nem
csak más nemhez, de gyakran még egészen más
családhoz is tartozik. Ha a majmolás ezen tüne
ménye csak itt-ott elszórva jönne elő, mint a
körülmények véletlen összetalálkozása, nem igen
érdemelne figyelmet, azonban már eddigelé 10
nemet találtak, melyek ily utánzásra hajlammal
birnak. Az utánzók e ritka rovarok közé tartoz
nak, mig az utánzottak egész rajokb m röpdösnek
a mezőkön és a tisztás erdőségeken. Ugyanazon
vidéken gyakran három-négy lepke-nem egy és
ugyanazon negyediket utánozza. A könnye.bb
megérthetés kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy
ugy az utánzott, mint az utánzandó alakok a köz
beeső változatok, különféleségek egész sora által
köttetnek össze. Bates ezen különös tünemény
okát a következőkben lelte: miután az utánzottak
nagy rajokban jönnek elő, következik, hogy nem
igen vannak üldözéseknek kitéve. Az utánzóknak
•ellenben sok üldözéssel kell megküzdeniök, mivel
igen ritkán fordulnak elő; mert üldözés nélkül a
lepketojások nagy száma mellett három-négy nem
zedéken keresztül annyira elszaporodnának, hogy
az egész vidéket elözönlenék. Ha tehát az üldö
zöttek közül egyik oly alakot nyerhetne, hogy a
számosabb taggal biró faj felé közeledhetnék, és
igy a madarak és más rovarok kijátszatnának,
akkor az ily egyénnek sokkal több kilátása volna
a fennmaradáshoz. De Bates szerint a változhatási
tulajdon a gúnyalakoknál különösen aLeptalisnál
igen ki van fejlődve, s igy könnyen képzelhető,
hogy néhány közülök szinezetére a kevésbbé üldö
zöttekhez közeledik, és mivel az ilyenek az elpusz
tulástól megmenekednek, számuk az idővel folyton
növekedik, mig az eredeti alak egészen ellenei
zsákmányává lesz. Azonfelül a kevésbbé tökéletes
utánzatok mindinkább kiszorittatnak a tökéletes
bektől, ugy hogy végre egyedül ilyenek marad
nak hátra. Wailaco a malayi félsziget lepkéi kö
zött hasonló tüneményre lelt és egyéb rovaroknál
is feltaláljuk e tulajdont. Wallace a madarak
közül is idéz hasonló példát.
A nem használt tagok idővel elsatnyulnak és
mindinkább háttérbe szorulnak, mig végre durványokként szerepelnek csak az állati és növényi
testen. Ha kezdettől fogva balkezünket épen ugy
gyakoroltuk volna, mint a jobbat, bizonyára —
mint ezt számtalan példa tanúsítja — képesek
lennénk azzal is mindazon foglalatosságokat vég
hez vinni, miket most egyedül a jobb kézre bizunk.
Madeirában azt találták, hogy a parton élő
rovarok többnyire képtelenek a repülésre. Ez
onnét van, mivel a tengerparton óriási szelek
uralkodnak, melyek minden szárnyast a vihar
alkalmával a tengerbe sodornak. Világos, hogy
idő multán csak azok a fajok és egyének marad
hattak fenn, a melyek háztartásukat olykép igye
keztek berendezni, hogy szárnyaikat nem hasz
nálták. A nem gyakorolt tagok lassanként eltom
pultak, mig jelenleg az összenövés által egészen
haszonvehetlenekké váltak.
Az élet folytonos harcz a létért, és ha e barczban egyik vagy másik fél kidől, megváltozik a
összes létezők viszonya egymáshoz. Egy ily teker
vényes menetét az egymástól való függésnek
tünteti fel a következő példa: Angliában különö
sen e czélból tett észleletekből kitűnt, hogy a hol
sok a macska, ott sok vörös lóhermag terem.
Ugyanis a macska halálos ellensége az egereknek,
az egér pedig a pöszörnek, tehát a hol soka macska,
ott sok pöször is van. De a pöször ismét egyedül
-•képes a vörös lóher virágait termékenyitni, vagyis

' egyedül ő bir a virágon élő rovarok között elég
hosszú pödörnyével, vagyis nyelvvel, hogy annak
mézét kiszivhassa. De a lóher sem osztogatja
ingyen édességeit, hanem megkívánja, hogy a pö
ször a virágport a porodákról pödornyéjével a
melyen elrejtett termére szórja és igy a magkeletkezés első feltételét teljesítse.
E néhány felhozott példa nagy jelentősége és
érdekes volta is eléggé tanúsítják, hogy mily
fényoldalát képezik Darwin tanának a rovarok
világában tett nagyszerű felleplezések.
Kvassay Jenő.

Magyar népköltési gyűjtemény.
(Vége.)

Számban természetesen leggazdagabb a gyűj
temény íZaZ-osztálya. Mig balladát s rokonnemüt,
az ugyanazonos változatokkal együtt, az első
kötet 91-ct, a második 59-et, tehát összesen más
félszázat tartalmaz, dal az első kötetben, és pedig:
szerelmi dal 75, hazafi és katonadal 40, pusztai és
pásztordal 17, bordal 14, s egy szám alá foglalva
egy csomó tánezszó; tréfás és gúnydal 18, dajka
rím, gyermekdal és játék 46; a második kötetben:
szerelmi dal 181, hazafi és katonadal 38, pusztai
és pásztordal 25, bor- és kortesdal 14, tréfás és
gúnydal 36, vegyes dal 34, dajkarím, gyermekdal
s játék 130, köszöntő és rigmus 22, halotti ének
10, összesen tehát a két kötetben nem kevesebb
mint 701 dal van, melyek egyrésze, ha más vál
tozatban Erdélyi gyűjteményében előfordult is,
de részben minden esetre — s a legtöbb teljesen
uj, abban az értelemben, tudni illik, hogy most
van először összegyűjtve s kiadva.
A dalokhoz irt szerkesztői jegyzetből is érde
kesnek tartjuk közölni a következő részletet:
„A nép ajkán élő dalok háromfélék: tisztán
népi eredetűek, azaz: a népszellem közvetlen szü
leményei, melyekre az irodalomnak nem volt
befolyása; továbbá félnépi eredetűek, melyek a
nép között élő ismeretlen, félmüveit költőktől
származnak, melyeket a nép elfogad, részben vagy
egészen átalakít, de a melyeken sok esetben többékevésbbé mégis megérzik az irodalmi befolyás;
végre ismert költők dalai, melyek az irodalomból
szállottak a nép ajkára, s melyek szintén nem
minden változtatás nélkül terjednek el. Gyűjte
ményünkbe természetesen csak a két első osztály
belieket vettük fel, a harmadik osztályt egészen
mellőztük.
„A tisztán népi eredetű dalt a félnépitől oly
kor épen oly könnyű megkülönböztetni, mint
máskor nehéz. Néha az irodalmi befolyás oly
szembeszökő, hogy már az első pillanat eloszlat
minden kétséget. Erezzük, hogy alapeszme és
benső forma egyaránt irodalmi befolyás szüle
ményei s inkább csak a nyelv és dallam a
népéi, melyekhez alkalmazkodtak. Máskor maga
a nyelv elárulja a származást. Csinosan szabatos,
de erő és eredetiség nélküli kifejezésekkel talál
kozunk s a szóknak oly értelmű árnyalataival,
melyeket az irodalom alapított meg. De van szá
mos eset, midőn az irodalmi befolyás elburkolja
magát. S itt különböző fokozatokat különböztet
hetni meg. Némely dalban egyes sorok és vers
szakok épen oly tisztán népi eredetűek, mint
mások nem azok. A dalszerző vetto-e ama részle
teket a néptől vagy maga a nép szőtte-e be?
eldönthetlen kérdés marad. Vannak oly dalok is,
melyekben az alapeszme népi, de a benső forma
nem az, és megfordítva. Sokszor a csalódásig
utánozva látjuk a népdal benső formáit, de nem
találunk bennök annyi egyszerűséget és közvet
lenséget, a mennyi a valóban népi eredetű dalt
jellemzi.
„Valóban az egyszerűség és közvetlenség
sajátságos nyilatkozása az, mi leginkább megkü
lönbözteti a valódi népdalt a félnépi eredetűtől.
E sajátságos nyilatkozást inkább érezni lehet,
mint megmagyarázni; majdnem utánozhatlan,
ellenben a külső és belső formát sokkal könnyeb
ben utánozhatni. Azonban vannak benső formák,
melyek kezdetlegesebbek, mintsem utánzásra érdemesitnék. Igy azok a népdalok, melyek e formák
közt születtek, sokkal eredetiebbek, mint azok,
melyek már benső formájuknál fogva sokkal
közelebb állanak az irodalmi Ízléshez. Ily benső
forma először is a gondolat rhythmusa. A mely
dalban ez feltűnőbben érezhető, bizonyosan az
eredetiebbek közé tartozik."
Találós meséket csak a második köt-tben,
Török Károly gyűjteményében találuak, és pedig
120-at. A gyűjtő, a kötet végére vetett érdekes

