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S o m o s k ö r o m j a i . 
(Nógrádban.) 

Hazánk annyi vészt látott, hogy alig van év, a melynek emlékeiből 
egy vészkönyvet ne lehetne irni; ha voltak is csendes perczei, 
nehéz, vészes napok követték azokat — a tatárjárás, — a száza
dos török harczok s a pártok tusai sokszor elnyomoriták 
hazánkat! — Senki sem volt biztos, mikor jö már ismét valami 
uj vezér hazánkba népeivel, hogy megölje a ki bátrabb, megfuta
mítsa, a ki gyávább! Ez volt oka, hogy minden tekintélyesebb 
családnak saját vára volt, ha utolsó fillérét erre áldozá is, életét 
és vagyonát igyekezett 
megmenteni a fölsze
relt vár védelme alatt; 
innen van, hogy ha
zánkban minden felé 
számtalan romvárat 
szemlélhetünk, hát ha 
még azok is fönn álla
nának, a melyeknek ne
vei is elenyésztek! Ily 
sok vár felállítása — 
ha más nem bizonyí
taná is, figyelmet ger
jeszt bennünk avagy 
emlékeztet a borzasztó 
kegyetlenségü harczok-
ra, s ha ezekre a törté
net fényében egy pilla
natot vetünk, akaratla
nul is eszünkbe jutnak 
Petőfi szavai : 
„Isten csudája, hogy még áll 

hazánk I" 

S e nagy hazának 
egy-egy kis királyság
gal vetekedő megyéi 
közöl több vár alig volt 
egyben is, mint Nóg
rádban. — Nógrád volt azon közép vármegye, hol az ellenség 
nem pusztított mindig, nem ugy álltak itt az ügyek, mint a déli 
végvármegyékben, melyeket ha egyszer elpusztítanak, soká ma
radtak pusztán, elhagyatva! Nógrádot ritkábban szállotta meg az 
ellenség, csak idöszakonkint jött, a midőn már ismét volt mit 
pusztítani. 

Ily alkalommal aztán nem ritkán fordultak elő tények, minőt 
például a Nógrád határán álló Drégely védése alkalmával oly hő-
sileg mutatott Szondy György, — s ki ne emlékeznék még azon 

S O M O S K Ó B O M J A L 

gyászos emlékű napokra, midőn a Losoncz romjaiból emelkedő 
füst megölt polgárainak vérpárázatával egyesülve szállott az ég 
felé?! — De térjünk be egybe a sok, idöbarnitotta romok közöl, 
— nézzük Somosköt. 

Ezen várrom közel Somos-Újfaluhoz egy hosszúkás mély 
völgyből kiemelkedő, magas, erdős hegyektől környezett kősziklája 
fekszik, annak mintegy koronáját képezi s e szép tájnak, a zöld hát-
tért kiemelve, nagyszerűséget ad. Ki építette ezen várat? azt bizo

nyosan meghatározni 
nem lehet, ámbár való
színű, hogy már látta 
a tatárjárást, mert az 
már 1340 előtt Kachich 
János birtokában volt. 

Alapitói valószi
nüleg a hatalmas Lo-
sonczy-ak voltak, a kik
nek birtokában később 
találjuk. 

1342-ben Zecheu 
Tamás nyerte azt kirá
lyi adományul s ezen 
nemzetségbeliek bírták 
IV. László és ü l . An
drás idejében is. 

1576. évben sok 
nógrádi vár volt török 
hatalom alatt. Fülek 
parancsnoka, Ali bég, 
az imént emiitett év
ben vette S o m o s k ö t 
ostrom alá s ha az elég 
számú őrség bátor pa
rancsnokkal bir, a tö
rökök nem egykönnyen 
veszik be a mindennel 

jól fölkészült és fölszerelt várat, a melybe csak egy meredek ut 
vezetett föl; de a gyáva parancsnok örségestöl együtt kiszökött 
a várból, a melybe a törökök ellentállás nélkül vonultak be, s a pa
rancsnok gyávasága által lön özvegy Losonczy né e Bzép birtokától 
megfosztva. — 1593-ik évig bírták az ozmánok, ezen évben nagy 
birtokot veszítettek el a törökök, ennek egy részét tevék Nó, 
várai is; erre a török őrség annyira megrettent, hogy maga 
el a várat s a hős Pálfly seregei, kik máskor vérüket ontv 
láttak, ezt ellentállás nélkül kerítek a magyar hatalom alá. 



1618-ban az ország figyelmét is magára vonta a vár, s azért 
törvény is hozatott, hogy Sonioskő vára, Fülekkel és Szócsény-
nyel együtt, erősíttessék meg. 

1647-ben az országgyűlés által ujabb megerősítése határoz-
tatván el s e megerősítés 1659-ben teljesittetvén is, ezen vár 
168l-ben a haza oltalmába vétetett s 20 fegyveres küldetett vé
delmére. 

1703-ban több megyebeli család, kik Rákóczy hatalmas párt
jára állani nem akartak, e várban keresett menedékét, a midőn 
is azt sok segéd örmilvel erősítek meg. 

A zavaros időközökben a hazánknak annyi hőst adott gr. For
gách család vette pártfogása alá, egyszersmind birtokába; később 
a báró Péterffy család nyerte királyi adományul; de a Péterffyek 
Jánossal ki halván, az ezzel rokon gróf Stahremberg család kapta 
felét királyi adományul, a hozzátartozó javakkal együtt; 1808-
ban tettleges birtokába is lépett, s a hozzá tartozó birtokokkal fe
lében mai nap is birja. 

S miután a várról, a mit tudtunk, le is irtuk, menjünk, szem
léljük kissé a romokat, melyek csak a mult század vége felé lőnek 
lakóik által odahagyva. 

Somoskő nagyobb váraink közé tartozik; erős falai három ke 
rek torony által voltak megszilárdítva, melyek részben még most 
is fenn állanak, s a szemlélőt biztosítják arról, hogy nemcsak egy 
kéjlak díszéül,hanem komolyabb czélnak is szolgáltak. A vár alját 
üregek s pinczék foglalják el, hol az épületekben levő holmi a tüz 
ellen biztosítva volt. Somoskönek, minthogy kősziklán épült, kútja 
nem volt, hanem őrsége az esővizet fogta föl e czélra készített 
cziszternák által, melyek maradványai még most is láthatók. 

Nem messze a vártól van egy bazaltkőbánya, melynek nagy
szerű s rendes szögű kristályaiból a vár egy része igen szilárd 
építő anyagot nyert. Ily kristályokat Nógrád országutai mellett 
mint sarkköveket is alkalmaztak, különben kellő bánásmód mellett 
a féldrága kövek helyét is pótolják. Somoskő vára nevét valószí
nűleg a sziklán termett nagy mennyiségű somtól nyerte. Jelenleg 
már csak éltének végperczeit várja s nevét, — hogy egészen el 
ne veszszen — az alatta elterülő pusztára is átruházta. 

Luppa Péter. 

K e l e t e n . 
Isten veled te kedves táj, te bérez, völgy, 
Mosolygó Bzép hazám, Isten veled; 
Hová mindig oly forrón vágyott lelkem, 
Megyek . . . Röpit a tündér képzelet . . . 
A földet, mely ölére fölfogadta 
A hontalant, remegve keresem . . . 
Határain leomlok térdeimre. 
Hideg porára forró csókot hintve 
Sírok hosszan, sírok keservesen. 

Megszentelt föld e z , ép oly szent, oly drága 
Miként az édes ősi hon m a g a : 
Jtt halt meg az, ki míg élt, érte élt csak, 
Itt porlad a hon leghűbb magzata! 
A s z e n t e s z m é n e k hőse, óriása, 
Önsúlyától e földre roskada; 
K néma puszta volt csendes tanuja 
Midőn szemét a leghivebb lehunyta, 
Miként aludt milljók csillaga . . . 

Sirod keresem s hasztalan . . . Vagy téged 
Hazátlan, tán sírhant nem is takar? 
De hisz föléd ha domborult is egykor 
Bégen széthordta már a zivatar . . . 
Ha ugy fölötted végig-végig tombol, 
Tudom ott lenn, hogy jó l eaik neked : 

Odvit,: Édesebb lesz zajától s í r i álmod , 
Eltedben ő volt leghivebb barátod 
ö egy maga zokog sirod felett . . . 

E vihar a letűnt csaták viszhangja, 
A z látogat meg késő éjjelen, 
S nehogy hiányozzál a vészből, vele 
A pusztának királya megjelend. 
Sirod fölött megáll és hosszan fölsír, 

j 5 W \ A . vész ragadja rémes hangjait . . . 
Fölverve mar a puszták néma csendje. 
Miként szavad hazádban szerte csengve/!' 1 ' 
Fölverte annak alvó fiait! . . J*"J »*4VJÍ*iL 

Oh bár ébrednél álmodból magad most, 
Bár rázhatnád le a föld rögeit . . . 
ö rü lne lelked, látván nyomdokidban 
Hiven haladni édes gyermekid; 
H o g y ugy szeretjük őseink hazáját. 
Mint egykor fönkelt lelked szeretél 
Nem is szállnál le vissza tán a sirba, 
Sorunkba állnál s küzdve, bátorítva, 
Utat mutatnál az üdvhon felé!? 

De te nem ébredsz; alszol mélyen, mélyén; 
Hiába várják, hogy fölkelsz talán . . . 
A z égben fenn, Istennél van már lelked. 
Onnét tekint le mosolyogva ránk. 
En is letörlöm könyeim a derülten 
Szemem feléd az égre emelem . . . 
S a földtől, mely porod fedi, búcsúzva 
Könnyült kebellel üdvözöllek újra 
Kedves hazám, édes j ó nemzetem! Jánosi Gtuttáv. 

Még egy csókot! 
N o v e l l a , J Ó K A I M Ó R T Ó L . 

Senor Esteban de Bandoz, és senor Jüan de Cavalor példás 
jó barátok voltak. 

Mindenki elismeré róluk, hogy elválhatatlanok, hogy egymás 
nélkül nem is élhetnek, s neveiket nem is lehet egymástul elvá
lasztva kimondani. 

Egy közö's üzlet társai valának, anélkül, hogy egymást meg
szólták volna, vagy egymás szerencséjére irigyek legyenek. 

Ugy éltek, ugy jártak együtt, mint Castor és Pollux, mint 
Orestes és Pylades. 

Senor Esteban de Bandoz szolgáltatá az üzlethez a nyers anya
got, senor Jüan de Cavalor pedig kidolgozá azt; s mindakettő 
szenvedélylyel üzé a maga mesterségét, s ha egy kancsó ó-xeresi 
mellett tűzbe jöhetett, ki nem fogyott annak részletezett magasz-
talásából, 

Szükséges pedig tudni, hogy senor Esteban de Bandoz volt'á 
toledói vérbiró, senor Jüan de Cavalor pedig — a hóhér. 

Az pedig kétségtelen dolog, hogy egy becsületes hóhérnak, 
ha tisztességesen meg akar élni, föfö szüksége van egy, hivatását 
értő bűnvádi biróra, s viszont egy pontos és rendes bűnvádi biró, 
ha azt akarja, hogy minden illendő kerékvágásban menjen, nagyra 
lehet vele, ha egy derék kitanult hóhért számithat ismerősei közé; 
mint vala ez az eset 1656-ban Toledóban. 

Bámult azon az egész világ, milyen rettenetes gyorsasággal 
folytak le a perek e két jeles férfiú idejében; milyen rövid szenve
dése volt Toledó környékében minden tolvajnak, utonállónak, mi
lyen pontos és rendes igazság szolgáltatott a legrövidebb uton 
minden valahol felfedezhető boszorkánynak, ördöngösnek, eret
nek káromlónak és házasságtörönek; kik a hetirend változatos
sága tekintéböl a nagyérdemű közönségnek a seprüztetés, bélyeg
sütés, nyelvkivágás, nyakazás és megégetés látványát nyújthatni 
valának szerencsések. 