jegyzeteib-n, előre bocsátva, hogy a találós mesék
a népköltészet egyik legrégibb faját képezik,
m lynek nyomait már az ó-testamentomban is
feltaláljuk s megemlitve, hogy népünknél is na
gyon kedveltek, megjegyzi, hogy figyelemre méltó
voltuk daczára, gyűjtésükre nálunk csak az ujabb
időben fordítottak nagyobb figyelmet, bár egyes
tünemények e népben előbb is fordultak elő.
Ujabban legtöbbet közlött belőlük Ilunfalvy Pál,
az általa szerkesztett „Magyar Nyelvószef'-ben,
hol nyolez közleményben összesen 688 találós
mesét tett közzé. Az ezóta meijelent népköltési
gyűjtemények majd mindenik'' járult valamivel e
6zám öregbítéséhez, igy Merényi !t2, Arany László
54, Kriza 116, Pap Gyula 46 találós mesét adott.
Gyűjteményeink tehát e részben is nagy gazdag
ságot mutatnak már s van még kétségkivül eok.
Egy részök pajkos kétértelműségben leli mulat
ságát, mely a ,,castis omnia casta" ismeretes
mondat védelmét mindegyre s nagyou is igénybe
veszi.
A tulajdonképi verses költeményekről ezek
már átmenetet képeznek a gyűjtemény másik
főrészére, a mesék- és mondák-v&. Az első kötet
Arany László gyűjtéséből harmineznégy, a máso
dik a Török Károlyéból tizenkét mesét tartalmaz.
Különösen érdekesek az első kötetben a Krisztus
mondák, számra tiz, melyek mindenike méltó volna
hasonló költői feldolgozásra is, minőt egypárt
Gyulaitól bírunk már, mindenik egy szép parabola,
legenda vagy elmés adoma levén. Igen becsesek e
részbon is a szerkesztő — illetőleg gyűjtő össze
hasonlító jegyzetei a kötetek végén.
Rövid s inkább csak figyelemgerjesztésre
szánt ismertetésünket az első kötőt előszavának
zársoraival fejezzük be, melyeket a szerkesztők a
gyűjtőkhöz s a népköltészet minden barátjához
intéznek.
„A Kisfaludy-társaság — mondják — foly
vást központja kíván maradni a gyűjtésnek 8
gyűjteményének ez uj folyamát mindaddig foly
tatja, a meddig közlésre érdemes anyagot talál.
Ezért minden nagyobb és kisebb közleményt szí
vesen fogad ezután is, sőt, ha lehetséges, a dalla
mok pontos hangjegyeit is kéri, mert szándéka
később egy tisztán zenészeti szempontból szer
kesztett gyűjteményt is kiadni.
Ismételve felszólítunk mindenkit ez annyira
fontos s ugy szólva nemzeti vállalat támogatására.
A mi nyugati Európában kezd kivétel lenni, az
nálunk még rendes dolog. Minden félrébb eső falu
megannyi mese és dalfészek, minden pórfiu egy
élő gyűjtemény. Még van idő a gyűjtésre, de nem
lesz soká. A mint a könyv és lapirodalom nagyobb-nagyobb hódítást tesz a nép alsóbb réte
geiben, a szerint fog az élő hagyomány, monda,
mese, sőt az eredeti népdal is mind gyérebb és
apróbb szigetekre szorulni, lenézés és nevetség
tárgya lenni. Amazok helyét józan ismeret, de
félő, hogy a költészetét bizonyos csinált s az iro
dalmi hangot affektáló modor foglalja el, épen ugy
mint népzenénk már is sokat vesztett eredeti
zamatjából. Mentsük meg a mit lehet."
Mi pedig a rendkívül becses gyűjteménynek
csak azt kívánjuk a mit megérdemel: szabad utat
kunyhóba és palotába s nagy kedvességgel való
fogadtatást mindenütt!
— á—r—

Tompa Mihály irodalmi letéteménye.
a premontreiek jászai konventjének levéltárában.

Jászon a premontreiek levéltárában egy figyel
meztető emléktábla áll e sorokkal: „Emlékül. Az
1868. évi csomóban létező 8-ik sz. csak 50 év múlva,
vagyis 1918-ban nyitandó fel." E fiókban Tompa
Mihály egy csomagja áll, hét fekete pecséttel
lezárva.
Még a költő életében emlité a „Hon" egy
újdonsága, hogy a beteg költő megőrzés végett
egy kézirat-csomagot küldötte konventbe; most
pedig Károly Gy. Hugó, e rend egyik derék fiatal
tagja, ir róla a „Figyelő"-ben hosszasabban. Hogy
mi van benne: természetesen ő sem tudja; csak
annyit mond tapintás után. hogy nagy nyolezadrétü
kéziratkönyv, kemény kötésben. Tartalmát csak
az utóvilág fogja megismerni a jövő század második
tizredében.
Tompa már nagyon beteg volt, midőn cso
magját Jászóra küldé; 1868. május 14-én érkezett
oda. Fedák Pál levéltári főjegyző, (ki jelenleg 82
éves agg,) értesité a premontreieket e sajátszerű
letéteményről, melynek boritékán az áll:
„A jászóvári káptalan szent atyáihoz őrzés vé
gett, 50 év múlva felbontandó, Pestre küldendő ki-
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nyomatos végett, jövedelme a magyar tudományos
akadémiáé. Tompa Mihály, máj. 15-én 1868."
A rendtagokban az a töprengés támadt, hogy
e megbízás teljesítésére ők nem kötelezhetik utó
daikat, s a költőt fölhivták, hogy határozza meg:
ki bontsa föl s küldje Pestre kéziratát fél
század múlva. A költő azonban még e tudósítás
vétele előtt, május 21-én lázasan sürgető levelet
irt, többi közt ezeket mondva: „Isten, vallás, köz
erkölcsiség, rend, égi és földi hatalmak semmi
megbántása benne. Csak az emberiség gyöngéit
fejtegeti. Én keresztyén, erkölcsös, becsületes em
ber voltam, vagyok és leszek holtig." Május 22-én
azt irta: „A felbontás jogát a konventre hagyom.
Sőt kérem önököt rögtön most felbontani és látni,
hogy isten, religió, rend, erkölcsiség ellen egy betű
sincs bent. Az emberek gyarlóságáról szól." A
rendtagok azonban nem bonták föl. Ez időben je
lent meg a „Hon" újdonsága, mely a költőt ször
nyen felzaklatta. A főjegyzőhöz irt levélben láza
san monda, hogy a publikumra hozván a dolgot,
megölték vele. Panaszkodik, hogy e miatt elveszett
álma, éjei, nyugalma. Sajnálatát fejezte ki, hogy
hitt a konvent hallgatásában. S kérto, hogy igazít
sák ki a dolgot valahogy. Később egy nyilatkoza
tot is küldött áttekintés végett, s abban azt akarta
a világ előtt mondani, hogy az a letétemény nem
az ő müve, hanem egy öreg orvosé, ki neki Orsováról küldte, s végrendelete s az emberi élet meg
hosszabbításának által feltalált módja van leírva
benne. De a beteg költő csakhamar mást gondolt,
a jun. 3-án azt irá, hogy azt a nyilatkozatot vál
tólázi paroxismusában íratta, s ugy látszik, meg
nyugodott a konvent határozatában, mely sze
rint a csomag felbontatlanul te
endő el a kijelölt idő számára.
Két hónap múlva, jul. 30-án a
költő meghalt. Fedák főjegyző ke
gyeletes gonddal helyezé el a cso
magot, ellátva föliratokkal. S nem
is lesz az felbontva 1918-ig.
Az ismertető igy fejezi be
czikkét:
Már évek óta hire jár, hogy az
egyházmegyei s szerzetes káptala
nok s konventek őrzésére bízott
külön-külön hites letétemények a
fővárosba fognak összpontosittatni, az egyetemes orsz. levéltár
ban. De meg, a jelek után követ
keztetve, a szerzetes káptalanokra
nézve I I . József korszaka sincs
messzire Magyarországban. Ezért
siettem megismertetni az érdekes
irodalmi letéteményt, hogy leg
alább a lapokban nyoma legyen
létezésének, s napfényre jöjjenek
ama körülmények, melyek közt a
jászai konvent levéltárába került.
Ki tudja, mily nagy irodalmi kin
cset rejthet magában ?!

mát. A benyomás, melyet az egész látvány a néző
lelkére gyakorol, elragadó. Bárha Spanyolország
északi részén vagyunk is, a növényzet mégis egé
szen délies színezetű. A fák és virágok élénk szine
és illata, a világos és imitt-amott majdnem fehé
ren izzó — s teljességgel nem azúrkék — menny
boltozat meglepő szine, a napnak már a reggeli
órákban is érezhető hatalmas hatása, a kataloniak
napégette arczai — szóval minden egyesül, hogy
a nézőre egy egészen déli ország hatását gya
korolja.
Barcelona nemcsak nagy, hanem egyszersmind
nagyerü és nevezetes város is, melyben igen soka
látni való. Ott van például a főtemplom két magas
tornyával, melyet még a XHI-ik században kez
dettek építeni. Ott van továbbá a világi középü
letek között a Lonja (tőzsde), a vámhivatal épü
lete, mindkettő akikötő közelében, azután az „Al
kotmány téren" a régi arragoniai királyok csinos
palotája stb. — A Mont-Juich-on egy hatalmas
erőd emelkedik, mely az egész város felett uralg.
Annál felejthetetlenebb emléket hagy vissza
minden idegen látogatónál a barcelonai Kambla
vagy sétány. Minden népes városnak, ugy észa
kon, mind délen, szokott egy-egy kedvencz séta
helye lenni, az átalános és nyilvános légyottnak
egy neme, hol a lakosok összegyűlnek, hogy üres
óráikat a hűvös esti légben tölthessék el. A mik
Parisban a Boulevardok és Bois de Boulogne, Ber
linben az „Unter den Linden," Szt.-Péterváron a
Newsky prospect, Velenczében a Piazza di San
Marco, Pesten a városliget, Margitsziget és Zug
liget, épen az Barcelonában az úgynevezett
Kambla, egy olyan hely, hol a lakosok a nap kel-

Barcelona.

Spanyolországi képek.
Barcelona.
Barcelona, Katalonia csillogó és népes fővá
rosa a spanyolok művelődés történetében eleitől
fogva kitűnő, jelentékeny szerepet játszott. A kö
zépkorban független grófjai alatt egy egész kis
országon uralkodva, már akkor is Barcelona volt
a franczia műveltség s provencei költészet közvetitője Spanyolországra nézve — tehát a legfőbb
összekötő lánczszem a felette sajátságos ország és
a többi Európa között. Calderon egy drámájában
Barcelonát a „nemes"-nek nevezi, s egy nagyszerű
szórnom játékában igen élénken irja le a város
népének vidám, élvkereső életét, kivált Hushagyó-kedden. Hanem Barcelona fényét s nagyságát
a későbbi századok sem rombolták össze, mint a
többi városokét, hanem 160,000 lakója most is oly
boldog állapotban él s a város jelenleg is oly szép,
kellemes és kényelmes, hogy nem lehet csodál
kozni, ha némely útleírásban azt olvassuk, misze
rint: „Spanyolországban csak Madrid és Barcelona
az egyetlen hely, hol valóban élni lehet."
Barcelona a Llobregat folyó torkolata közelé
ben fekszik egy igen szép öböl körül amphitheatrahter félkör-alakban épitve a Földközi-tenger
partján. Az egész várost legjobban át lehet pillan
tani a Mont-Juich-ról(Zsidó-hegy), mely Barcelo
nától délre merészen tolja be a tenger csapkodó
hullámai közé gyönyörű vártól koronázott, hatal
mas aloekkal és kaktuszokkal benőtt és igen sok,
szebbnél szebb kerttel diszitett meredek sziklaor

lemesebb részét, kivált az estéket, eltölteni
szokták.
A kikötő hasonlóképen igen élénk s mozgal
mas képet nyújt minden időben. Gőzösök és teherhajók jönnek-mennek folytonosan. Minden földrész
physíognomíáját megláthatjuk itt, melyeket Spa
nyolország legiparosabb és legtevékenyebb váro
sának élénk világkereskedelme hordott ide össze.
A városnak jelentékeny gyárai vannak. Gazdagság
és jóllét uralkodik ott s átalában el kell ismernünk,
hogy a kataloniak Spanyolország legszorgalma
sabb és vállalkozóbb népének méltán tekinthetők.
Szójárásuk eltér a többi spanyol dialektusoktól,
de igen szép hangzású, annyira, hogy az ujabb
költők azt kezdik használni a költészetben.

Egyveleg.
»* ( Vizáradás Ázsiában.) A Tigris folyó kiáradása Ázsiában szörnyű károkat okozott. Bag
dad évek óta nem látott annyi vizet, mint az idén,
s az ötödik és hatodik gyalogezred, mely künn a
Nimród-toronynál táborozott, a vízár következté
ben a kalifák városától néhány napig egészen el
volt zárva. Egy század katonaság, mely a perzsa
határszéleken kiütött zavargások következtében
Chanakinban állomásozott, a pálmafákra menekült
8 két napig ott maradt, mig a barmok legnagyobb
része elveszett. Bagdadban is megijedtek az ára
dástól s a serdebekben (földalatti nyári lakokban)
található tárgyakat egy emelettel fólebb hurczolták, de a viz csupán a folyó mellett fekvő serail

ablakáig emelkedett s a bagdadiak félelme ekkép
eloszlott. A két hidat, mely a Tigris partjai közt
a közlekedést föntartja, az ár elsodorta; a lakosság
ekkép csónakokra szorult, s húsz emberélet esett
áldozatul. Az áradásnak azonban már vége van, s
a basa rizst vettet, mely a megnedvesedett taljban
igen jó termést szokott hozni. De egy ham arjában
alig lehet intézkedés, mely véget vessen a nyomor
nak. A szegénység és nyomor már oly nagy
hogy a szülők csecsemőiket az utczára dobják
hogy tőlük megmeneküljenek. Közelebb egy kol
dusnő alamizsnát kért, kiéhezett s elfogyott há
roméves gyermeke számára, a közönség hidegen
haladt el mellette, s midőn látta, hogy minden
könyörgése hiábavaló, oly erővel csapta gyerme
két az utcza kövezetéhez, hogy annak arcza rög
tön vérbeborult; az anya egész közönyösséggel
távozott, mit sem gondolva a gyermek sikoltozá
sával. Az ártatlan éhezőt később égy jó szivü török
nő vette gondjai alá. S hasonló esetek gyakran
fordulnak elő.
** (Javított léghajó.) Erdélyi Mihály szabol
csi földbirtokos a „Köztelek" termében kiállított
egy általa feltalált jókora léghajómintát, mely
igen sikerültnek látszik. A kormány vizsgáló bi
zottsága is ezen meggyőződésnek adott kifejezést.
Erdélyi hét évi tanulmányának gyümölcse ez.
Eszméje alapjául azon müveleteket vette, melyek
a madarak röpülését szabályozzák. Erdélyi javitmányai a következőkben állanak: egy nagyszerű,
az egész lég-golyó hosszaságával egyenlő, lapá
tokra szakgatott végetlen csavarból, melyet a hajó
aljában lévő óramű hajt, s mely két-két lapátcsa
pással a madár kettős szárnycsapását helyettesit
vén, az előrehaladást eszközli; elől
és hátul egy-egy mozgatható vi
torlából , mely a léghajót jobbra
balra irányozza; végül két oldalt
egy-egy vizfektes vitorlákból, me
lyek közbül megtörhetők s a lefelé
vagy fölfelé irányítást eszközlik,
veszély esetében pedig az esés las
sítására szolgálnak.
** (Honnan eredt a mente szó?)
A múzeumi fegyvertár rendezése
alkalmával — irja az „Archaeologiai Értesítő" — elhelyezték azt
a két paizsot is, melyet Győr vá
rosa ajándékozott. Eddig török
védelmi fegyvernek tartották, ho
lott a régi magyarok egészen ha
sonlókat használtak. Midőn Leitner e paizsok czélszerüségét a je
lenlevő József főherczeg előtt ma
gyarázta és bebizonyitá, hogy
mennyire védte a lovast a kard
csapások ellen, mikor azt bal
vállára vette s magát alatta elrejté, a főherczeg mintegy tréfálva
monda: „Lám miért kell a huszár
nak is mindig vastag, szőrmés men
téjét bal-vállára vetnie, hogy t. i.
a paizsnak elhagyása után ez olellen mentse." Meglehet, hogy a
dalát a
mente e mentéstől (Molnár Albert szerint: defensio) kapta: lacerna, pallium nevét. Valószínűbb
azonban, hogy a manteau, mantello, mantel szavak
magyarítása.
** (Bégi hangszer-kiáUitás.) A londoni Kensington-muzeumban közelebb nyitották meg a régi
hangszerek kiállítását. Nyolcz osztályba osztva
körülbelől 608 hangszer van kiállitva, s ezek közül
negyvennégyet maga a királynő küldött windsori
várából. Van ezek közt egy kis négyszegletű zon
gora, egy Amati-féle hegedű, egybasso di camera,
több régi dob és trombita. A windsori vár gyűj
teményéből való Ashanti király ama harczi fél
dobja is, melynek oldalairól két emberi állkapcza lóg le.
** (A csimpánzé-majomfaja) A berlini állat
kertbe ujabban ismét csimpánzé majmot hoztak,
melynek igen sok bámulója van. Ez a majomfaj
nemcsak az emberhez való hasonlatossága által
válik érdekessé, de egyszersmind gyakran igen
eredeti s az emberi szokáshoz oly igen hasonló
mozdulatai által is élvezetet nyújt a kíváncsi kö
zönségnek. Néha hátsó lábain ülve, mint egy em
ber, kezeivel több edénybe ki- és betöltögeti a
tejet, iszik az edényből, s keveset ügyelve a mel
lette levő lármára, legfeljebb néha egy-egy fej
mozdulattal iparkodott tudtára adni a közönség
nek, hogy vele mit sem törődik. Különben azt
mondják, hogy e példány sem fog hosszabb ideig
megélni.
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Közintézetek, egyletek.

Egyház és iskola.

** (Hazslinszky Frigyestol,) kit az akadémia
C3ak közelebb választott rendes tagjává, „Ma
gyarhon edényes növényeinek füvészeti kézi
könyve" czimmel terjedelmes munka jelent meg
közelebb. „Látván azt — igy szól a szerző elő
szavában —, hogy bennünket honismeretben ma
holnap minden szomszéd nemzet túlszárnyal: je
len munkám közrebocsáttatását továbbra nem
halaszthattam, czélszerübbnek tartván, egyszerű
segédeszközt szolgáltatni, mely a magyar ifjúságot
a természotkutatásnak talán a legkedvesebb utón
megnyerni képes, mint bevárni azt, míg a készü
lőben lévő nagy honi virány, mely latin nyelven a
magyar birodalom összes növényzetét, a phenerogamokat ugy, mint a cryptogamokat, ellátva min
den tudományos sallanggal összefoglalja." Hazs
linszky e művében Neilreich Ágost és Kerner
Antal jeles munkáit követte, a növények leírásban
pedig átalában Fazekas s Diószegi terminológiá
ját, „mely sok ujabb kísérletek daczára még most
is legtalálóbb s legmagyarabb." Mindazáltal ott,
hol e terminológia nem eléggé szabatos, czélszerünek tartá a magyar füvészkönyv műnyelvétől
eltérni. A művet az Athenaeum adta ki s ára
2 frt 80 kr.
** (Két regényt) is vettünk az Athenaeum
kiadásából. Ezek: „Az urak." Eredeti regény egy
kötetben Tolnai Lajostól (ára 1 ft.) és „Éva leá
nyai" Houssaye Arzén franczia regénye, magyaritá Ujkéri (ára 1 frt 20 kr.).
** (Uj színmüvek.) Szigligetitől a nemzeti
színháznál „A székely leányok" czimü 3 felvoná
sos történeti népszinmüvet fogadtak el, mely Jó
kai egyik elbeszélése után készült, s az uzoni szé
kely leányokat festi, kik hogy a tatárjárás alatt
feldúlt falujok sorsán segítsenek, egy évre elmen
tek Brassóba szolgálni. — Toldy István, ki a „Jó
hazafiak"-kal oly sikeresen lépett ki a színpadra,
„Az uj emberek" czim alatt 3 felvonásos vígjáté
kot irt. Egy nemessé lett zsidó család szerepel
benne. — Bérezik Árpád „A fertálymágnások"
czimü újonnan kidolgozott 4 felvonásos vígjátékát
a drámabizottság előadásra ajánlá.
** (A múzeumi képcsarnok-egylet) b. Eötvös
arczképét le akarván festetni a múzeum számára,
és Munkácsyval is akarván egy magyar életképet
festetni, gyüjtőiveket bocsátott ki, melyek eddig
5000 frtnyi összeget eredményeztek. Az arczkép
elkészítésével —1500 frtnyi tiszteletdij mellett —
Madarász Viktort bízták meg. írtak Parisba Munkácsynak is, ki nemiokára azt válaszolta, hogy
volna egy magyar életképe, de ára 20,000 frt,
azonban 18,000 írtért hajlandó átadni. Pár nap
múlva pedig már azt tudatta, hogy a képet
40,000 frankért eladta.
** (A'népjelmezek a színpadon.) A nemzeti
színház népjelmezeiről egy „falusi ember" a
„Főv. Lapok"-ban következő figyelemre méltó
észrevételeket tesz. „Színpadunk nem hű tükre a
mi eredeti népviseleteinknek. Olyan csikósok, pa
raszt legények és leányok sehol sincsenek, mint
népszínműveink előadásaiban. Nemzeti szint pél
dául falun csak a választási zászlókon látunk, 8
nem a leányok fején. Átalában a valódi népviselet
amaz oldalát, mely a színekben határozott ízlés
és szabályok után indul, színházunknál nem veszik
figyelembe. Paraszt leányok nem fésülködnek és
öltöznek ugy, mint a kardalnoknők és czifra tánezosnők, hanem eredetibben és szebben. A pa
raszt legény sem hord molnár zekét, valamint a
csikós sem jár feketében vagy kékben; de még
fehérneműt sem csináltat fekete kelméből, legfölebb tisztasági okból bekeni a fehér szövetet
hájjal. A píros szegésü szűr sem eredeti csikós
viselet. Talán akkor, midőn a népszinmü oly jól
jövedelmez, — jegyzi meg „falusi ember"-ünk,
— a viselet hűségére is több gondot kellene for
dítani; valamint az igazgatóság, mely koronként
küld ki egyéneket külföldi tanulmányokra, a ma
gyar vidékek eredetibb pontjait is fölkerestethet
nék egyszer kis költségen, hogy ismerje és ismer
tesse meg saját otthonunkat, mert megeshetik,
hogy Parist jól fogjuk ismerni a szinpad után,
hanem Kecskemétet nem; sőt még az is megeshe
tik, hogy Berlinben hűbb magyar viseletet láthat
nak egy-egy magyar hallétben, mint Pesten a
saját tősgyökeres népszínműveinkben."