Senor Jüan de Cavalor minden seprüzésért kapott a váróstul 
két ezüst durost, bélyegsütéssel összekötve négyet, egy egyszerű 
nyak levételért két arany moidorest, valamely tag előleges levá
gása mellett még két doublont; egy teljes ornátusu megégetésórt 
pedig tiz aranyat. 

Azt tehát nem lehet tagadni, hogy senor Esteban de Bandoz 
részéről a gyöngédség legérzékenyebb nemének tekintendő, hogy ő 
tisztelt barátjának e jövedelmező foglalkodását soha megakadni 
nem engedé, sőt inkább figyelmét a körülfekvő vidékre is annyira 
kiterjeszté, hogy alig volt olyan hét, melyben Don Jüan de Cava-
lorért innen vagy amonnan szekérrel ne jöttek volna, hogy más 
városba elhordják, mint valami híres gyakorló orvost nagy epidé
mia idején. 

De azonkivül is nagyon örömest dolgozott e szakban senor 
Jüan; azt meg kell róla vallani, hogy nem csupán a várandó tisz
teletdíj, mint inkább a művészetéhez lánczoló szenvedély sietteté 
öt a számos megrendelések pontos és lelkiismeretes végrehajtá
sában. 

Mikor a tömérdek összegyűlt sokaság előtt felállhatott arra a 
magas szinpadra, a honnan igazi tragoediakat szoktak mutogatni; 
mikor felgyűrhette izmos karjairól kétfelől a veres inget, mikor 



m 
kezébe vehette az ismerős szerszámokat, olyan boldog elégiiltség 
ült orczáján s ha áldozatai netalán orditottak; ö azt, mint művé
szete iránt tanúsított elismerést és hódolatot fogadta azok részéről. 

Különös kedve telt abban, hogy mikor pallosával egy fejet le
ütött, azt akkor hirtelen felkapta üstökénél fogva s ha annak túl
világi dühtől és halálkintól vonagló arczába nézhetett: — ilyenkor 
vonásain valódi gyönyör áradt el. Igaz, hogy vonásai nem voltak 
kellemesek, de ettül a gyönyörtül épen irtózatosakká váltak. 

Egyszer Toledótól félnapi járásra volt senor Jüannak nagy 
szereplése. Egy csoport szegény ördögöt kellett neki kivégezni, a 
kik alamizsnát kéregettek a z utasoktól, — persze pisztollal ke
zükben. 

A feladatot nem lehetett egy nap alatt elvégezni, sokan vol
tak és időt kellett nekik hagyni, hogy a mulatságot teljes mérték
ben élvezhessék. 

A legelső elitélt volt egy Squirro nevü vásott siheder; ki a 
mint meglátta a hóhért, vidámon kiált rá : 

— Ah, senor Jüan, hát hogy érzi ön magát? 
A nép kaczagott e kérdésre, a mi senor Jüan büszkeségét na

gyon ingerié. 
— Ostoba kölyök, én csak érzem magamat valahogy; de majd 

azt mondd meg, hogy mint i r z e s z te engemet? 
Erre a tromfra megint kaczagott a z érdemes közönség s se

nor Jüan megvolt elégedve magával. Aficzkót leülteié akis székre. 
— Hát senor Jüan, kérdé Squirro vigyorogva; hány fej van 

most a rováson? 
— A tiéddel együtt tizenkettő. 
— Eltart az m a , meg holnap, ugy-e bár? 
— De el is végzem, ha az idő kedvez. 
Squirro röhögni kezdett : 
— Hát a szép feleség, a kis senora Juanita mit csinál azalatt 

oda haza? 
A hóhér e bolond kérdésre mérgesen húzta össze szemöldeit; 

s marokra kapta a pallost. 
Squirro még egyet mondott neki : 
— No hát, tudd meg te vén bolond, hogy a mig te itt mást 

alacsonyabbá tészsz egy fővel, azalatt senora Juanita és senor 
Esteban de Bandoz otthon magasabbá tesznek tégedet egy pár 
szarvval. 

A következő perczben lerepült a rabló feje. 
A hóhér dühösen kapta azt föl a fövényről, hogy szokás sze

rint, szeme közé nézzen, s ime most a leütött fő vigyorgott csúfon
dárosan ö reá, pokoli gyönyör érzettől eltorzulva, s a hóhér arcza 
rángatózott halálos düh és vesztő kín miatt, mintha az volna he
lyéről leütve, s valami ördöngös szemfényvesztő kicserélte volna 
őket. 

A nagyérdemű közönség rengeteg hahotában tört ki erre a 
tréfás jelenetre, a mi senor Jüant annyira kihozta a sodrából, hogy 
földhöz csapa a pallost, leszállt az állványról, s összeszedvén szer
számait, öszvérre ült s ott hagyá a többi tizenegy nyomorult tol
vajt; csináljon velük a nemes tanács, a mit akar. ő szalad öszvér
halálában Toledóba viszsza. 

Most kezdett el előtte világosodni minden. Hát azért az a 
rettenetes nagy barátság senor Esteban részéről f hát azért ipar
kodik a z egész Arragonia tolvajait mind rendre elitélni, hogy a 
mig a férj a status szolgálatában távol van, azalatt a szép me
nyecskét háborítatlanul vigasztalhassa! 

A bakó késő éjjelre ért haza. Háza szokás szerint a városon 
kivül levén, észrevétlenül térhetett be; szobájának kertre nyiló 
ablaka ki levén világítva, azon betekinte s igen elevenen látta; 
hogy egy gazdagon megrakott asztal mellett ketten ülnek; az 
egyik a felesége, a másik senor Esteban; még pedig nem átellen
ben, hogy az asztal közöttük volna, hanem egészen egymás mellett, 
hogy az alcade karjával átölelhesse a szép Juanita karcsú derekát. 

Annyira meg voltak pedig abban nyugodva, hogy senor Jüan 
most ós holnap délig hivatalos kötelességei által van elfoglalva, 
hogy még csak őröket sem állítanak az ajtókba. A hóhér bejöhe
tett, anélkül, hogy cselédei észrevették volna; azok bizonyosan 
aludtak, vagy részegek voltak már. 

Senor Jüan szerszámai között keresgetett. Szép volna ugyan 
pallossal egyszerre leütni mind a két fejet, mikor egymáshoz ha
jolnak, de annak nagyon hamar vége vau. Ezt tudja a hóhér hosz-
szas gyakorlat után. Mást gondolt ki. Elővette a bélyegvasat, a' 

mivel a gályarabokat szokás megbélyegezni; egy akasztófa van rá 
vésve; azt a konyhán raegtüzesité a vacsoráról fennmaradt parázs
ban, azután a félig nyitott ajtón keresztül belopózott nesztelenül 
szobájába; ott elrejtőzve hallgatózott a függönyök mögött. 

A szerelmes alcade ölében tartá a rózsarczu Juanitát, azokkal 
a kláris ajkakkal; azokkal a granátszemekkel s kéj ittasan sutto
gott hozzá. 

— Még egy csókot Juanitám. 
Azt megkapta. » 
— Még egy csókot, szép Juanita. 
Azt is megkapta. 
— Ah még egyet. 
No még azt is. 
— Nesze hát még ez az egy ! — ordita senor Jüan, előugorva s 

ugy nyoma a tüzes billogot az alcade képes ábrázatjához, bogy azt 
majd a nehéz nyavalya törte ki ijedtében. Azzal a hóhér kiugrott, 
ismét az ajtón s elszaladt világgá. Hogy azontúl mi lett belőle? 
arról már nem értesültem; hanem hogy senor Esteban <!e Bandoz 
holta napjáig viselhette az akasztófa bélyegét a balpofáján, — az 
már bizonyos. 

A daninskusi mészárlás. 
A Szíriában elkövetett embertelenségeket még mindig homály fedi. 

Annyi bizonyos, hogy nem véletlen összecsapásokból támadtak, de hogy 
mesterségesen voltak előidézve. Kik voltak azok, kik ezen vérontásra bujto
gattak ? A z ó török párt emberei voltak- e, kik a szultán reformjaival évek 
óta elégedetlenek, s ezért a keresztyének iránt gyűlölettel viseltetnek, vagy 
európai titkos bujtogatás kereste az alkalmat a régen várt beavatkozásra? 
Egyedül az világos, hogy a viszálkodás kezdői, Francziaor-zág védenczei, a 
keresztyén maronitdk voltuk, mire elleneik, a muhamedán drúzok, a keresz
tyének dühös üldözésével válaszoltak, mit a török hatóságok békésen 
eltűrtek, .- miben a török katonaság is tevékeny részt vett. Ha a keresett 
beavatkozás igazolására, csakugyan szükséges volt nyugtalanságokat elői
dézni, lehetett volna azokat kisebb mérvben felhozni. A borzadalmas véron
tás, mely által 20,000 ember veszté életét, 80,000 ember hajlékát, a török 
fanatismusnak tulajdoníttatik. A török hatóságok tétlen magaviseletét, av
val akarták menteni, hogy a szükséges katonai erő hiányzott, de kitűnt, 
hogy május végével, a midőn az üldözések megkezdődtek, 4450 rendes ka
tona, és pedig : Beirutban 650, Dejr el Kamr-ban 200, innét félórányi tá
volságra Bei-Eddins palotájában 300, Hasbeja és Basejaban 700, Damas-
kusban 2000 , Baalbekben 300, Höms és Hamahban 800 , — s azonfelül 
több basibozuk és arnauta önkénytescsapat állomásozott Szíriában. E 
katonai erők, vagy a vérontás színhelyén, vagy oly közel feküdtek ahoz, 
hogy e seregek parancsnokai, Kursshid basa Beirutban, és Achmet basa 
Damaskusban, a szegény keresztyéneket könnyen oltalmazhatták volna — 
ha akarták volna. 

A Libanon körül vette kezdetét a vérontás. Zahle, Hasbeja, Raseja, 
Dejrel Kamr, s száz más falut pusztítottak el a drúzok, s miután e falvak 
keresztyén lakóit leölték vagy elűzték, s a rubolt holmit elrejtették, békét 
ajánlottak a keresztyéneknek. De a keresztyének elleni ingerültség Szíria 
távolabb pontjaira is elterjedt, s több helyen jelenkezett, a drúzokkal szö
vetkezett arab és kurd csőcselék, dühében nem ismert határt, s a keresztyé
neket a többi Sziriában is veszély fenyegeté. Damaskus volt leginkább ve
szélyeztetve, mert ennek lakossága Kelet legvadabb legdühösebb népei közé 
tartozik. A Bairam ünnep, mely rendesen a kihágások időszak", csendesen 
mult el, s a keresztyének szabadabban kezdtek lélekzeni. De Damaskusban 
is ép oly dühösen mint a Libanonon, vala a vész kitörendő. Török fiuk fából 
készült kereszteket dobtak az utczák ban szét, miket az igazhivők lábbal ti 
porták. A rendőrfőnök e fiukat avval bünteté, hogy vasra verve az utczákat 
söpörteté velők. A törökök erre felingeredtek, s. csoportosodni kezdtek. Már 
a legközelebbi pillanatban, a nép alsóíosztálya a legvadabb felindulásban volt. 
Férfiak, asszonyok, gyermekek futkostak az utczákon kiáltozva „öljétek, 
fojtsátok meg a keresztyéneket, gyújtsátok fel házaikat, ne kíméljetek sen
kit közölök, a katonaságtól ne féljetek, ezek nem fognak akadályozni?" És 
ebben igázok volt a gyilkosoknak, mert a katonaság nem lépett fel, s ha fel
lépett is, csak azért történt, hogy maga is raboljon, s a nők ellen erőszakos
kodjék. 