** (A magyar tud. akadémia) második osz
tálya tartott jun. 10-dikén ülést. Szabó Károly
rendes tag „Péter és Aba" czimü székfoglaló érte
kezését a személyesen meg nem jelent szerző
helyett Szilágyi Sándor olvasta föl. A legapróbb
részletekig kidolgozott történelmi képet kívánt
szerző o munkájában előállitni, melyben az István
király halálától Péter haláláig, 1038-tól 1046
végéig terjedő korszakot igyekezett lehető tiszta
világitásbin tüntetni föl. Á pártok elkeseredett
küzdelmeit ismertetve, elfogulatlanul s részrehaj
lás nélkül ítéli el ugy a birtorló zsarnokok átkos
kormányát, mint a féket vesztett forradalom kícsapongásait, melyek a Vata vezérlete alatt föllá
zadt pogányság dühöngésében tetőpontjukat érték,
s a haza tereit hazafiak vérével öntözték. Péter
és Aba zsarnok, önkényes uralkodásának irodal
munkban legkimeritőbb leírása ez. Itt, mondhatni,
minden adat e gyászos korszakról együtt van, a az
értekezést, mely az „Értesítőben" fog megjolenni,
nagy számú és kimerítő kritikai jegyzetek még
becsesebbé teszik. Ezután Franki Vilmos két
rövidebb dolgozatát mutatá be. Az egyik az
1514-ki pórlázadás történetének kiegészítéséhez
nyújt adalékokat azon levelezések alapján, melyeket
Kassa város levéltárában talált. A második érte
kezés Henkel Jánosnak, Mária magyar királyné,
Il-ik Lajos neje udvari papjának élettörténetét
tartalmazza, Henkel, ki lőcsei plébánosból 1523ban hivatott meg a királyi udvarhoz — korának
egyik legmiveltebb férfia volt. Mivel azonban
Mária testvéreinek, Károly császárnak és Fer
dinánd királynak azon gyanúját vonta magára,
hogy a protestantismus híve, Mária, midőn 1531ben a németalföldiek kormányzójává nevezte
tett, őt elbocsátani kényszerült, de kieszközölt
részére a boroszlói káptalannal egy kanonoki ja
vadalmat.
** (A magyar orvosok és természetvizsgálók
idei nagygyűlésére) szorgdmasan folynak az elő
készületek. Kubinyi elnök már leutazott Mehádiára
és Boleszay Antal orsovaí plébános megigérte,
hogy gondoskodni fog a kocsik előállításáról, me
lyek a vendégeket Orsovától Mehádiáig és vissza
szállítsák. A programm a következő: szept. 15-én
lesz az ismerkedési estély Mehádián a Herkules
fürdő gyógycsarnokában; 16-án a közös ebéd és
az átalános nagygyűlés; 17. és 18-án szakgyülé
sek; 19-én kirándulás Turnu-Severinbe.
** (A bécsi egyetemi magyar társaskör) e hó
25-én ülte meg egyleti alapításának tizedik évfor
dulóját. Délelőtt 10 óra után a kör tagjai a Grand
Hotel kocsijain az aulára vonultak nemzeti dísz
ruhában, melleiken a vörös-fehér-zöld szálaggal
és más nemzetiségi kollegáik által szívélyesen fo
gadtattak. Innen kirándulást tettek a közel Sievrín^- faluba, hol este több mint 100 terítékű ünne
pélyes lakoma tartatott. A lakoma kedélyes ma
gyar társalgás és magyar dalok zengése mellett
folyt le. A pohárköszöntések sorát Trajtler Soma
orvosnövendék nyitotta meg egy lelkes toaszttal,
mely a kör történetére vetett visszapillantást. A
kör 1862-ben alapíttatott dr. Wolf és Józsa urak
által, 1867-ig gyanús szemmel kisérte a bécsi kor
mány, mert titkos politikai czélokat sejtett. A kör
a kiválóbb német körökkel szivélyes viszonyban
áll. Fenállása óta majdnem 200 tagot számlál, kik
közül sokan bár tanulmányaikat rég befejezték, a
kort szellemileg és anyagilag még mindig támo
gatják. Érdekes azt is fölemlíteni, hogy Sievring
ódon templomán és egy régi házán régi magyar
ép czimerek láthatók; a népmonda szerint itt haj
dan egy magyar főpap lakott.
** (Székely árvaleány-intézef). A marosvásár
helyi nő-egyletnek idei május hó 26-án tartott
gyűlésében indítványba hozatott Maros-Vásár
helyt egy árvaleány-intézet felállítása, melynek
czélja lenne: vallás és nemzetiségi különbség nél
kül, a székelyföldi szegény, árvaleány gyerme
keknek gyakorlati irányú nevelése, a testi és szel
lemi képességek kellő kifejlesztése által, s az inség
és végnyomortól megóvása. Ez üdvös inditvány
köztetszéssel lett elfogadva; a nő-egylet pénzalap
jából 1000 forint államkötelezvényben lett fel
ajánlva, egyszersmind gr. Toldalagi Viktorné el
nöklete alatt egy bizottmány küldetett ki a terv
kidolgozására.

** (A kolozsvári egyetem tanári székeire) p á l y á 
zat hirdettetik, melyre aug. 10-ig kell beadni a
folyamodványokat. A tanszékekkel, ha rendes ta
nárok által töltetnek be, 2000 frtnyi fizetés, 300 frt
nyi lakpénz és 300 frtnyi évtizedes pótlék; ha pe
dig rendkívüli tanár neveztetnék ki, 1000—1200
frt fizetés és 250 frt szálláspénz van összekötve.
A pályázati föltételek a hivatalos lap jun. 12-ki
számában olvashatók.
** (Dr. Poor Imre) sz.-rókus-kórházi főorvos
és egyetemi magántanár a bőrbetegségek és buja
kór tanából egyetemi rendkívüli tanárrá nevez
tetett ki.
** (Samassa szepesi püspök) 40 szegényebb
plébánosnak 200—200frtot, 30 káplánnak 70—70
irtot saját jövedelméből utalványozott, az aggkor
és betegség által tehetienné vált papoknak ellátá
sáról pedig múlt évben gondoskodott.
** (Az alapnevelök országos egyletének) köz
ponti köre e hó 1-én, többek közt, a világkiállítási
magyar országos bizottmány fölhivása folytán,
meginditá közreműködését mindazon tárgyak öszhangz ltos egybeszerkesztésére, melyek a fi éven
alul levő gyermekek köznevelésével foglalkozó
hazai intézeteink részéről hozzá beküldetnek.
** (Kolozsvárit magyar bonne-képzö egylet)
van alakulóban. Az első gyűlést már megtartották,
a gyűlést Szász Domokos ottani lelkész nyitotta
meg, beszédében kiemelve az ügy fontosságát. A
nővilág az, melynek az ügy különösen érdekében
van; az ő érdeme a kezdeményezés, s óhajtjuk, hogy
övé legyen a siker dicsősége.
** (A király) Szabó István győri kanonoknak
a bold. szűz Máriáról nevezett tormovai czímzetes apátságot, és Trichtl József szintén czimzetes győri kanonoknak a Szt.-Istvánról n -vezett
bozóki czimzetes prépostságot adományozta.

Balesetek, elemi csapások.
** (Szörnyű jéghullás volt) e hó 4-ikén Rustsukban. A jég oly darabokban esett, hogy igen sok az
egy fontnyi súlyt is meghaladta. Valódi bombázás
volt ez, mely nemcsak fedeleket rombolt össze,
hanem falakat és épületeket is. Többi közt a török
arzenál szintén össze van rombolva. A kár sok
százezerre megy, s a város olyan, mintha a leghevesb bombázást állta volna ki.
** (Szegeden) kedden nagy jégvihar volt,
mely nagy esőzápor kíséretében jelentkezett. Egy
villám Heszlényi József élesház-utezai házába
ütvén, a csengetyü sodronyán át futott le, s agyon
ütött egy koldust, ki a kapu alá menekült. A házi
urat és fiát is a földre csapta a heves légnyomás.