A z elaő támadás az orosz konzul lakát érte. A dragomant megölték, 
házát kirabolták, azután felgyújtották. Ugyan e sors érte az osztrák és g ö 
rög konzulátus épületeit, a belga és amerikui konzuli lakokat kirabolták, de 
nem gyújtották fel. A porosz, franczia és angol konzulok lakait nem bántot
ták. A vérontás július 9-én délután 2 órakor kezdődött, s késő éjig tartott. 
A dühös nép a keresztyének élete és vagyona ellen tört, gyilkolt, rabolt s 
gyújtogatott. Több keresztyénnek sikerült, némely török lakában és a várban 
menedéket találni, de még több veszett el a dühös nép tőrei alatt, sok pedig 
a lángokban lelte halálát. Fiatal nőket és leányokat gyalázatosan bántal
maztak, .- végre rabságba hurczolták. Este valamennyi keresztyén város
rész lángban úszott s azon szerencsétlenek sorsa, kik még menedéket nem 
találtak ekkoráig, a legkétségbe-ejtöbb volt. Fegyveres , vérszomjas cso
portok állták el útját a menekülőknek, s irgalmatlanul konczoltak. A tö-



rök hatóságok ez embertelenséget nyugton nézték, s meg akadályozására 
semmit sem tettek. Achmet basa a Tarost hatósággal tanácskozott, de ered
ménye a tanácskozásnak nett volt, a katonák egynehányszor kiállíttattak, a 
ugy ia tettek, mintha fegyvereiket töltenék, e az ágyukat irányoznák, — de 
lövés nem tortént. Annál nemesebben viselé magát Abd-el-Kader. Ő, ki 
életének legszebb részét a keresztyének elleni harczban tölte, ki tervei meg
hiúsulása után, keresztyén ellenségeitől soká fogva tartatott, ó* veté magát 
hitfelei dühének eléje, a mészárlás megszüntetését parancsolva. S miután 
hitfelei szavára nem hallgattak, saját élte veszélyével menté meg 'az üldö
zött keresztyéneket, számtalannak adván közölök, saját lakában menhelyet. 

A keresztyénektől lakott városrészek július 10-én szívszaggató képét 
mutaták az elkövetett embertelensegeknek. — A házak, templomok, klastro-
iu >k mind romokban, s a romok között elégett emberi bullák voltak. — Még 
jul . 10-én sem mult el a veszély, korán reggel újra kezdődött a gyilkolás, 
pusztítás, s egész napon át tartott. Jul. 11-e még veszedelmesebb volt. A 
vidékről uj csoportok jöttek a 
városba, vérrészőket kívánva. 
Azon tőrök házakra törtek, 
melyekbe keresztyének mene
kültek, s dühös fenyegetések 
között ezek kiadatását köve
telték. — T ö b b háztulajdonos 
félve, megijedve e fenyegeté
sektől, kiadá a keresztyéne
ket a gyilkosoknak, mások 
bátrabbak voltak, ellentálltak 
e követeléseknek, s Achmet 
basához fordultak segítségért. 
Ez engedett a felszólításnak, 
mert igazhitű kérte fel, — s a 
török házakban levő keresz
tyéneket, katona őrizet alatt 
viteté a várba. A várban ekkor 
10,000 keresztyén volt együtt. 
A z utczákon még mindig gyil
koltak, s a keresztyén városré
szekben még mindig lángok 
csaptak fel. Ez igy tartott jul. 
16-áig, az uj helytartó Moha-
mor basa megérkeztéig, ki e 
napon, este felé érkezett a vá
rosba. 

Nyolcz napon át volt 
Damaskus, a legelvetemültebb 
csőcselék hatalmában. 

A megölt keresztyének 
számát 20,000-re teszik, a kár 
megbecsülhetetlen. — Jelenleg 
Fuad basa viszi a birói tisztet, 
ő szabja a büntetéseket, me
lyek a török erély egész mér
vében hajtatnak végre. 

A z elrabolt nők vissza
hozása, ugy az elrabolt jószág 
megtérítése iránt is tétettek 
lépések. 

D e a damaskusi nép fa
natizmusát és vadságát a vér
pad sem lesz képes kiirtani, 
ugy Achmet basa és a városi 
hatóság elleni bármely szigorú 
eljárás sem fogja a török ha
tóságokat arra birni, hogy j ö 
vőre a keresztyéneket oltal
mukbavegyék.— Szóval, nincs 
biztosíték, hogy hasonló em-
bertelenségek Szíriában többé 
ne történjenek. L. 

H E G E D Ú S L A J O S N É S Í R E M L É K E A P E S T I T E H E T Ő B E N . 

Hegedüsné síremléke. 
A pesti temető, hol annyi jelesünk hamvai nyugszanak, ismét 

egy szép sírkövei lett gazdagabb, hogy annál hangosabban hirdesse 
az élők veszteségét, de egyúttal a kegyelet meleg érzéseit is. A fe-
lejthetlen színművésznőnek e lapokban arczképét s rövid életrajzát 
is közöltük, (V. TJ. 1859. 42. szám); sorsa emlékét pedig Jókai. 
„Egy család drámája" czimü megható és igaz rajza után leghíveb
ben fogják megőrizni olvasóink. Sept. 19-én volt évnapja a fiatal 
művésznő halálának; egy év mult el, melyben oly sokat emleget
tük, virágokat vittünk sirjára, hova férje és fia is hozzá költöz
tek örökre. E szomorú eaemény még inkább fölgerj észté a 
részvétet s a boldogult tisztelői összeállának, hogy emlékét még 
inkább megőrizzék. Mint lapjaink is jelentették, épen az évfordu-

lati napon lön felállítva magán adakozások utján sírja felett egy 
diszes köemlék, melynek rajzát ide iktatjuk lapunk képcsarno
kába, az emberi és hazafiúi kegyelet állandó jelei közé. 

A leleplezés — irta akkor egyik helybeli lap — sept. 19-én 
d. u. 4 órakor szép őszi verőfény mellett, sokak jelenlétében tör
tént. Mindazok, kik az elhunytat szerették, jó ismerősei, pályatár
sai, iró barátjaí, a színház akkori igazgatója, Ráday gróf, s tisztelői 
eljöttek e szép ünnepélyre, midőn ismét alkalom nyilt, többekkel 
egyesülve mondhatni buzgó imát ö érette, a kit soha nem fogunk 
elfeledhetni és a kinek könnyűd kecses árnyéka most ís gyakran 
elvonul szemeink előtt, midőn a színpad deszkáira tekintünk. 

Az ünnepély egyszerű volt: rövid egyházi szertartás és a nem
zeti színház dalkarának gyászéneke voltak a förészletek; azután 

a síremléket bokrétákkal, 
nemzeti színű szalagos vi-
rágfüzérekkel s egy fekete 
immortell- koszorúval ag-
gaták tele a jelenlevők. — 
Leszállott az alkony, mi
dőn a bánatos gyászsereg 
a sirszobortól s az alatta 
nyugvóktól elbúcsúzott. 

Maga a síremlék ma
gas, py ram is-alakú, köze
pén művészi gonddal ké
szült tömör párkányzattal; 
az egész mü fényesített szép 
szürke márványból van ké
szítve. Egy oldalán nagy 
aranybetükkel „HegedŰS 
LaJOSní" neve van bevés
ve, azon megemlítéssel, 
hogy ez emléket tisztelői 
álliták; a másik oldalon 
utána elhunyt férjének és 
kis fiának (a két Hegedűs 
Lajosnak) nevei olvashatók. 

E szép emlékszobor 
is, mint annyi más becses 
mü pesti temetőnkben, & 
művészi törekvésű és haza
fiúi érzületű Gerenday An
tal pesti szobrászati műte
reméből került ki, s a szép 
sirszobrokban naponkint 
gazdaguló sírkertnek ez is 
valódi díszére válik. 

A keményítő. 

Ne csodálkozzál, ked
ves olvasó, hogy oly tárgy-
gyal kívánlak mulattatni, 
melyet eddig tán csak a 
könyvkötök műhelyében s 
a mosónők kezeiben láttál; 
azonban ha előre bocsátom, 
hogy a keményítő élel
münk egy fő tényezője, 

melyet ugy a mindennapi kenyérben, mint a legízletesb sütemény
ben eszünk, — ugy a kellemesen hűsítő sörben, mint az oly 
gyakran, visszaélésig használt pálinkában iszunk, s melynek elő
állítása a gyárakban számtalan emberi kezet fogíalkodtat : akkor 
tán figyelmesebben fogod olvasni a következő előadást: 

„A legnevezetesebb állomány, melyet a növények sejtjeiben 
találunk, kétségkívül a keményítő, nemcsak azért, mivel az emberek 
s állatok táplálkozásában oly lényeges szerepet játszik, hanem ezt 
mellőzvén, sajátságos ótvvlegtöbbnyire csinos alakjai miatt, me
lyekben a górcső alatt mftatkozik, s melyek a belső szerkezet ma
gas fokát tanúsítják." Ezt olvassuk dr. Schleiden, jénai egyetemi 
t$nÓí oA. növény és élete" czimü jeles munkájában. 

m9m'A. keményítő csak a növényekben és pedig gyakran igen nagy 
mennyiségben jő elö, ugy, hogy kevóa növény találtatik, melynek 
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egy vagy más részében keményítő nem léteznék. — Ha egy igen 
finom burgonya szeletkét teszünk egy meglehetősen nagyító gór
cső alá, azt lógjuk látni, hogy az emiitett csucsor belseje hólyagok-
hoz hasonló üregekből, sejtekből áll, melyek tömvék különféle 
nagyságú, rendesen tojásdad s K Í S babokhoz hasonló fejér szem
csékkel. Ezen szemcsék, melyekből egy sejtben gyakran 20—30 is 
elöjó, a keményítő. 

A zuzmóknál, jelesen az izlandi zuzmónál (Cetraria islandica 
L.), mely oly jótékony orvosságot nyújt a tüdőbetegségben, maguk 
a növényt alkotó sejtek falai is nagyobb részt keményítőből álla
nak. Ne csodálkozzunk tehát, hogy az északi vidékeken, hol a gabo-
natermesztésneka zordon éghajlat határt szabott,a zuzmók, jelesen 
az iram zuzmó, és izlandi vértecs, mint a keményítőt gazdagon tar
talmazó növények, eledelül használtatnak. 

A virágtalan növények közöl még a páfránok (Felices) belé
ben, a csillagalyfélék (Marehantiaceae), a vizályfélék (Characeae) 
és a börraoszatokban (Tangc) is találtatik keményitő. 

Az említett növényeken kivül sokkal nagyobb mennyiségben 
jö elö a keményítő, a virágos növények csucsoraiban, a húsos gyö
kerek- és hagymákban, különösen a magvak — mint a gabonane-
müek — fejérnyéjében, továbbá a hüvelyesek húsos szikéiben, a 
pálmák, p. o. szágó pálma (Sagos Rumphii W . ) belében. 

Ritkábban s csak bizonyos évrészekben, jelesen télen, fordul 
elő a keményitő a fák kérgében is; ebből könnyen megérthetjük, 
mikép a hidegebb égaljat lakók a fakérgéből is, habár nem oly jó, 
de mégis tápláló kenyeret süthetnek. 

Ámbár a keményitő a növényekben jö elő, mégis annak ineny-
nyisége a különféle évszakok szerint igen is változik, annyira, hogy 
mig bizonyos időben mintegy tömve van töle a növény, addig más
kor azt vagy nem, vagy pedig csekélyebb mennyiségben leljük ott. 
A keményitő tehát a növényekben felhalmazott anyag, melyből a 
növény-szervezet más állományokat alkot s azokat elsajátítja. 

„Ősznek idején a fa kérgében és fiatalabb fáju bélsugaraiban 
felhalmoz keményítőt, mely tavaszkor az életnedvnek (Cambium) 
a sejtek képzésére állományait kölcsönözi. A gabonafélék fejér-
nyéje, a burgonya csucsora keményítőt készit, mely, a csírázásnál 
lassanként feloldva, a fiatal növénynek első eledelét nyújtja." Ez 
olvasható a hires dr. Schocht physiologiai növénytanában. 

Hogy pedig ez utóbbi állítás való, De Candolle hires fran
czia füvész következő észleleteiből kitűnik. Szerinte 100 font burgo
nya augusztusban 10 font keményítőt ad, septemberben 14 1 / , fon
tot, októberben 14 3 / 4 fontot, novemberben 17 fontot, áprilisban 
13% fontot s májusban ismét csak 10 fontot. 

Nem lesz tán érdektelen, ha itt némely, különösen élelmet 
nyújtó magvak keményítő tartalmát közleni fogom : 

100 rész (|>. font) 
Karolinái riaben Tan 85.07 rész 

88. 8 . 

keményitő, egyszerű elem-e vagy összetett? Azon 65 elemből, me
lyek az egész földet, a rajta s benne eddig ismert anyagokat képe
zik, a keményítőben csak három van, és pedig : széneny, kőneny 
és éleny s Berzelius híres svéd vegyész szezint 100 rész keményí
tőben, 28.6 rész széneny, 47.6 rész köneny s 23.8 rész éleny van. 
Állományait tekintve tehát ugyanazonos a sejtenynyel (Cellulose) 
és Payen vizsgálatai szerint a keményitő a növényi működés által 
is átváltozik czukorrá. 

Már fölebb emiitök, hogy a keményítő finom pora a górcső 
alatt bizonyos alakú szemcséket mutat. A 200—300 szoros nagyi
tásnál észreveszünk e Bzemcséken legelöl is egy pontot vagy héza
got (lásd 1., 2. ábra a betűt), mely különféle nevezetekkel nevez
tetett el, igy a legrégibb búvárok : magcsának, (nucleus, Fritsches 
Kern), Schleiden : központürnek (Centralhöhle), Kützing : üregnek 
(vacuole) nevezték s ezen központürnek valódi szerkezetéről is el
térnek a vélemények, mert némelyek azt űrnek (Schleiden, Kützing), 
mások szilárd tömegnek (Mohi) tartják. 

(p. font) keményitő (Vogel szerint) 

„ (Davy szerint) 

(Vogel szerint) 

(Da»y szerint) 
(Davy és Vogel szerint) 
(Zennik szerint) 
(Einhof szerint) 

Piemonti rísben 
Árpában „ 79. 0 
Téli búzában „ 77. 0 
8zicziliai bnzában „ 75. 0 
Tönköly ben „ 74. 0 
Berber búzában „ 74. 0 
Nyári bnzában „ 70. 0 
Kozsban .. 61. 0 
Zabban „ 59. 0 
Pohánka czikszárban ,. 52. 3 
Babóban (Vicio saba) .. 34. 0 
Borsóban . 33.95 
Lencsében „ 32. 0 „ „ „ 

Nézzük most a keményítőnek külső s belső tulajdonait. 
A keményítő tiszta állapotban, a mint azt p. a burgonyából 

kimosás s szárítás után nyerjük, vagy készen a boltokban veszszük, 
fejér port képez, melynek tapintata lágy, ujjak közt recsegő, s mely 
a hidegvízben nem oldódik, a forró vízben Mohi Hugó szerint majd 
Bzázszorta nagyobbra felpuffad, de végkép itt sem oldódik fel, csak 
az úgynevezett pépet képezi; a savak és égvényekben (alkáli) köny-
nyen feloldódik, ellenben a borszeszben, illó és zsiros olajokban vál
tozatlan marad. 

A legjellemzőbb a keményítőnél az, hogy iblanyoldattal (jod-
tinctur) habár oly hígított is : violás, kék vagy sötétkék szint nyer, 
mely színtől azonban a borszesz ismét megfosztja a szemcséket. 

Tovább vizsgálván a keményitő szemcséket, azt találjuk, hogy 
az emiitett központür rendesen egy oldalhoz közelebb esik s körüle 
aztán több, kevesebb körkörös vonal látható, melyek az űrnél sű
rűbbek, távolabb attól ritkábbak (lásd az 1., 2. ábrát). Ezen vona
lok pedig nem egyebek, mint határvonalai ama rétegeknek, me-

Ezen tulajdonságánál fogva a keményítő és iblany kölcsönösen meg 
utatják egymást a folyadékokban, minek nagy gyakorlati haszna 
in a vegytani kísérletekben, 

belalka 

i n 
v a n 

lyekből minden keményítő szemcse, miként a hagyma, összetevő 
van. 

„A keményitö8zemek hólyagosakból s mint a többi sejtek fa-
lazat-(membran) és folyó tartalomból állnak. A falazat belsejében, 
valamint a fásodó sejtekben, központkörüli rétegek rakódnak le, a 
hólyagcsa világa (Lumen), az úgynevezett magcsa (Kern) ezáltal 
többnyire kis üreggé lesz, mely mindig folyósággal van betöltve." 
Imigy magyarázza Nágeli a keményítő rétegek alakulását. 

E szerint tehát a szemcsék külső rétegei mindig öregebbek a 
belsőknél s mennél fiatalabbak a szemcsék, annál kevesebb rétege
ket mutatnak, s annál közelebb állnak a gömb alakhoz. Ezen véle
ményben vannak : Sprengel, Turpin, Raspail, Münter, valamint 
Kützing és Walpers. 

„Legérdekesebbek reánk nézve egyes, igen rendetlenül alakí
tott keményitöszemcsék, p. a Dieffenbachia Seguine Schott növény
ben, melyek azon következtetésre jogositnak bennünket, hogy a 
szemcsék rétegei lassanként kívülről lerakódnak." Imigy magya
rázza Schleiden a rétegek képződését, szerinte tehát a külső réte
gek a legújabbak s a belsők a legöregebbek. Ezen véleményt kö
vetik : Unger, Berg, Fritsche és Schacht, s még azzal is támogat
ják „mivel az összetett szemcséknél néha a legkülsőbb rétegek 
minden szemet körülvesznek." 

Ezen két vélemény között az első valószínűbb! 
Schleiden szerint a keményitő háromféle fö alakban jö elő a 

növényekben, jelesen : 
I. Alaktalan, pépnemü keményitő, minő p. a nagyobb karda-

momum (Cardamomum május) magvaiban; a homok sás (Carex 
arenaria L.) gyöktörzsében; a szaszaparilla tuktna (Smilax sassa-
parilla) kérge- s gyökerében, sőt Schacht észlelete szerint egy fo
nálgombában is találtatik. Mohi az ilyetén alaktalan keményitő 
létezésén kétkedik. 

H. Egyszerű, egyes keményitő szemek, melyek alakjaikra 
nézve több csoportozatot képeznek. Ezek : 

1) Gömbölyded szeműek, és pedig : 
a) Látszólag egészen hiányzó központi űrrel. Ily alakú s 

rendesen apró keményitő szemcséket lelünk a sárgarépa (Daucus 
carota L.) sejtjeiben, a fák életnedvében és a levelekben; nagyobb 
szemcsékben találjuk ez alakot a hagymás kötör (Saxifraga granu-



lata) hagymagumóiban s a kolonczos szironták (Ficaria verna) le
vélhonali gumóiban. 

b) Kis, gömbölyded központürrel. Ide tartozó alakoknál a 
szemcsék réteg-képzése majd észrevehető", majd pedig észrevchetlen 
vagy hiányzó. Az elsöbbi alakok elöjönek a cycadák' (Cycadeae) 
belében, a burgonya csucsoraiban és gumói liliom-hagymájában 
(Lilium bulbiserum) (lásd az 1., 2. ábrát); a koronavirág (Fritilla-
ria imperialis) és liliomban, kagylós alakúak és a tulipánokban 
majd háromszögük a szemcsék; — az utóbbi alakok találtaknak a 
kukoriczában s a risben. 

c) Hosszas, mintegy többfelé szétrepedezett központürrel 
ellátott szemcsék különösen a hüvelyesek, mint bab, borsóban 
szemlélhctök (8. ábra). 

d) Egészen üres, serlegféle szemek találtatnak a florentiai 
nőszirom (lris florentina) gyöktörzsében (9-ik ábrának egyes mag
vai), különös itt a halavány nőszirom (lris paliida) keményitője, 
melynek szemcséi majd egészen üresek (3-ik ábra.) 

2. Laposan s lencsealakulag összenyomott szemcsék és pedig 
majd réteg-képzéssel majd anélkül. Ilyenek a gabonanemek-, buza-, 
rozs-fejérnyéjében (4-ik ábra), melyeknél szembetűnő az eltérő 
nagysága az egyes szemcséknek. 

3. Egészen lapos korongókból áll a keményítő a fűszerfélék
ben (Zingiberaceae Lin.) 

4. Botalaku szemcsék, hosszas központ üreggel találtatnak a 
mi fütejféle növényeink tej nedvében. 

5. Rendetlen szemcsék csak a meleg égalji fütejfélék tejned
vében találtatnak. 

Hl. Végre a keményitö összetett magcsákban jö elő, és pedig: 
a) Észrevehető központür nélkül 2 — 4 vagy 2—6 szemcse 

egyesülve van a Muranlaceák gyöktörzsében, p. a nyugatindiai Ar-
nvwroot ily szemcsékből áll (6-ik ábra), azonkívül nálunk a gönye 
(Bryonia) gyökében. 

b) Észrevehető központürrel, és pedig a szemcsék majd 
egyenlő nagyságúak, mint a maniokcserje (Iatropha maniot) csucso
raiban, hol az ür kicsiny s 2—4 szemcse egyesült; a zsáspa kikirics 
(Colchicum autumnale) hagymájában, hol az ür nagy s 2—4 szem
cse egyet képez (7-ik ábra); az Anatherum Ivarancuso gyökében, 
hol az egyes szemcsék egészen üresek s 2—4-szeresen láthatók (9. 
áb^a), a mocskos kontyvirág (Arum maculatum L.) gyöktörzsében 
2—12 szemcséből álló csoportocskák jőnek elő s végre Bernardia 
dichotoma szárában egészen 30 kis szemcséből buján összetett ala
kok lelhetők; majd ismét a szemcsék egyike nagyságra a többieket, 
melyek körüle csoportultak, felülmúlja, minta szágó pálma (Lagus 
Rumpbii W . ) keményítője. 

Az elősorolt alakok különfélesége annyiban nevezetes, mivel 
ezen alakok oly állandók, hogy szerintök nemcsak a növénycsalá
dot, hanem gyakran a növénynemet is lehet meghatározni. 

A keményitö szemcsék valódi nagysága igen különböző a kü
lönféle növények szerint. Eddig a legkisebb keményitö szemcsék 
találtattak a délamerikai fensikon termesztett Quinoa libatopp 
(Chenopodium Qiunoa) magjaiban, hol is a szemcsék Viooo millimé

tert tesznek;a fejér czéklában (Runkelrübe) még egyszer oly nagy 
szemcsék vannak (*/ 1 0 0 0 mm.) a kölesben y i 0 0 milliméter nagyok; a 
búzában 5 / t 0 O mm, s legnagyobbak vannak a burgonyában, , 8 S

 1 0 0 0 

milliméternyi terjedésüek. A legkisebb keményitö szemcsékből te
hát egy vonalnyi térre egymás mellé rakva több mint 1000 szem
cse, a legnagyóbbakból 1 0 - 1 2 szemcse jőne. 