Mi ujság?
— (Népszínházi ggüjtöivet) kért szerkesztő
ségünktől ujabban a prágai magyar egylet részére,
annak pénztárnoka Nyikos Gyula, tizedes a 25-ik
gyalogezredben. Elküldöttük a 35-ik számú gyiijtőivet.
** (Az első képviselőválasztásuk) június 13-án
történtek meg Győrmegyében és Győr városában.
A téthi kerületben az ellenzék óvást adva be,
visszavonult, s igy Goda Béla deákpárti jelölt
közfelkiáltással választatott meg. A győrszigeti
kerületben Földvári Miklós volt képviselő Krisztinkovice Ede ellenében, a peéri kerületben Saáry
Miklós gr. Zichy Ottó ellenében, Győr városában
Kautz Gyula Peregi Mihály ellenében (33 szó
többséggel) megválasztattak.Mind a négyenjobb
oldaliak. Pozsonyban 14-én pénteken kezdődött
meg a választás; 8 mint mondják, különösen az
I-ső kerületben gr. Lónyay és Horn Ede közt
icen erős a küzdelem; a H-ik kerületben Szlávy
miniszter és Jókai Mór a jelöltek. Vasárnap
16-án Eger és Baja választ. A jövő héten aztán a
választások egész sorozata következik.
** (Kolozsvárra) szerdán d. e. 11 órakor ér
kezett meg gr. Lónyav miniszterelnök, Tisza,
Pauler miniszterek, s több áll imtisztviselő kísére
tében. Az indóháznál Péchy kir. biztos üdvözölte
Lónyayt, úgyis mint első miniszterelnököt, ki E r 
délyt meglátogatta. Megjelentek az erdélyi főis
pánok is teljes számban, valamint kivonult a közös,
katonaság és honvédség is. A miniszterek gr. Te-;
#
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leki Domokos házához szállottak, s három napot egy tégla; másikat pedig Budán s ez a népszínház,
töltöttek Kolozsvárit; volt több díszebéd, f'ák- mel} nek régi falait most kezdik szétfejteni. Meg
említjük itt, hogy Buda városa Balásy Antalnak,
lyásmenet s más czeremoniák.
** {Szeged halad.) A nagy alföldi városnak mint az egykori népszínházi bizottság elnökének,
már van vízvezetéke, légszeszvilágitása, Lloyd- a telek árából 6000 frtot szavazott meg a színházi
társulata stb. most asfalt burkolatot akar utczáin adósságok törlesztésére, s ez összegből 4000 frtot
készítetni, Leopold Ignácz pedig Szeged város már át is adott.
** (A budai színkör) élvezetes estéket szerez a
területén az ottani pályaudvarok összeköttetésére,
a tiszai rakpart hosszában építendő lóvonatu vasútra közönségnek. Az operetté-előadások többnyire telt
nyert a közlek. minisztériumtól előmunkálati en házat gyűjtenek egybe. Június 1-sején este
adták először a „Trapezunti herczegnő" czimü
gedélyt.
** („Nógrádi nemzeti intézet") nevű egylet operettet, mely bohó jeleneteivel és alakjaival
létezett Nógrádmegyében, melynek czélja volt megnyerte a közönség tetszését. Az előadás össze
a magyarosodás terjesztése, előmozdítása, különö vágó volt, s a karok is kifogástalanul énekeltek.
sen a népnevelés támogatása s átalában magyar Az operetté-ben, mely a nagyobb szabásuak közül
iskolák alapítása vagy segélyezése. E nemes czélu való, különösen föltűnt Dékán Róza kisasszony, ki
egyesületet a provisorium emberei betiltották, szép hanggal rendelkezik s élénken játszik. Meg
minek következtében működését félbe is hagyta. említjük még Káldyné-Dékán Terézt és Zádornét.
A tekintélyes vagyon, melylyel ez intézet ren A férfiak közül Vízvári, Solymosi és Kőmives sok
delkezett, az „Ipoly" szerint a történt befizeté tapsot arattak. Június 4-dikén Szigligeti „Csisekkel együtt 50—70 ezer forintnyi tőkét képvisel, kós"-át adták, melyben először lépett föl Bodnár
ezenkívül vannak még behajtandó tartozások s az Bandi volt kunágotai plébános. „Bandi papról"
intézet ezekkel közel 100 ezer ftra becsülhető. Ne már előre sokat beszéltek, s föllépése nagy közön
vezett lap most felhivja az egyesület pénztárnokát, séget hozott össze. Bodnárt, a mint megjelent, éljeHuszár Lászlót, adjon számadást a tőkésítésre nála nekkel fogadták s az első népdal eléneklése után
maradt 100,000 ftnyi összegről és serkenti az egye- zajosan megtapsolták, s a taps később is gyakran
BÜlet vezértagjait, hogy hozzák ismét életre e megújult. Hangja terjedelmes és csengő, de isko
lázatlan. Ha a kellő routint és élénkebb mozgást
fontos „nemzeti intézet"-et.
** (Kurucz világ Nyíregyházán.) Az iparosok magáévá teszi, akkor szép hangjával ügyes sziés kereskedők nem tudják, jobb- vagy baloldalinak nészszé válhatik. Június 11-dikén Blaháné, a
mondják-e magukat vásárlóik előtt. A jobboldali nemzeti szinház kedvelt népszinmüénekesnője,
nem vesz a baloldalitól; a baloldali nem vesz a lépett föl a „Kék szakálu herczeg" operette-ben.
jobboldalitól semmit. A baloldali megdobálja a A közönség zajos tapsokkal fogadta, s virágo
jobboldaliakat; a jobboldali becsukatja azt, a ki kat és koszorúkat szórtak a színpadra. Bla
Vidliczkayt meri az utczán éltetni. Szomorú párt- háné sok kellemmel és könnyedén énekelt s
az elismerés nem is maradt el, mert a nagy
életi jelenetek!
számú
közönség, majd minden jelenet után
** (Zászlószentelés.) Beszterczébányán vasár
ovátiókkal
halmozta el. Blaháné második föllépése
nap volt az 53-dik honvédzászlóalj lobogószente7
Budán
s,
„Gerolsteini
nagyherczegnőben" jun.
lése, a lakosság nagy részvéte mellett. A zászló
17-én
leend.
anya tisztjét báróRévay Simonné vitte, ki ez ünnep
** (A hajós-egyletek) nagy regattája auguszt.
emlékére nyolczszáz-forintos alapitványt tett,
melynek kamatait .évenként rokkant honvédek 18-án d. u. öt órakor lesz a Margit-szigetnél. Üt
közt osztják ki. Ugyané czélra Eadvánszky Antal versenyt tartanak a molnárok és halászokéval
főispán neje: szül. Podmaniczky bárónő ezer fo együtt. A legnagyobb dij száz arany leend. A höl
rintot adott. A takarékpénztár termében ezúttal gyek is adnak egy dijat.
fényes lakoma is volt, 200 vendéggel, lelkes toasz** (Egy magyar nemes család hatszáz évesjutokkal a királyra, József főherczegre, a zászló bilaeuma.) A Chernelházai család az idén megalaanyára, koszoruleányokra stb. — Ziláhon, jun. 20-án pittatásának 600 éves jubilaeumát fogja megülni.
szentelik föl a 45-dik m. kir. honvédzászlóalj A család alapitója Mixe karakói várnagy Márton
zászlaját.
nevű fia, ki vitézségeért 1272. évi vízkereszt nap
** (Dr. Balassa özvegye) boldogult férjének ján a Cserneházának nevezett Gólya-Damonyát
könyvtárát a sebészeti koródának, illetőleg a mü- Sopronmegyében kapta királyi adományul. A csa
tőintézetnek ajándékozta, s azonkívül 2000 frt lád jelenlegi legidősb tagja, Chernél Ignácz nyu
alapitványt tett, hogy annak kamataiból az érté galmazott feltörvényszéki tanácsos, ki Csabrendeken lakik, a jubílaeum alkalmából a karakói egy
kes gyűjtemény szaporittassék.
** (Gyógyszer a himlő ellen.) Dél-Ameriká házban egy márvány lapot állíttatott fól, melyen
ban állítólag a himlőnek egy biztos gyógyszerét a család eredete és kitűnőbb tagjai meg vannak
födözték föl a „Sarracenea purpurea"-nevü növény örökitve.
nedveiben, s melylyel próbát tettek a „Jonas
** (Halálozások.) Küzdi Albert, a HeckenastBayat"-i kórházban és az a legfényesebben sike nyomda és egyszersmind lapunk kiadóhivatalának
rült. Mihelyt a beteg bevette a szert, láza és főfá pénztárnoka, közbecsülésben álló pesti polgár, a
jása azonnal megszűnt, s vér mérgessége nem közelebbi napokban fájdalmas veszteséget szen
verte ki magát a testen.
vedett. Neje: szül. Eberl Emma életének 36-ik s
** (Gr. Báday Gedeon) királyi biztos a bel boldog házasságának 6-ik évében tüdőszélliüdésügyminisztériumban viselt osztálytanácsosi állá ben meghalt. Két gyermeket hagyott maga után.
sától saját kérelmére fölmentetett.
— Menner Alajos, terézvárosi templomi karigaz
** (Szakállas csecsemő.) Hód-Mező-vásár- gató, 75 éves korában elhunyt. A megboldogult
helytt egy hazafi, ki kenyere javát már megette, a legjelesebb pesti karmesterek közé tartozott,
azt a tanácsot kapta valami nénjétől, hogy ha tel s több évig volt a nemzeti zenedének tanára.
jesen egészséges akar lenni, asszonytejjel éljen. — A nemzeti színház két régi derék kardalnoka
Fölfogadott tehát magának havi húsz forintért halt meg közelebb: Vinter és Morvay János.
egy szoptató dajkának való menyecskét, kit két — Makoldi Sámuel, Kolozsvár városa ideiglenes
és féléven keresztül szopott. Időközben a menyecske polgármestere, ki életének legnagyobb részét a vá
havi harmin ez forintra vitte föl az életessentia árát. ros ügyeinek szolgálatában töltötte, e hó 9-én hunyt
Miután azonban a csecsemő rósz fizető volt, s a e l — Körmendy Sándor, volt országgyűlési képvi
mulatság a menyecske egészségének szemmel lát selő atyja: Körmendy Sándor, szenai ev. ref. leik., e
hatólag ártott, nem rég fólbeszakittatott a kedélyes hó 4-én elhunyt 94 éves korában. — GrozeskuJul.
gyógymód, s a polgártárs a szoptatási dijakért tevékeny román író, ki legutóbbi időben az „Alperbe fogatott.
bina" czimü politikai lapot szerkesztette, tüdőbaj
** (Két nevezetes épületet) bontanak Budapest folytán Bánát-Komlóson 29 éves korában elhunyt.
ien most. Egyiket Pesten, s ez a híres „Két písz- Irt magyarul is, többi közt a román népköltészet
t o l j " fogadó, melynek falaiból ma már alig van ről, melyből egy kötetnyit a Kisfaludy-társaság

számára is lefordított. —. A külföldről: Fraccziaország legidősb tábornagya VaiUant BHeyselgné^z
derék közgazdasági s kivált borászati író elhuny,
tárói értesülünk.
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HIRDETÉSEK.

Nemzeti színház.

Duschel József

Péntek, jun. 7. „A jó hazafiak." Vígjáték 4 felv. W
Toldi István.
Szombat, jun. 8. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, jun. 9. „Mátyás diák." Eredeti népszínmű
8 felv. I r t a Balogh István; zenéjét Egressy B.
Hétfő, jun. 10. „A váróteremben." jDramolet 1 felv. Irt»
Ábrányi Emil. — „Ádám ét Éva.'1 Vigjáték 1 felv! Irta
Bérezik Árpád. — É s : „Kukli-prédikácziók."
Vieiáték i
L
felv. Irta Moser; ford. Sz. K.
Kedd, jun. 11. „Fradiavolo." Vig opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Auber.
Szerda, jun. 12. „A jó falusiak." Szinmü 5 felv. Irta
Sardou; ford. Szerdahelyi K. és Paulai.
Csütörtök, jun. 13. „A zsidónti." Nagy opera ő felv.
szerz. Halevy.

Hónapi-és | Katholikas és protestáns
ketinap i
naptár

GArög-orosz

Június

J ú n i u s , (ó)

18 Vaeér
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20'Csőt
2llPé«t.
22,1 Szóm.

naptár

Izraeliták
naptára

váczi-ut 20-ik szám,

— Z a l a . Z. E. A „rövidség" iránti figyelmeztetés az
oknélküli szószaporitásokra és üres elmélkedésekre szólott,
s nem az ily érdekes tudósításokra, a melyekből minél töb
bet s minél gyakrabban kérünk.
— K a s s a . H. Mihály. „Kibékülés." Az érzelem dicsé
retre méltó, hanem annál kevésbbé a kidolgozás. Csupa
próza.
— K. E . Mindkét közlemény érdekes tárgyú; legkö
zelebb adni fogjuk.
— P é c s . K. A. Csak egy kis türelmet kérünk még. A
késedelem okát magán utón tudatni fogjuk.
— K i s - V á r d a . Az öreg házaspár esete különösnek
elég különös, de nem alkalmas hírlapi közlésre.
— P e s t . K. Z. A sürgetett czikknek mind eddig nem
voltunk képesek tért adni; kénytelenek vagyunk tehát ren
delkezésére bocsátani.

SAKKJÁTÉK.
655-ik sz. f.— G l e s i n g e r Zsigmondtól
(Gelsén.)
Sötét.

gyári árszabály szerint.

Siv. Ros.

Nap

t
p.
F 4 Benno
F 3 Juditba 4 A P u n k . v . 10 Sámuel
85 32
Adolf .Rainer
Adolf
5 P u n k . hétr. 11
86 29
Marczellián
Marczel
6 Visarion
12 Salamon
87 26
Protáz, Gyárfás, Gyárfii
7 Theodotos
13
88 24
Silverius p ; ^ ^ Flóra
8 Theodorvért. 14 Mark. gy. 89 21
Alajos UtY.
(Alajos
9 Cirillus
plö Szeligm.
90 18
jfauhna, Paulin I Albán
10 Timoté Antal 10 S a . Benn 91 18
• • W változásai. ® Holdtölte 21-én 8 óra 14 pereikor i<

kél

Hold
nyűg.

hossza

kél | nyűg.

ó. p. t
o. p. ó. p.
7 59 201
2 7 1 15
8 59 214
3 22 1 34
4 41
0 228
242 48 6 4
0257
7 30
1272
8 44
!
1 287
9 46

1300

4 8

< - )

Minden fele áron.
a nagy közönség érdekében kedves kötelessé-günknek tartjuk az általunk már több ízben is
kitűnő és solidnak megismert D l ' a I I S W í ' l Ü ' l ' J r t - fá
IlOS chronometer és műórás urnák 25 év óta fenálló óra
üzletét S z e g e d e n (szülővárosában), készséggel és
részrehajlatlanul a legmelegebben ajánlani.
Kelt márcziushóban 1872.

E

£
<0

e

d

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

A 650-ik számú feladvány megfejtése.
(Szerényi Bélától Pesten.)
VII.
1. V b l — h i t
2. V h l - b 7 :

. . .
. . .

Sot.
Kd5-c4:
2. H d 8 - b 7 a )
2. B h 8 - h 3 b )
2. Be6—b6c)

. 3. F h 3 - e 6 m a t t a )
3. Vb7—b3 matt b)
3. Vb7—e4 matt c)
H e l y e s e n fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Karczagon: Kacsó l*~
jos. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Homonnán: Farkas
Bertalan. — Jdszkiséren:Galambos
István. — Kecskeméten:
Galambos László. — N.-Szalonlán: Kovács Albert. — Bu
dán: Tarjassy Nándor. — Apesti sakk-kör.

«£&

1. Aczél Károly, H.-M.-Vásárhely.
Markő S., jegyző Fok-Szabadin.
Aigner Gy., gyégysz. Világoson.
Molnár Lajos tanító Uj-Kécskán.
Angyal Dénes, Nagy-Váradon.
Máltay P., ny. adó-ellen- Szolnokon.
Boursy F . őrnagy a 46. sorezr.
Neiszer János, leik. Rézbányán.
5. Begyáts Lenhárd, leik. Isaszegen.
30. Paál N., r. k. leik. Sebeshelyen.
Bosnyák Károly, Holdmézesen.
Reichmann József, Tisza-Lökön.
Csermelényi Iván, ügyv. Szegeden.
Dr.
Reinitz Márk., Pesten.
Chován Zsigm.,1 népt. Szarvason.
Eényi József, ügyvéd Técsőn.
Ernyősy L., főgymn. ig. Szegeden.
Bapcsák J., jegyző Orosházán.
10 Fogarasi Gábor, tanár Kerczagon.
35. Szalmásy G., gymn. tanár Karczag.
Fábián J., leik. B.-K.-Szőllősön.
Sándor J., építész Sebeshelyen.
Dr. Freibeisz Ign., Pesten.
S7abó P., főoktató N.-Kerekin.
Gottlieb Vilmos, Kir.-Daróczon.
Dr. Singer M., korh. főorv. Szeged.
Greszl J., tanító N.-Stamorán.
Schlesinger Márk, Malomvizon.
15 Gál Imre, ref. leik. N.-Kerekin.
40. Schulhoff J., száz. Mezőhegyesen.
Dr. Grünwald József, Pesten.
Sárfy Szilárd, T.-Egyeken.
Holczer I., urad. sz. Szeghalmon.
Sohajda János, Sáros-Patakon.
Katkits J., kasznár Dézsánfalván.
Scha'ffer, m. k. postm. H.-Hegyesen.
Köhler Andr., ref. tanító Gönczön.
Schuller József, keresk. Szabadkán.
^ j 20. Katona A., főmérn. T.-Kanizsán.
45. Török A., p. ü. titkár Kassán.
Kovácsics E., erdész Doroszlón.
Tamaskovits F., jegyző Vasadon.
re
M
Kalmár Gy., lelkész Horgoson.
Treszky I., m. k. postáig. Szegeden.
o
Dr. Klein Fülöp, ügyvéd Pesten.
Tatár Nagy M.,r. tanitó Magy-Itteb.
V>
Lázár G., m. k. postám. Vernáron.
Weítzenfeld Iliés, ügyvéd Pesten.
50. Weisz Móricz, órás Pesten.
> 25 Dr. Löw Lipót, főrabbi Szegeden.

e
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Pesten, belváros, városház-tár 0. sz.
Az alábbi árjegyzék szerint sokkal olcsóbban lehet nálunk vásárolni, mint bárhol)
másutt a legfinomabb rumburgi 2fajtájú vászonból urak, hölgyek s gyermekek sz íni.iral
A t. közönség s Uzletbarátainkkal tudatjuk, miszerint a kedvező alkalmat neszalusz-l
szák el, mert ily olcsó áron eladás Pesten nem fog egyhamar ismét előfordulni

99" Árjegyzékek kivánatra ingyért küldetnek meg.
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FOGL S.

a legnagyobb választék mindenféle órákban

Szerkesztői mondanivaló.

1
N
CO

Számtalanszor

történik, hogy csupán csak előítéletből mel
lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi;
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent ígérő és ámító hirdetéseinek hitelt
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de éráknak semmi
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni.
K i t Ü n Ő j Ó » á g l l órákat vásároh
Ini vagy javittatni a
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrást

közönség

Brauswetter János

1 darab oxfort férfi inget csak most
2 ft. 80 kr.
1 rumburgi vászon férfiing csak most
1 » 20
80 »
80
l
"
»
lábravaló csak most
1
80
1
»
»
hölgying csak most
1
Í v
»
gazdagon himezve csak most
8
65
'/» tuczat rumburgi vászon nagy zsebkendő 6 darab
1
'/•
» . » . . «
damastasztalkendő 6 »
1
80
l
»
»
» törülköző
12 v
4
80
1 darab
v
» asztalterítő fehér damast 6 személyre . . .
1
95
1
» rumburgi vászon szines nagy zsebkendő dohányosoknak rőfe
—
30
1 » férfiing damast chiffon gallérral s a nélkül csak most . . .
1
80
1 » férfiing damast chiffon gazdag kézi hímzéssel bálok és estélyekre ára csak
2 i 95
1
v
hölgynadrág damast chiffon legfinomabb fajta diszitve . .
1 i 50
1
» szoknya damast chiffon legfinomabb fajta diszitve . . . .
8 i 60
1 pár fehér hölgyharisnya
— i 20
1 férfi gallér minden nyakmérték 3-szorosan
— > 15
1 pár férfi kézelő 4-szeresen 6 gomblyukra
— > 85
1 pár férfi harisnya gyapjú vagy czérnából
— i 80
1 pár férfi kézelő gomb finom talmi aranyból
— > 15
1 pár gyermekharisnya különféle színű
— > 20
1 darab férfiing ráncsolt mellelövel
finom
2 » 50
1 darab férfiing keresztbe mellelövel
finom
2 > 75
1 vég rumburgi vászon 50—54 rőf
20 s
4
1 vég rumburgi vászon Vi— /, széles 30 rőf
8 > 60
5000 rí f chiffon '/i széles finom rőf szám
— i 26
5000 rőf gyapjú ruhaszövet, finom minta rőf szám
— > 18
1 darab 30 rőfös kanavá-z szines darab szám
6 > 50
1 darab 80 rőfös félvászon gradl ágyteritőnek darab szám
. . . .
7 >;
1 darab ágy vagy asztalteritő gyapjúszövetből
finom
3 » 50
1 darab svájezi fehér vagy színes szegélyű battist zsebkendő . . . .
— » 25
1 darab ágylepedő varrás nélkül 3 röf hosszú 2 rőf széles, 1 rőf . .
i
1 darab mellénykc hölgyek számára díszítéssel vagy a nélkül a legfi
nomabb battiszt chiffbnből ára darabonként csak . . .
i
50
1 darab asztalteriték 6 személyre 1 asztalteritő s 6 asztali kendő . . 5
80
1
»
v
12
»
»
»
12
»
»
. .
80
12
1
»
»
18
»
»
»
18
»
»
. .
18
1 vég nagyon finom rumburgi vászon férfi ingeknek */« széles, ezelőtt
60 frt. most csak
29 » —
1 vég nehéz rumburgi vászon * < 54 rőf, leginkább hölgyingekre alkal
mas azelőtt 45 frt. most csak
27 » —
1 vég rumburgi vászon 4/« 36 rőf ágylepedőre vagy férfilábra valónak, finom fajta,
azelőtt 26 f r t , most 13, 15. 18 frt.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Legfinomabb franczia női vállfüzók különféle színű 1 frt. 20 kr.