A keményitö már a régi görögöknél is ismeretes vala, jelesen 
Dioscorides világosan emlékezik róla. Leeuwenhoek legelőször a 
búza- és babban vette vizsgálat alá. Stromeyer pedig ama tulajdon
ságát fédezé fel, miszerint iblanytól kékre festetik. Ujabb időkben, 
hoi különösen a növénytanban a belalkat vizsgálata tulnyomólag 
lépett fel, számos tekintély értekezett a keményitöröl. Egyebek 
közt emlitendő Nagelinek 1858-ban kijött s 623 oldalon s 16 tábla 
ábrán foglalt müve : „Die Stárkekörner." B. M. S. 

A ftorftff bölcsek eszme-gyOngyei . 

Antisthenes a bölcseséget legbiztosb kőfalnak nevezte; mert azt sem 
lerontani, sem elárulni nem lehet 

Aristippostél kérdé valaki : miért látogatják a tüdősök oly gyakran a 
gazdagok házait, holott ezek bölcseket látni sem vágynak? — Azért — fe
lele Aristippos — mert a bölcsek átlátják, mire van szükségük; de a. gazda
gok . . . nem. 

Aristoteles jelszava v o l t : a tudomány gyökere keserű; de gyümölcsei a 
Iegédesebhek. 

Bion azt tartá : jobb saját vetésünket másnak ajándékozni, mint másét 
learatni. 

Demonax, egy bársonyba öltözöttnek, ki gőgösen járt fol s alá, ezt 
súgta fülébe : hallod-e? ezt előtted egy juh viselte, s csak juh volt. 

— (Chinai szeszélyeit.) Minden nemzet szokásai egy kis különösséggel 
összekötvék. Némely nemzetéi azonban — meglehet, hogy csak nekünk ma
gyaroknak ; mivel a mieink igen természetesek! — oly különczek-, oly sze
szélyeseknek tűnnek föl, miszerint azokból itélve a nemzetet, nem csoda ha 
badaroknak véleményezzük. S e szavaim valódiságáról kellő meggyőződést 
szerezhetünk, ha bonczkés alá veszszük a chinaiak néhány szokásait, kik 
talán a különezségben minden más nemzeteit fölülmúlnak. 

A z anyák leányaikat már kisded korukban a szemöldökök növesztésére 
szoktatják, hogy igy szemeik kisebbeknek látszassanak, s hogy igen tol ne 
nyíljanak; füleiket húzogatják, hogy azok minél hosszabbak, s az orrukat 
benyomogatják, hogy minél rövidebbek Jegyének; lábaikat össze nyomogat
ják, a növést megakadályozandók: ezt annyira viszik, miszerint utóbb a kínzó 
fájdalom miatt nem is járhatnak; azonban ez nem ijeszti vissza őket e lelki-
vakság szülte szokás gyakorlásától; mert azon balgatag elhitetés mámorá
ban ringattatnak a láb kicsinységének szépsége iránt, miszerint azoktól meg
vetéssel fordulnának el. kik könnyen s szabadon járhatnak. A kezek iránt 
nincsenek ily gonddal, s nehogy kezeik nagyságát észre vegyék, rendesen a 
ruha bő ujja alá palástolják, - ha valamit valakinek átaladni kénytelenittefc-
nének, oly gyorsasággal teszik azt, miszerint kezeik láthatlanok. A mi a ru
hát illeti, azok oly bővek, mint az ujjak, ú g y h o g y a nőket tekintvén, akként 
néznek ki, mintha egy zsákban volnának, melyből csak arezuk s lábaik lát
szanak ki. 

A chinai gyermekek a verést szülőik részéről, mint az önzéstelen sze
retet zálogát tekintik. 

Egy példát hozok föl erre, melylyel rövid czikkemet be is zárom. 
Egy negyven éves férfi, kit édes anyja gyakorta megvert, egyk->r sírva, 

nagy panasszal ment szomszédjához. 
Ez kérdé bánata okát, mire a kérdezett zokogva felelt : már hiszem — 

úgymond — hogy édes anyám nem sokára bevégzi életét; mert ma igaz 
ugyan, hogv megvert; de ütésein szembetünőleg éreztem fokonkénti elgyen
gülését. " B. B. 

A p r ó s á g o k . 

X (Az elhalt Obrenovics Milos) szerb herczeg Michaelovits Tivadar 
pór fia volt, született 1780-ban Usice kerületDobrinje nevü falujában. Obre
novics, anyjának második férje Obren után nevezte magát, kinek legöregebb 
fiánál, az ő mostoha fivérénél Milosnál szolgálatban á l l t . ö is disznó- és ökör
pásztor volt, azután vajda, hadvezér, pártfo és végre herczeg. Kara György 
után ő volt az első harezos hona szabadsága ügyében, és neki sokkal több 
sikerült, mint a szerencsétlen Györgynek, kinek el kellé hagyni Szerbiát, a 
midőn a külföldről visszahivatott, oly módon halt meg, mely a Milos névre 
nem kis árnyat vet. 

X (-Kt* Garibaldi.) Sopronban — irják a B . P . H.-nak egy szegény 
fóldmives gyermekét „Garibaldi"-nak kívánta kereszteltetni, mert — ugy 
monda — ezen urat most mindenfelé emlegetik. Nagy nehezen lehetett szán
dékáról lebeszélni, s az is csak akkor sikerült, midőn megtudá, hogy „Gari
baldi" — nem kereszt- hanem vezetéknév. 

/\ (Nőjogász.) A szt.-pétervári egyetemben egy fiatal hölgy is hallgatja 
a jogtudományokat s azt hiszik róla, miszerint korunk legjelesb jogásza val-
hatik még belőle. 
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T a r t a l o m : A bajorok Bécsben. — A népénekesek. — Varrj A. daljáték-csarnoka. — 
Kikésett Pepita utánzó. — Magyar, eredeti építészet. — Bernardo de Bernardis. - Bras
say, Pompéry, Réthy és Pulszky. — Juhász András uram magyar konyhája. — A „Ma

gyarok Csehországban.'1 — Tisza partján. 

Nem annyira pihenés mint inkább fekvés volt eddigi szünetem oka, 6 
miután 1860-ban élünk, ne csodálja ön, hogy mint sok rési rosz, magam is 
újra lábra kaptam. Nem vagyok oly hiú, hogy eddigi hallgatásomat sokat 
mondónak valljam, s miután azon diplomatákhoz sem tartozom, kik megszo
kott korböli távollét által szeretnek tündökölni : újra megjelenésem által 
semmi csattanós hatást nem szándékoltam. 

A z ily szerencsés ezordium után, melytől ön elismerését meg nem ta
gadhatja s mely mintaképes szerénységemről oly kedvező bizonyságot tesz, 
áttérhetünk a napi rendre. (Szintoly elismerésre méltó mérséklettel mondjuk 
önnek : „Üdvöz légy !" Szerk.) 

Keveset mulasztottunk. A mi uj az nem j ó s a mi j ó , az nem uj ; tán 
a béca-müncheni vasút megnyitását kivéve, mely a világuraló Parist csak 32 
órányi távolságra, illetőleg közelségre tolta hozzánk. A z első müncheni moz
dony a bajor sógorokat hozta közénk. 

Nem szólok azon politikai szinezetű ünnepélyről, melyet ős theutoni 
szomjuk oltására rendezett a községtanács, nem a sörreferensek azon boldo
gító elismeréséről, mely szerint a müncheni sör ha bajor nem volna, schwe-
chati szeretne lenni, nem azon benyomásról, melyet Bécs egyéb műkincsei 
által nyertek, sem azon esemény horderejéről egyátalában, mint a milyennek 
a „Sperlben" egy zöldborsós ludmáj s csinos mennyiségű ,.krilglik 1 1 közt 
szőtt bajor-osztrák barátságot tekinthetjük — erről ugy is bőven vezérczik-
kezett a bécsi lapok nagyobb száma. — Méltóbb tárgy volna hevert tollamra 
nézve maguknak a münchenieknek lerajzolása, ha ugyan a meggyőződés sza
vai mostanság rosz hiteirt — vagy tán egyébre nem találnának. 

Annyi azonban bizonyos, hogy ezek a bajorok igen j ó oonstitutiónak 
örvendnek. Igen jól elbírták a fojtó bécsi léget, s a szűk utak s kutyaszorí
tók daczára soha nem ütköztek — sarokkőbe. Piros arczuk, a hassá lett ke
délyesség, az ékesen egymáafölé helyezett „tokaréteg" (kezdek tudomá
nyosan beszélni), továbbá azon körülmény, hogy kövér kedvük hevületéé 
perczeiben a nálunk szokásos rend fogalmait egy alkalommal a székekkel, 
kancsókkai s asztalokkal egyetemben, nemesb tárgyhoz méltó vitézséggel 
halomra döntötték, csak annál hangosabban szél fönnebbi megjegyzésem 
mellett. Ily hangulatban levén, tán nem került elég idejük, mindazt a mi lé
lekemelőt láttak, ettek és ittak, jó) stylizált közleményekben tudatni a honn-
maradtakkal s nem volt alkalmuk tűnődni oly jelenségek fölött , melyek 
itt a székes városban is oly jellemzőleg Mustrálják a jelenkort. 

Mig eddig néhány népénekes, szorgalma által két- és háromemeletes 
háziurrá jodlirozta föl magát, s mig mások ismét azért hagyák oda a csap
székek „pavlacscnjét," hogy a világjelentő padokon képességüket tovább 
műveljék: most igazán talcntomos színészek hitszegőn kiléptek a múzsa tem
plomából, hogy — porba játszó istenek gyanánt — a korcsma ködös, füstös, 
fojtó athmospharájába szálljanak alá, arczpiritó kétértelműséggel énekelvén 
ott a drága húsról, a rosz hidakról, férjbeteg szüzekről s él nélkül, de annál 
vastagabb trágársággal a cseh szolgálókról, izetlenséggel az úrhatnám sza-
bólegényekről, a vasárnapi lovagokról, a községtanácsról a rosz világításról. 

A z anyagi haszon, mely ezúttal az egyetlen czél, el van érve — de hol 
és mi által lesz kipótolható azon veszteség, melyet a művészet szenved ez
által?— Ily viszonyok között vigasztaló jelenség Varry A. urnák J,daljáték-
etarnoka," mely fölötte áll a„Volkos8angereinak" s a külvárosi színházaktól 
csak annyiban különbözik, hogy a rosz ízlésnek nem tesz annyi engedményt 
mint amazok, lévén mindamellett a azinfali ármányok által elejtett tehetsé
gek menhelye és képezdéje. — V . ur társasága hasonlókép nyilvános helye
ken lép fö l , de jó l világított, pompás termekben vagy — mint nyáron — 
tágas kertekben. A játszó személyzet a legtarkább 8 igy a legszerencaésb 
elemekből áll sa legszerencsésebbet, mint mindenütt, tigyjitt is képviselik — 
a nők. Ezen előadásokon a dal váltakozik a játékkal, a bogy furcsaságokban 
se legyen fogyatkozás, van a társaságban egy him aopran, egy hatalmas 
bassistanő, szalmán czimbalmozó fütty művész, ki genréjében igen nagy — 
kár, hogy genreje oly kicsi. A bűvészet sima, élénk mondhatnám elegáns 
képviselője Velle hazánkfia, mig nővére álomlátással s jövendöléssel foglal
kozik. Sajnos, hogy a mü- és bűvész mellül a rímes tríast kiegészítő füvfsz 
hiányzik: (ez nekem csak nyomaték nélkül való privát sajnálkozásom.) 