|A kik 50 frt. értékig vásárolnak, 1 damastgarnitiiráí
6 személyre ingyen kapnak.
S V ~ M e g r e n d e l é s e k pofttni u t á n v é t e l
| teljesíttetnek.

m e l l e t t g y o r s a n és p o n t o s a n
1317(1-12) ,

chronometer- és műórásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir %
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon
d i s z o k m á n y n y a l lőn kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia re> Hrrkenast
Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óramű vészét minden titkait magáévá tette és
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
<
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte.
Férfi-órák.
Frt.
Frt.
Ezüst hengerőra 4 rubinnal
10—12 Arany horg ór. duplatokk.62, 65,70,80
»
» aranyszél. ugrói. 13 - 1 4
»
valódi remontoir horgonyórák
Kgy-egy kötet csak 4 0 kr.
»
» dupla tokkal
15 — 17
kristálytiveggel 65, 70, 80, 90 ™
6-ik köt. Gazdasszonyok könyve. Útmutatás kezdő gazdasszonyok szá
»
» kristályüveggel
15—16
»
ugyanaz dupl. 100,110,120, 160.
»
horgonyóra 15 rubinnal 16 — 18
mára, a ház czélszerü berendezését s minden háztartási munkák helyes
Hölií>-orak.
»
» dupla tokkal 18—20—22 Ezüst hengeróra 4 rubinnal
végzését illetőleg a konyhában, éléstárban, pinczében, kertben, stb.
13—16
»
angol horgonyóra 15 rubinnal Arany órák 3-mas számú (18 karátos)
Vörös Esztertől.
kristályüveggel 18,20, 22—24
»
hengerőra 4 és 8 rubinnal 25,
7-ik
köt.
Ai ügyes szakácsnő középosztályit magyar konyháink számára.
»
ugyanaz dupl.
22,24,26-28
27, 30, 33.
Vörös Esztertől.
»
valódi horg. remont. fülénél föl
»
ugyan, dupla födél. 38,40,45,48.
húzható kristályüveg. 30,3 2,35.
»
horgonyóra 15 rub. 42,45,48, 50
»
ugyanaz duplatokkal 35, 37—40
»
ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60
Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) S e r k e n t ő k , órával együtt 7 ft., gyer15 rubin. 36, 38, 46, 50.
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft.
»
horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 Ezenkívül minden egyéb kívánható
horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. | órák kaphatók, ugy munkás órák is.

I KOzhasznu családi könyvtár.

A magyar átalános foldhitelrészvény-társnlat

Palmieri ( a r c z k é p ) . — Feladás, emlékezet — Egy
képviselő-választás Angliában. — A fővárosi Duna-szabályozás (két képpel). — Hajóvontatók a Dnnán (képpel). —
Körmöczbánya (képpel). — A rovarok Darwin tanában. —
Magyar népköltési gyütemény (vége). — Tompa Mihály
irodalmi Ietéteménye. — Spanyolországi képek (képpel)
— Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. — Körintézetek, egyletek. — Egyházig iskola. — Balesetek, elem^
csapások. — Mi újság? — Nemzeti tzinház. — Sxerkewtői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kivtil legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre
fölhúzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes
leírás és árjegyzék kivánatra ingyen beküldetik.
1293 (6—0)
f i k évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit
' " pedig minden javitás megrendelője használati utasitással együtt.
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban,
arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek.
0 V ~ Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgálvák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. 0 V ~ Ezüst
óralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid
18—70 frtig, hosszú 35—100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. jftT' Vidéki megrendelések a pénzösszeg
ges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
'

Felalős szerkesztő: N a g y Miklós. (L. magyar-uteza 21. « • )

(Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat.|

TARTALOM.
hossza

az első és legnagyobb amerikai

óra-gyártó Pesten, fehérnemű gyárnak.]

Inga-órák

HETI-NAPTÁR

Rumburgi vászonáru-raktára és fiókja

(befizetett alaptőketízmillió frt.)
5| 2 és 6°j0-os záloglevelei,

melyek ugy biztosságuk, mint kamatozásuk tekintetében a legelőnyösebb tőkehe
lyezésre alkalmasak, a napi árfolyam szerint kaphatók:

P e s t e n : a társulat főpénztáránál (Thonet-udvar);
W í h r m a n a és üa czégnél (Deák-ucza);
A m a g y a r leszámítoló- és váltó-banknál (ezelőtt Malvieux C. J.)
A pesti b a n k n á l ; — • franco masryar bank váltóüzletében
Glatz, Holzwarth és S c h u b e r t uraknál (József-tér) és
é s F u c h s J . udv. pénzváltó urnái, Deák Ferencz-utcza, valamint
az összes vidéki takarékpénztáraknál és bankoknál, melyek a fentnevezett értékpa
pírokra megrendeléseket elfogadnak.
13j 6 (1—4)

300
njTjULannrinrr-ír* - , " - " • • • • * • * • * • • • * * * * * * • • • • • • • •,

Minden itt elősorolt
tárgy a leggondo
sabban csomagoltatik g küldetik e l .

Traugott
raktárának

IMivel hirdetéseink utánoztatnak s _ _
. . .
Ihamisirtatnak, kérjük czégünket | V . O S Z t d l V a .
J
I TRAUGOTT FEITEL megjegyezni.

A. legkisebb meg
bízás a leggyorsab
ban s legpontosab
ban eszközöltetik.

kr. 5 db. jó aczéltoll.
» 2 » tolltartó.
» 1 » irókönyvecske.
2, 3, 5 kr. különféle illatos szobatüzjáték.
2 kr. egy ezüstözött érez kávéskanál
» 1 db. finom pipere-szappan.
» 1 » gyakorlati kulcstartó.
» 1 » kenökefe.
• 2 köteg finom havannah szivar-

j

Foulke és Társa
ügyvédek és telepitök

Mivel hirdetéseink utánoztatna'< s
hamisittatnak, kérjük ezégünket
TRAUBOTT FEITEL megjegyezni. |

kr. egy pár gyermek-harisnya.
» egy pipa szárral.
» egy tajték szivarszipka.
» egy ezukorzuzó.
» egy függő tüzszerszám.
» egy fénybör-öv. '
» egy finom arany - bronz medaillon.
10 » egy csinos bársony óratartó.
10 » egy sárkefe.
10 » egy garnitur gomb kéz-, ingelőre
» egy szabadalmazott czipo- s kezs gallérra.
tyügomboló.
10 » egy gyakorlati dugaszhuzó.
» egy db. radir-gummi.
10 » egy centiméter.
* egy czérnahuzó gép.
10 » egy burnótszelencze.
» egy örök naptár.
10 » egy jó aczélolló.
» egy finom jegyzőkönyv.
10 » egy kitűnő korall-füzér.
» négy db. illatos pecsétviasz.
10 » egy palaczk kitűnő pecséttisztitó,
vagy ugyanoly czélu szappan.
* egy bádogtálcza.
» egy finom zsebbevaló tüzszerszám, 10 » egy szépen öltöztetett bábu.
10 » egy fogkefe.
viaszgyufával.
10 » egy finom fodró fésű.
> egy üveg kitűnő „bécsi" tinta.
10 » egy pár divatos függő.
» egy elegáns fénykép-keret.
» egy doboz festék 12 színnel, s 10 » egy tégely hajerösitó kenőcs.
10 » egy kötő-kosár.
ecsettel.
10 » 1000 db. fogpiszkáló.
v egy rőf lámpabél.
10 » egy ruhaporozó.
» egy ezüstözött gyürü.
10 » egy hajfodoritó fa.
» egy zsebtükör.
.
10 » egy divatos óraláncz.
» egy ajk-harmonika.
10 v egy album 12 db. bécsi képpel.
» egy ezukorforgó
10 » egy két pengéjű tollkés.
» egy pár harisnyakötő.
10, 20 kr. egy finom sétabot.
" egy ezüstözött érez evőkanál.
15 kr. egy pár férfi-harisnya.
» egy leányfogó-gép.
15 » egy pár nagy erős férfi-harisnya.
B egy csinos őradisz.
15 » egy pár czérna-keztyü hölgyek]
* egy üveg gyertyaellenző.
e
számára.
" g y * „ezüst-golyé" legkitű
15 » egy plaid-szij.
nőbb éreztisztitó szer.
15 » egy kés, villa készülék.
» igen sok nemű jáiékszer.
15 » egy üveg finom illatszer.
» különböző társasjáték.
» egy szép képes-könyv szöveggel 15 » egy üveg valódi kölni viz.
15 » egy finom olló.
ellátva.
20 » egy pár férfi-czérnakeztyü.
» egy finom melltű.
» egy gyakorlati határidő-mutatő. 20 » egy palaczk hidegen használható
folyékony enyv.
* egy szép gyürü.
20 v egy nagy húzó harmonika.
» egy kávé táleza.
20 » egy sodrony kenyér-kosár.
» egy finom köszörűkő.
» egy finom világosság ellenző.
20 » egy jó minőségű hajkefe.
» egy db. glycerin- vagy növény 20 » egy bolhafogó-gép.
szappan.
20 » egy jól igazított zseb-bévmérő.
» egy db. viaszhajkenócs.
20 » egy gyakorlati keztyütágitó.
» egy kaucsuk utazófésü.
20 » egy finom zsebkefe, tükörrel, fé
» egy db. legjobb növény-fogpép
sűvel.
'
» egy bádog takarékpénztár.
20 » egy pár porczellán virágtartó.
» egy pár nadrágkimélő.
20 » egy j ó , negyed mrfld.' láttávul
• egy csinos bádogharsona.
távcső.
e
" S}' vadász- vagy jelzősip.
20 » egy jó, angol borotva.
» egy legjobb és gyakorlati szivar 20 » egy pár hosszú, jó női harisnya.
tartó.
20 » egy csinos varrópárna csavarral.
» egy skatulya 3 db. finom pecsét 20 » egy pár nadrágtartó.
viaszszal.
20 » egy egész készülék, kés, kanál,]
» 12 db. irón.
villa.
» egy kitűnő dugó.
20 » 100 db. finom levélboriték.
» a' leggyönyörűbb fényképek.
25 » egy jól szabályzóit nap-óra.
» egy szivarmetszök.
25 » egy fénykép-album.
10, 20, 30, 40, 50 kr. a legkülönfé 25 » egy láttaní üveg orrcsiptetö.
lébb ajándék darabok nők, férfiak, 30 » egy vásárkosár.
fiuk s leányok számára.
30 » egy szab. köszörű minden vágó]
6 kr egy tuczat hajfodoritó bőrből.
eszközhöz.
egy gyermek-óra lánczczal
8
30 » egy legújabb találmányú eszköz, |
egy pár czérnakeztyü gyerme
[10
mely aszoptató-dajkátfeleslegessé]
keknek.
teszi.
1301 (2—6) '
egy finom uri selyem nyakkendő, 35 » egy földteke a föld minden népé
10
egy finom jegyzőkönyv naptárral,
Jie
nek képes leírásával.
110 egy doboz 12 db. finom festékkel, 35 » egy gyermek-szinház alakokkal |
egy valódi tajt.-szipka.
llü
együtt.
egyfinommelitüsfülbevalókészlet. 35 » egy nagy iskola-táska felszijazva.
10
egy üveg, finom illatos hajolaj.
10
40 » 100 db. finom levélpapir.
egy olló-láncz.
10
50 » egy napernyő.
egy nagy szarufésü.
1 ft. 20 kr. egy jó, nagy esernyő.
egy zár kulcscsal bőröndre,
1 » 30 » egy fali óra, zománezozott, |
egy
franczia
s
bécsi
hüvelyk
mért.
IH>
két évi jótállással.
1
egy csinos legyező,
2
ft.
80 kr. egy teljes íróasztal felsze1
egy pár porczellán kávéscsésze,
relvéi y bronzöntvényből. Áll 11 dból:
1
egy porczellán csemege-tányér.
" íróeszköz; 1 levélnyomtató; 2 m a - |
egy gyakorlati szivarcsináló-gép.
gas gyertyatartó; 1 kézgyertya tartó;
110
100 db. kitűnő varrótű.
1 hévmérö; 1 tüzszerszám; 1 óra tartó;
1
egy jó tárcza.
2 tolltartó; 1 hamutartó.
110
az egyedüli és általánosan elismert
1
1
1
1,