A művészi tekintetben sokatigérő Kohlmann Francziska kisasszony, 
azon kedves, megnyerő, hajnali frisseségü alakok egyike, kik minél inkább 
játszszák önmagukat, annál jobban játszanak, mert szerepük ugy is a fiatal
ság, az öröm, az ingerlő hamisság, s a szeretetreméltó, crínolinozott betya-
ríamus maga. kiengesztelő színezetével a mély kedélynek 8 az illem természe
te* határai között. —Paulmann és Seitz urak, kik berlini ée bécsi végletek 
gyanánt áünak egymással szemben, rózsaszin humorjuk által s utóbbi tüze
tesen a fiakkerek photographice hü személyitésével — „zsebre gyűrték" a 
j ó közönséget. — A z ének szakmája is j ó kézben, vonatkozólag jó torokban 
van. Múltkor meglepetésemre Simonffy Kálmánnak két azivetjáró dalát a 
viszonyokhoz mérve oly kielégitőleg, mondhatnám kereken adá elő egy éne
kesnő, hogy a jelenvolt bajorok nem szűntek meg előbb újrázni, mig a dal 
nem ismételtetett. Ha Simonffy ezt tudná, kétségtelenül három jgf-fel Írná 

nevét. — A színházak egyikében németre fordított rígolbocheadokkal gyűjti 
szőke fejére a mamák éa férjes nők haragját egy kis tánczosnő, mig senort 
Cubas diadalmas bátorsággal szöki át az illem és senor Ximenes által eléje 
t a r t o t t sálok korlátait. A mit mer, az i g a z á n bámulatos, de a mit mozdula
tainak rapiditása által megment, az még bámulatosabb. 

A még faluzó Bécs számára uj élveket tart fönn a tél. — Mig a csa
torna b u d a i — a z az belvárosi partján Treumann színháza emelkedik, csak 
napjainkban lehetséges gyorsasággal; mig a pes t i , az a z ellenkező oldalon a 
néhai Diánafürdő-kert sutjából tündérpalota emelkedik, mesés fényű ter
m e k épülnek s egy téli kert elö varázslására, Bécs környékének legszebb fló
rája áldoztatik föl . Ez sem „Sper l , " sem „Schwender ," aem „elys ium" nem 
akar lenni — már caak azért sem, mert egyéb ragyogványait ide nem szá
mítva e valódi eldoradónak, a j ó ízlés a a distinctio parfümje lebegi át, a nem 
annyira bűvös, mint inkább nagyon prózai, goromba porfelhők m ö g ö t t épü lő 

„kasinót." — Napjaink legigazoltabb aristocratiája az intelligentia és pénz 
szorgalommal és művészettel párosulva a bécsieket arra akarja capacitálni, 
hogy hig italon s rosz zenén kivül, a comfort is ér valamit. — A vállalkozó 
Hassa ur, az építész pedig a luganoi Bernardo de Bernardis. 

Engedjen kikezdenem, megérdemli. A sveiezi köztársaság Bécsben élő-
fia, ki daczára annak, vagy épen azért, mert neve nem harsogja be a biroda
lom TÓszeit, a legkitűnőbbek k ö z é tartozik, s ha csak azon egyet említem föl, 
hogy Demidof Anatol orosz herczeg világhirü, flórenczi márvány palotájának 
ő a mestere, eleget véltem mondani annak bizonyítására, hogy Bernardia a 
klasszika iskolához tartozik. — Magyarországot beutazván, annak n é p é t a 
életét megszereté s azon rég tett észrevétele, miszerint igen sajnos, hogy a 
keleti fajnak magyar fővárosában nem találkozik a szem keleti stylü épít 

ményekkel, élénkebb nyilatkozatokra kéezteté őt, midőn az építendő magyar 
Akadémia-ház körül ajánlt tervekről vőn tudomást. — Annyira át van hatva 
azon formagazdagságtól, mely a magyarnak nyelvében, zenéjében, szokásai
ban, de különösen viseletében jelentkezik, hogy egy magyar, eredeti építé
szeti modort épen nem tart lehetlennek. E ezavak furcsán hangzanak, de nem 
akkor ha Bernardia urnák ép oly genialie mint alapos okadatoláaoit halljuk. 
— Ha egy kosarat körülfont növénycsoport szüle a korynthuaí oszlopot; ha 
a müncheni hires asszony templom tornyainak rajza, akkor szülemlett meg a 
mester agyában midőn ónfedelü kancsók árnyéka esett az abroszra, miért ne 
lehetne részben a szürgallérnak kétségtelenül ép oly eredeti mint azép sza
bása azon kiindulási pont, mely egy idővel mindinkább kifejthető B végül 
megállapítható magyaros építészethez vezethetne? Terem a z ember m i n t a 
eubagallér, a gondolat pedig — mint a szűrgallér. 

Meazeze vinne, ha e szűken kiszabott téren szellőzném ezen mestersé
gemhez nem is tartozó kérdést, de kötelességemnek tartottam oly pillanat
ban irányozni B . úrra a közfigyelmet átalánoean, a tüzetesen az ügy élén ál
lókét, midőn közel azon időpont, melyben a nemzet házának az emiitett 
értelembeni sorsa eldől. Bátran és meggyőződéssel utalok tehát Bernardo de 
Bernordisra, ki szerénysége miatt B vizslató természetem nélkül, aligha ke
rült volna a nagy magyar közönségnek e lapokat olvasó része elé. 

Ha nem voltam is büszke rá, de mindig tetszett nekem a z , hogy a ko
rábban félre vagy alig ismert magyarnak k é t szava, az egész földön el van 
terjedve. E két azé : huszár és csákó. A vitéz magyar nemzet nagy íróinak 
híre átszámyalt a z ó t a a határokon, de csaknem elpirultam örömemben, mi
dőn nem rég forgatva a páriái lapokat : Brassay bácsi, Pompéry ur éa Réthy 
koma neveit olvasám; miután észre v evem azonban, hogy ott Brassay mint 
gazdag vasutépitész, Pompéry mint tudós, Réthy pedig mint tánczosnő szere
peltek, kedvetlenül beláttam tévedésemet a csak akkor vigasztalódtam, mi
dőn a londoni tudósi tó azon közleményét olvasám, miszerint az „university 
college'1 legkitűnőbb növendéke s egyszersmind, egy Londonban megjelenő 
tudományos folyóirat jeles mukatársa, a magyar születésű Pulszky Ágost. 

A magyar katona, a magyar bor, szóval a magyar név igen j ó hang
zással bir a külföldön. Hiányzott még az, hogy az egésznek koronájául va
laki még a magyar konyhaért tegyen propagandát. Igazán kezdünk hódítani. 
Juhász András uram azon derék ember, ki Bécsben nyitott vendéglőt, hogy 
a aógorakat megtanítsa arra, voltakép melyik tán is terem az a turóa csusza, 
gulyáaoa hua, pogácsa, holáazoa lé, töltött káposzta a egyéb dígnitariusa a 
magyar ételprogrammnak ? Nem vetette hálátlan földbe a térítés magvait. 
„Schmankerlauiiauf," „Selchileisch mit Knöde l" és „Gol lasch!" : napotok 
lejár. A bachhendelt legyőzte a paprikáscsirke a a lapos túrós lepény előtt, 
szégyenülve lapul meg még laposabbra a termetes gombócz , mig a neutrális 
természetű nudli fölcsapott mákos csíknak. — M é g a kiszolgáltatás is igazán 
magyaros, azaz nagyon lassú.— A ,.<. '«• hek Magyarországon-' nemcsak Jósika 
után ismert tragoedia nálunk, de Magyarokra Csehországban még senki sem 
akadt tán — kívülem. Klaucek Katalin kisassszony irt egy drámát, melynek 
tárgya s czime „Hunyadi Lász ló ;" ezt a drámát csehre fordítá Hastalski nr, 
e színre fog kerülni a prágai színházban. A „ L u m i r " szerint sok szép van e 
műben, szerkezete ügyes, aőt azt Í B mondja, hogy igen szabatos és művészi 
konstruktiókban povedálnak egymással a hősök es harezfiak. 

Már moet csakugyan csehül vagyunk s miután én még privata diligen-
tiából ia az voltam, megyek le Magyarország szivébe, hogy a szőke Tisza 
partján, a susogó nádasokban s a mérhetlen síkon, a pásztortűznél s a kuko-
ricza fosztásnál a vendégszerető barátok közt, a magyar nők, a bor s czigány 
mellett győződjem meg arról, hogy : extra Hungáriám non est vita! K. T. 
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Irodalom és művészet. 

X (A Széchenyi-album szerkesztői), Paur Iván és Török János, arról 
értesitik a közönséget, hogy ez album, „miután a dicső és tettgazdag életre 
vonatkozó levéltár kellő áttanulmányozása több hónapot vészen igénybe, a 
az aczélmetezetek, melyek a dicsőült örököseinek nagy szivüségébŐl az al
bum számára készülnek, 4—5 hónap előtt nem készülhetnek el", — a kije
lelt határidőre ez évi novemberi pesti vásárig nem jelenhetvén meg, a meg
jelenés határidejét 1861. évi február hónapig kénytelenek elhalasztani. 

— (Thouvenel) jelenlegi franczia külügyminiszter „ L a Hongrie et la 
Valachie" (Magyar- és Oláhország) czimü munkáját, Urházy György legkö
zelebb magyar nyelven sajtó alá adja. £ munka, mely utiemlékezéBekből és 
történeti jegyzetekből áll, régebben jelent ugyan meg, de reánk magyarokra 
nézve most is érdekes. Thouvenel a magyar nemzet erényeiről, ősi intézmé
nyeiről, nagy magasztalással szól, 8 fejlődési korszakairól értekezik. A mü 
megjelenésekor nagy figyelmet gerjesztett Francziaországban, » már akkor 
is tanúskodott azon tehetségről, mely mai nap hatalmas szellemi erő. A ma
gyar kiadás Thouvenel arczképét és életirását is fogja hozni. 

£± (Franczia vélemény a magyar költőkről.) A „Revue des deux Mon-
des" folyóirat september 1-én megjelent füzetében, az ismert ítész Saint-
René Taillandier egy, a magyar ügy iránt meleg részvétet tanúsító czikkben, 
azon különös véleményt nyilvánítja, hogy Garay János nem áll oly maga
san, mint Vörösmarty és Petőfi, de magasabban, mint Arany János; Lisz-
nyait pedig könnyű és tündöklő dalnoknak mondja. A nevezett füzet közli 
a „Szóza t " franczia fordítását. 

— (Uj könyvek,) Pfeiffer könyvkereskedésében jelent meg legközelebb: 
Ormós Zsigmond „Utazási emlékeinek" első kötete, Thali Kálmán „Kárpáti 
kürt"-jének második kiadása, ifj. gr. Nádasdi Ferencz és Thali Kálmán ér
tekezése : „ A z ó-budai fejéregyház mint Árpád temetkezési helye." 

X (Zombori Gedö,) Kolozsvártt Stein Jánosnál megjelenendő „Ut i 
képek" czimü két kötetes leírására nyit előfizetést. A z előfizetés ára 2 ujft. 

b . (Uj Orvosi lap.) Dr. Poór Imre „Gyógyászat i Lapokra" nyert en
gedélyt. E szerint már orvosi szaklapunk kettő is leend. 

X (Vahot Imre) németországi utjában — „ A z első magyar szinészek 
Budán" czimü színdarabot írt. A magyar szinirodalomban egészen újnak 
látszik e szak. 

/ \ („Széchenyi-Emlény") czim alatt csinosan kiállított zenefüzet jelent 
meg, mely 10 eredeti magyar dalt (Petőfitől s másoktól) zongora-kisérettel 
tartalmaz; ára 1 ft. 40 kr. A tiszta jövedelem fele a Széchenyi-szoborra van 
szentelve. Szerzetté Kohányi S. 

X (Reményi Edétől) Treichlinger müárusnál következő zenemüvek 
jelentek meg : 1. Mazurka (ábránd) zongorára, Odescalchi-Degenfeld Anna 
herczegnének ajánlva. Ára 80 kr. 2) Rákóczy-induló, zongorára átírta, s a 
magyar nemzeti szinházban 1880. jan. 30-án először játszotta Reményi Ede. 
Jókai Mórnak ajánlva. Ára 1 ft. 

— (Uj táncz.) Kőhegyi József a „Koszorú ," „ V i g a d ó " és „ K é z f o g ó " 
magyar tánczok szerzője, egy uj „Magyar-horvát" tánezot szerzett, mely 
gróf Károlyi Edének van ajánlva, s biztos kilátása van arra, hogy tánezmu-
latságainkban könnyen meg fog honosulní. 

Ipar , g a z d a s á g , kereskedés. 

© (A gyümölcskiállitás Komáromban) sept. 18- és 19-ik napján elég 
csinosan volt rendezve. Kiállítottak : Belloni Antal almát, körtét; Szarka 
János körtét, őszi baraczkot; Wirth Károly egész almagyüjteményt; Tóth 
János fontos körtét, őszt baraczkot; Sicbenfreud János körtét, mogyorót ; 
Katz Józsefné almát; Fuchs Emil almát, körtét, őszi baraczkot, burgonyát; 
Podprádszky Antal almát, körtét; Wimmcr Antónia befőzötteket; Wimmer 
Rudolf nagy-tanyi czukor gyárából süvegczukrot: Schmidtbauer Antal a mell
betegség gyógyítására való növény.-zörpöt; a m. kertészeti társulat r. palotai 
kertjéből almát, körtét; Dr. Málnay Ignácz körtét; Lukácsy Sándor burgo
nyát; Domokos Lajos debreczeni tanitó gyümolcs-aazaló-mintát; Laisz Ferdi
nánd almát, körtét; Vörös Benő almát, körtét; Bölcsk,ij László almát, körtét; 
Földváry Kálmán dinnyét, tököt, körtét, paprikát, paradicsomalmát, diót s 
babot; Köhler Vilmos kerti eszközöket; Rabi Ferencz több jeles szőlőfajt s 
konyhanövényeket. Megemlítendő Guttáról beküldött jeles körte- s alma-
gyüjtemény. — Wimmer Antónia asszony fönt emiitett befözöttei egy igen 
ajánlható pergamenttel voltak bekötve, mely papirosból bizonyos mázzal el
készítve ellenáll a légnek, nedvességnek s mi fö, szagnélküli levén, a bűzös 
hólyagot igen előnyösen pótolja. Szintén közfigyelem tárgya volt Domokos 
Lajos gyümölcs-aszalójának mintája. — Sicbenfreud ur a kiállításon volt 
több jeles gyümölcsöt szemelt ki, hogy azokat, Berlinben a német pomolo-
goknak bemutassa. ( K . G. ) 

© (Az iparszabadság életbelépte), vagyis május l-t M fogva, Budán és 
Ó. Budán 233 iparos kezdett önálló üzletet. 

közint fzetek . egyletek. 

— (Az akadémiai elnök levele báró Lopresti Árpád úrhoz.) Olvasóink 
tudják, hogy b . Lopresti Árpád ur 45,000 ftnyi alapítványt tett az Akade-
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miánál. E nemes tényre vonatkozik a következő levél, melyet elég fontos
nak tartunk arra, hogy közzététessék : 

„Méltóságos báró ur! Azon lelkes adakozások sorából, melyek az ösz-
szes hazából a magyar Akadémia javára legújabban befolytak, azt, melyet 
méltóságod nagylelkűségének köszönhetünk, a magyar tudományos Akadé
mia igazgatótanácsának különösen kiemelve bejelentettem. Kötelességembe 
tette az igazgatótanács, hogy méltóságodnak ezen nemes és nagylelkű tet
téért, az ő legmelegebb hazafiúi hálás köszönetét levél által fejezném ki ne
vében. 

A legszívesebben sietek megfelelni ezen meghagyásnak, szerencsét kí
vánva méltóságodnak azon magasabb rendű nemes buzgalomhoz, melyre 
mint tettének indokára ezives örömmel ismerek reá. De szerencsét kívánha
tok hazámnak is , hogy az uj nemzedékben, melyhez méltóságod koránál 
fogva tartozik, a haza legfőbb szükségeinek megértése, a nemzeti öntudat és 
közszellem, ily jeles és kitűnő módon nyilatkozik. E g y nagy és elenyészhet-
len becsű visszaemlékezést biztosított mindenkorra magának ezzel méltósá
god, melynek értékét a közelismerés őszintesége emeli és magasítja. Sőt sze
mélyesen a magam részéről is szabadjon mindezekhez adni köszönetemet, 
azon édes örömért, melyet nekem szerzett azzal méltóságod, hogy elnöksé
gem idejében lehettem a hazafiúi közérzület annyi egyéb bizonyítványai 
között, azon nagyszerű áldozati készségnek is tanuja, mely méltóságod tet
tében oly gyönyörűen nyilatkozott. 

Fogadja méltóságod legőszintébb tiszteletem kifejezését, melylyel va
gyok — Pest, april 21. 1860. — Méltóságodnak alázatos szolgája gróf 
Dessewffy Emil, a m. tudom. Akadémia elnöke." 

X (Déli szláv akadémia.) Azon alkalommal, midőn Stroszmayer püs
pöknél Bécsben egy ezláv küldöttség tisztelgett, a pÜBpök ur fölemlité, hogy 
egy dél-szláv tudós társaságot szándékozik alapítani, melynek első teendője 
lenne, egy dél-szláv szótár kiadása. 

0 (A Kisfaludy-társaság bizottsága), melyre a társaság további mun
kálkodásaira s ezekhez megkívántató anyagi alap megszerzésére vonatkozó 
tervkészítése bizva volt, a sept. 27-ki havi ülésben javaslatát beadá s ennek 
alapján a társaság működéseit megalapitá. E szerint a társaság pártolói 
sorába lépnek azok, kik három évre évenkint 4—4 ft. lefizetésére kötelezik 
magukat s e pártolók a társaságtól évenkinti több rendbeli, mintegy 60 ív
nyi szépirodalmi tartalmú műveket kapnak. A kiadandó munkák közt jelen
tékeny részt fognak képezni a regények. Minden munka az igazgató, Arany 
János javaslata folytán fog kiadásra felvétetni. A társaság alapító tagjainak 
mindegyike egyszer mindenkorra 100 fttal járul a társulat alapitványaihoz, 
a társaság pedig tevékenységéről számot adandó, az alapítóknak az évenkint 
kiadandó „Evlapok" díszpéldányával kedveskedik. — A társaság Shakespeare 
egy magyar teljes kiadását tüze egyik főteendőjévc. Tomori Anasztáz ur a 
költségeket fedezni ígérkezvén, a gyűlés, a kiadás javaslata elkészítésére bi
zottságot nevezett ki, melynek tagjai : Arany János, Csengery Antal, Jókai 
Mór, Lukács Móricz, Szász Károly, Szigligeti. 

L\ (A magyar kertészeti társulatnak) van eddig bejelentett 2110 ren
des tagja által alapítványban 8680 pftja, éves jövedelmekben pedig 6392 
pftja biztosítva. 

Balesetek, elemi csapások. 

— (A chloroform halált okozó méreg az emberi testben.) Nagy-Várad 
vidékéről veszszük a következő tudósítást, sept. 30-ról : 

Nagyváradi kereskedő J. A . , ugyancsak Dél-Biharmegyében kebelezett 
loki lakos, és földműves L . G.-t, Bécsből Nagy-Váradra érkezett gyógyszer
tári és egyéb fűszeres kereskedelmi czikkek Kolozsvárra leendő elszállítása 
végett, mint fuvarost megfogadván, a nevezett földműves és fuvaros, azon 
czikkekkel terhelt szekerével, sept. 26-án, reggeli 9 órakor, községe határára, 
az úgynevezett „Mundrásuluj" nevü rétre megérkezett, hol lovait kifogván, 
legeltette. 

Mivel Nagy-Váradról történt elindulása alkalmával, J. A. kereskedő 
által értesíttetett, hogy a Bécsből érkezett ládára ügyelettel legyen, hogy 
az abban levő üvegek a rázás miatt össze ne törjenek : L . G . fuvaros azon 
gondolatra jött, hogy abban valami jóféle italok lehetnek; s mig lovai legel
tek, azon törte a fejét, hogy a ládát feltörve, abból italt orozzon; a mit dél
utáni egy és két ónt között véghez is vitt. 

A láda felső részén beszegezett két kis deszka közöl, az egyiket fel
nyitván, abból a legelöl volt 1 font chloroformmal terhelt üveget kilopta. 

Midőn az üveget felnyitá, azt előbb maga megkóstolta, s ugyanazon 
réten ez alkalommal jelen volt mintegy hat földművest éa szintén loki la
kost kínálgatott; ezek között D . O . és II. T . földmivesek, kik a többieknél 
nagyobb mennyiséget ihattak, az ital elköltése után rögtön elestek és elalud
tak. L . G . kínáló pedig azt gondola, miszerint a palaczk tartakna valami j ó 
féle erős pálinkaszesz, melytől az ivó hamar megittasodik, kínálásaival fel 
nem hagyott, hanem a rétről Lok községébe, a korcsmába ment, hol előbb 
a korcsmáros nejét D . A.- t kínálta, de ez nem ivott, azt vetvén okul, hogy 
a tehenet még meg nem fejvén, tart a megrészegedéstől; azután ennek férjét 
M. G. korcsmárost kínálta, ki is a mint a palaczkból ivott volna, azonnal 
megfutamodott, a a közel levő kerítéshez érve, összerogyott. 

A fent érintett egyének közöl azoknak, kik a chloroformból kevés 
mennyiséget ittak, látszólagosan életerejük lesülyedt ugyan.de kábult álmaik 
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után ismét magukhoz tértek, (némelyek nem is ittak, mert a palaczkot mi
dőn szájukhoz vezették volna, részint annak erős szagatói elkábulva, részint 
mérges volta sejditésétől vezéreltetve jókor megijedtek; sőt némelyek csu
pán az erős szagtól azonnal a földre rogytak). 

Ellenben D . O. , H . T . és M. G. földművesek, mely utóbbi egyszers
mind korcsmáros, — kik nyilván nagyobb mennyiseget költhettek el — az 
elköltés után másfél vagy legfelebb két órai időhaladék között, mind hár
man meghaltak. 

Látván ezen szerencsétlenséget L . G . fuvaros, lovait azonnal befogta, 
s útját tovább folytatta, mert félhetett befogatásától. Azonban a községi biró 
lóháton tüstént utána ment, s mintegy másfél mérföldnyire, a Kolozsvárra 
vezető országúton, Korniczel községében elérte, s terhelt szekerével együtt, 
Lok községébe visszahajtotta. 

A fuvaros már az uton roszul lett, 8 életbeni maradása még másnap is 
bizonytalan volt, ez idő szerint azonban felgyógyulása remélhető. 

A chloroformos palaczkból, melynek tartalma, mint érintem, egy font 
vala, annyit elköltöttek, hogy majd kétharmada hiányzik. Ezen palaczk a 
rétben L . P . kisbíró által találtatott meg; azt a fuvaros dobta el. 

Ezen itt még soha elő nem fordult véletlen halálozások nagy rémületet 
okozának, és a szükséges észleletek tekintetéből a bonczolás csak sept. 29-én 
eszközöltethetett. 

Azon kórtünetek között, melyek a hullák testi kül színein és a test 
felnyitásakor észleltettek, föfigyelmet érdemel : mikép az arezok szokottnál 
pirosabbak, a szájak és nyelvek környékén fehér barnásszinü égetés, a fülek 
szerfelett veresek, a szemek bágyadt halaványszinüek; a tagok nagyobb része 
szederjes kéknek tünt fel. 

E mellett a nyelő gégék és a végbelek szintén ily színűek, a szivek jobb 
és bal kamarái vértől üreseknek találtattak, honnan, valamint a test belső 
szerveinek egyéb részéből, a vér az agyvelőre tolult, melyben legtöbb meny-
nyiségü vér találtatott. — Közli Petruss János. 