l t l

10
10
10
10
10
10
10

New-York,
140
A több tekintélyes orvos által ajánlott,
s fényes eredményekkel alkalmazásba vett
sérvkenőcs

altesti sérvek ellen
Stnrzenegger

íiottlieb-töl

Broadway.

Löwinger A. és Társa
>M/ papir' kereskedése
Pesten,

Herisauban (Svájcz),
nemcsak magánál a készítőnél rendelhető
meg, hanem az alábbirt raktárból is. Az,
egyátalában semmi káros anyagokat nem
foglal magában s meggyógyít még elévült
sérveket is, — s legtöbb esetben tökéletesen.
E g y tégely ára 3 ft. 2 0 kr.
B a k t á r Pesten: Formágyl F .
gyógyszerésznél.
1273 (6—6)

I
l"
I"
I"

SW Figyelmeztetés

a szülőknek!
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel
mében ajánlom az általam évek
óta készített és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"
mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemű találmányt fö
lülmúl, de egyszersmind a gyer
mekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szá
razon, tejben vagy vizben felol
vasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.
tHT 1 db. ára 20 kr., postán
küldve 10 krral több.
SÍJMÍCZ István,
gyógyszerész Pécsett.
Főraktár Pesten: TÖRÖK J ó 
zsef gyszer. király-uteza; kapható t o 
vábbá: Schopf és Brezsányi uraknál,
Mária Valeria-utcza.Bndan: S c h w a r z m a y e r János gyszer.; B é c s : Mayerhoffer F . C . ; Prága: Furat J. gyszer.;
Crécz: P o r g l e i t n e r ; Zágráb: H e g e 
dűs gysz.
1205(2-10)

ff hatvani-utezati.sz.,
a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boríték dombornyomattal 1 ft., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo
nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
1 ft.20 kr.
S V 100 levél és borítékhoz díszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég
gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.
Színes nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapír 50 kr.
100 db. finom színes karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényii papíron
lft.
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü
vagy bristol papiron 90 k r .
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
StT" N a g y választék mindenféle
üzleti, j e g y z é k ! é s m á s o l ó k ö n y v e k 
ben. — Nyomdai munkák megrende
l é s szerint a lehető l e g o l c s ó b b ára
kon. — Levélbeli m e g r e n d e l é s e k
utánvét mellett t e l j e s í t t e t n e k .
ÖBT A fennt e l ő s o r o l t m e n n y i 
s é g e k e n kivfil — k e v e s e b b n e m ren
delhetö m e g .
1284 ( 3 - 4 )

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

J ó k a i Mór m u n k á i .
Népszerű kiadás. — Egy-egy kötet 40 kr.
72., 73-dik kötet:

A magyar nép éleze szép hegedüszóban.
Harmadik bővített kiadás.

N

c/5
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E
ámcsarnoka, Bécsben, ESrntnerring 2. sz.

o

•
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G . W E H R,

s&

Legújabb

találmány.

Gyógyszerészi gyakornoknak

A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve
sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad

kerestetik egy 4—6 gymnáziumi osztályt végzett fiatal ember,
3 évre minden fizetés nélkül J ó l s v á - r a (Gömörcnegyében).

OH1V& O. O. P e s t e n ,

1315 (i-3)

llfaléter Albert, gyógyszerész.

Józseftér 15. s z á m .
a hol a távírdák is megtekinthetők.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-nteza 4-ik szám alatt).

1291 ( 6 - 3 4 )

Előfizetési ffiltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csnpán V a s á r n a p i Ú j s á g : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. - Fél évre 2 frt. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Bacsányi

Jánosné.

(1766-1839.)

Jigy nemes szivü s emelkedett szellemű
nő eszményi alakját mutatjuk be ma olva
sóinknak, ki bár nem hazánk szülötte, s
talán soha sem is látta Magyarország hatá
rait, szive vonzalma s e hazán rajongó
szeretettel csüggő férje után magyar asszony
vala, s bár német irónő, irodalmunkkal is
összeköttetésben jött ennek egy nagyobb
tehetségű mint szerencséjii bajnoka által, ki
neki férje s az irodalomba bevezetője vala.
Bacsányi Jánosné, született Baumberg
Gabriela bécsi költőnő ez, kinek arczképét,
irodalmi hagyományait,
levelezéseit közelebbről
Kancz és Hafner urak
nemes fáradozásából s
szives áldozatkészségé
ből nyerte meg az öszszes Bacsányi-iratokkal
együtt akadémiánk. Ez
iratok mellett az emii
tett ajándékozó urak,
kik a rég elhunyt költő
pár levelezéseit s egész
hagyatékát át meg á t
tanulmányozták, k é t
életrajzi vázlatot is ad
tak, egy terjedelmeseb
bet Bacsányiról s egy
kisebbet nejének férj
hez menetele előtti éle
téről, midőn aztán sa
ját életfolyama férjéébe
olvadt.
Bacsányi Jánosné,
Baumberg Flórián Já
nos cs. kir. udvari titkár
és levéltár-igazgató és
Rodius Krisztina leánya
Gabriela
(Marianna),
1766. márcz. 24-dikén
született Bécsben. Te
hetsége fejlődését leg
kisebb gyermekkoráig
visszakísérhetjük; négy
éves korában Gellert
minden meséjét könyv
nélkül t u d t a ; s még
serdülő leányka volt,
mikor maga is kezdett
verseket irni és apjához
Wt költeményeivel, me-

lyet ez Blumauerrel közlött, ki azt a „Musen-Almanach" következő évi folyamában ki
is adta, magára voná az irodalmi körök
figyelmét is. Alxinger, Ratzky, Blumauer
jártak apja házához , s a fejlődő leányka
ezek társalgási körében folyvást táplálékot
nyert fellengő szelleme irányának, s csak
hamar legyözhetlen szenvedélylyel csüngött
a költészeten. Egy leánybarátság, a Pichler
udvari tanácsos leányával, a termékeny s
hires irónő Pichler Karolinával, — ki szü
letési nevét irói névül azután is megtartotta,

BACSÁNYI

J Á N O S N É . - (Egykorú festmény

mikor Greinerné lett — még jobban kifejté
Gabriela tehetségeit, s iránta nemsokára az
udvarnál is némi figyelem ébredt, melyet
egyes sikerült alkalmi költeménye annyira
fokozott, hogy őt a császárné is ismerni kí
vánta s több izben kegyesen elfogadta.
Egy esemény azonban csakhamar hatá
rozottabb irányt adott a fiatal nő lelküle
tének, s azzal együtt költészetének. A
kilenczvenes évek elején a nála csak három
évvel idősebb Bacsányival ismerkedett meg,
kinek gyönyörű alakja, nyilt és eszes tekin
tete, szikrázó eleven
szelleme s költői meleg
kedélye egyszerre láng
ra lobbanta a költői
hajlamokkal teljes le
ány szivét. A feltűnő
fiatal magyar költő vált
eszményképévé, minőt
addig még nem talált.
S a mi eddig ugy lát
szik, még érintetlen
hagyá a huszonöt éves
leány szivét: dalaiban
most egy rajongó sze
relem hangja kezdett
megjelenni, karöltve a
szabadság
eszméivel,
melyekkel amaforrongó
korszakban, ugy látszik,
szintén a magyar költő
ismertette meg a bécsi
német leányt, ki most
hűs, bár csinos alkalmi
költemények helyett a
szabadság és szerelem
ömlengéseivel lépett a
folyóiratok és zseb
könyvek olvasói elé.
Bacsányit azonban,
mint a Martinovicsok
összeesküvőjének része
sét vagy legalább tu
dóját, rövid pör után,
egy évi várfogságra
ítélte a megrémült hata
lom, melyet Kuffsteinban tölte ki. Megsza
badulva ismét Bécsbe
ment s megujitá viszo
után.)
nyát Gabrielájával. De