M l u j s á g ? 

— (A magyar tud. Akadémia) a hivatalos értesítés szerint, ez 
idei nagygyűlését október 7 , 8. és 9-én tartja; az igazgatóság okt. 
11-én ul össze; k é t közülése október 12-én és 13-án tartatik. Az 
e g y i k ünnepélyes köziilés okt. 12-én 10 órakor; a Széchenyi-emlék
ünnepély 13-kán, délelőtt 11 ó r a k o r , tartatik meg a in. nemzeti 
Muzeum díszteremében. Beléptijegyek a nökarzatra a m. nemzeti 
Muzeum igazgatóságánál, az Akadémia titoknoki és pénztári hiva
talaiban osztogattatnak. 

X (Magyarország prímása), herczeg Scitovszky János ő eminentiája 
f. h. 3-kán d. e. a fővárosba érkezett, s budavári palotájába szállt. E hét 
folytán a bérmálás szentségét osztá ki, s ma vasárnap reggel a Széchenyi — 
hegyen levő kápolnát szentelendi fel. 

X (Ujonczozás), Pest városa tanácsának értesítése folytán a katona
köteles öt évkor, t. i.az 1840-től vissza egész 1836-ig születtek, a bekövetkező 
sorozásra Bzólittatnak fel. A katona-kötelesek összeírása október 4-én vette 
kezdetét. 

© (Az imént befejezett Esztergom érsekmegyei zsinaton) Magyarország 
herczeg-primásának kérvény nyújtatott be a magyar kath. egyház ősi auto
nómiája érdekében, melyet hetvenketten írtak alá. 

X (Bulyovszkyné asszony), irják a lapok, a drezdai szinháztól való 
elbocsátattáaát kérte. Oka : mivel nem jut művészi képzettségéhez való sze
repekhez. A z ottani kedvelt Beyer-Bürk asszony csak azokat adja át neki, 
melyeket megunt. Bulyovszkyné e hó végére Koburgból meghívást kapott, 
hogy a néhány napig ott mulató angol királynő előtt játszszék, azonban a köz
bejött udvari gyász megakadályozá ebben 

X (Pongrácz József) tíztagú zenekara, írja a „Kolozsvári Köz löny , " 
október 8-án indul világutra, Német-, Franczia- és Angolországba, valamint 
Belgiumba bemutatni a magyar zenét és a kolozsvári zenészeket. 

— (Szondy-emlék.) Ipolysági levelezőnk irja, hogy Hontmegye közön
sége Szondy György drégelyvári hősnek emlékére fényes ünnepélylyel dicső
ítendő szobrot állítani óhajt, minek kivitelére a megyebeli kaszinóegylet 
vállalkozván, immár meghívásokat is küldött szét a f. évi okt. 2-án e tárgy
ban tartandó közgyűlésre. 

X (Csokonai-ház.) Debreczenben Kulini Nagy Benő nr, Csokonai V i 
téz Mihály költőnk iránti kegyeletes érzületét, az által nyilvánitá, miszerint 
azon kisded épület falába (Darabos utcza 993 ez. a.), hol a költő élt és elhalt, 
a nevezett költő nevenapján, márvány lapot tétete, melyen e szavak állnak : 
„Csokonai Vitéz Mihály lak- és halálozáshelye.1' — E szép figyelemért mi 
is őszinte elismerést szavazunk, s kívánjuk, hogy e példát másutt is kövessék. 

— (A Kisfaludy-társaságnak,) alapszabályai érdekében, negyvennél 
több tagja nem lehet. Most harminezhárom van. Tán érdekelni fogja olva
sóinkat, hogy kik ezek; közöljük tehát e tagok teljes névsorát: Arany János, 
Osengery Antal, Czuczor Gergely, b . Eötvös József, Erdélyi János, Fáy 
Andráa, Gaal József, Gregues Ágoston,Gyulai Pál, Henszlmann Imre, Hun-
falfy Pál, Jókai Mér, Kazinczy Gábor, b . Kemény Zsigmond, Kiss Károly, 
Kovács Pál, Kuthy Lajos, Lukács Móricz, Salamon Ferencz, Sárosy Gyula, 
Szabó István, Szulay László, Szász Károly, Székács József, Szemere Pál, 
Szigligeti Edvárd, Szűcs Dániel, To ldy Ferencz, Tompa Mihály, Tóth Kál
mán, Tóth Lörincz, Vachot Sándor, Zádor György . 

b . (A Kazinczy.alapítványra.) eddig begyült pénzek összege meg
közelíti az 50,000 ftot. 

0 (A Magyar gazdasági Egyesület) a köztelek átellenében fekvő 1380 
négyszeg ölnyi pusztatelkct megvette, s azt gazdasági kiállítási czélokra 
szükséges épületekkel fogja beépíttetni,s rá egy ligetkertet ültetni. A vételár 
aránylag nem magas, 8 az eladó, Damjanovits községtanácaos, az egyesület 
alapitó-tagjai közé lépett 2000 ft. alapitványnyal. A z egyesület még egy 
másik szomszéd üres telket is meg akar venni, hogy igy akármely nagy kiál
lításra elég helyről rendelkezhessék. 

— (Reszler István magyar színtársulata Zágrábban.) Horvátország-
ból, károly vári levelezőnk irja : Lapjainkban többször olvastam egyes dicsérő 
nyilatkozatokat, melyek részint a zágrábi közönség buzgalomteljes részvéte, 
részint Reazler István jó l felszerelt magyar dalszint uraidat ára vonatkoztak. 
Reszler István szinelőadásait július 10.—12-én kezdte, és pedig Ernanival, 
ezt követte Lucia, Vén bakancsos és fia a huszár, Bíbor és gyász, Rigoletto, 
Hunyady László, Csikós, Kunok, Zsidóné stb. Legnagyobb elismerésben 
részesültek Dalnoki, Szabó, Bácsi k. a., Reszler, Dal"oki, Mezei, Baráti, 
Sánta, Dees, Berzsenyi stb. urak. A zágrábi közönség részéről tapasztalt ki
tartó pártfogást éa lelkesedést, meglehet, hogy a jelenlegi viszonyok némileg 
fokozták, azonban a teljesen felszerelt társulat jeles műképzetteége, szor-
galma és törekvése iránt tartozó méltánylat követeli, hogy mi részünkről 
neki köszönetet szavazzunk. A z itteni sajtó az azelőtt itt működött Brambilla 
olasz és Reszler magyar dalszintársulatát rangmérlegezvén, a túlsúlyt az 
utóbbi mérlegének Ítélte oda. — Károlyvár műizlótsel bíró lakosságára igen 
leverőleg hatott azon tény, hogy a társulatnak itt tervezett szereplése egy
szerűen betiltatott. 

X (A színháznál) irja a „ I I . F.-' közelebb ismét több jutalomjáték le
end. f. h. 6-én Köszeghi javára „Hunyady Lász ló" adatott; 8-kán Szíjéit* ju
talom játéka lesz, mely czélra e derék szinész iró, régi, vidám hatású „Okos 
bolondját" dolgozta át. Hofbauer Zsófi k. a. jutalomjátéka 13-án leend „a 
windanri vig nők." 11-én valószínűleg „Macbethet" látjuk, Tóth József által 
személyesitve, a Szigligeti testvérpár pedig 10-kén fog együtt föllépni. „ A 
szigetvári vértanuk"-ban. Dobsa „ R o n o w Agne8"-e is nemsokára Bzinre 

kerül uj czimmcl éa uj kidolgozással; uj neve : „ A beszterczei gróf." Beszé
lik, hogy Szigetitől egészen uj népszínművet is várhatunk : „ A hat ökrös 
gazdát." 

0 (A „Szózat.") A „Dele j tü" irja, hogy Zakits János hazánkfia Nagy-
Becskereken, Vörösmarty Szózat-Át gyönyörű és sikerült fordítással szerb 
nyelvre tétté át. A nevezett lap utóbbi száma e fordítást már közölte is. 

— Nagy-Mihályból (Zemplén) sept. 26-ról irják : Mi is valahára, majd
nem tiz év lefolyása után, a sok viszontagság, t. i. tűz s más kisebb nagyobb 
csapás után egy kis szórakozásnak nézünk eléje, ugyanis jelenleg Kocsi-
sovszky igazgatása alatt egy szintársaság jelent meg városunkban; a látoga
tók naponkint szaporodnak. — Eddig ugyanis még csak 3 előadást tartot
tak : legelső volt a „Falusiak", azután a „ V é n b a k a " .- a harmadik „Fenn 
az ernyő, nincsen kas", mely darabokat a legjobb sikerrel adták elő. 

Továbbá, nevezetes esemény a mi jobbára szlév-ruthén mezővárosunk
ban : a mi r. kath. plébnnusunk hallomásom szerint elhatározta, hogy min
den 3-ik vasárnap magyar szónoki beszédet fog mondani, a mi itt minden 
magyar ajkú egyénnek a legnagyobb örömére szolgáland, s reméljük a nép 
erkölcsi oktatására is nagy befolyással birand. y . 

© (A Katruncza.) A vöröspataki bányákból régtől fogva hánytak ki 
egy szürke követ, mely fekete erekkel volt áthatva s többnyire utak s tavak 
betöltésére használták csak. Végre 1815-ben egy Jócza nevü bánya-kisbir
tokos, már régtől sikeretlenül dolgozván, kísérletet tett e kővel, melyből, 
örömére a legjobb aranyat éa nagy bőségben nyerte. Ennek folytán csak
hamar felgazdagadott. Ügyfelei rájővén titkára, szintén roppant kincset 
gyűjtenek. 1848 és 1849-ben azonban a zavarok a bányákra is pusztitólag ha
tottak, ugy hogy a Katruncza erét elvesztették B azóta nem is találták meg 
s csak nemrég merült fel a hir, hogy e roppant kincsforrásnak ismét nyo
mára jöttek. — A követ az ottani nép azért nevezi Katrunczának, mivel 
Jócza román munkásai azt mindig katrinczájukban (kötényükben) hordták 
össze. 

X (Kölcsönösség.) A jáBzberényi kaszinó kntholikus tagjai Zsedényi 
arczképét hozatták meg a kaszinó számára, s erre a kaszinó protestáns tag
jai, Bartakovics Béla egri érsek arczképét rendelték meg. 

© (A zsidóság Sopronban és vidékén) Bzemlátnmást elszaporodott. Két, 
három évvel ezelőtt a városban alig volt 10—12 család, most az iparszabad
ság kihirdetésétől fogva eddigelé 100—120 család telepedett oda le és min
den utczában vannak zsidóboltok. Igy van a szomszéd falukban is. A vas
úton utazók is mindig számos érkező izraelitát látnak. (B . P. H . ) 

fa (Két halott levelezése.) Két testvér, egy fi és nő, távol laktak egy
mástól. A férfi Prágában, a nő falun. Igen rendesen leveleztek. Prágában meg
halván a férfi, fia folytatá apja helyett a levelezést, nehogy a halál hire erő
sen sojtsa a nénit. Rövid időn a falun lakó néni is meghal s leánya a hírrel 
nem akarván Prágában még élni vélt nagybátyját szomoritni, szintén foly
tatta a levelezést anyja helyett. A két meghalt testvér helyett igy ment a 
levelezés vagy két évig, mig végre egy rokon Prágába utazván, véletlenül 
földeríté a dolog valódi állását. 

X (Az idei bor), Francziaországban oly rosznak mnndatik, minő évek 
óta nem volt. A j ó boresztendők a szőlőbetegség miatt most ugy is igen 
ritkák. 

X (Pécs-kanizsai vasút.) A „Pécs i Lapok" irják : A déli vaspálya egy 
igazgatósági küldöttje járt nem rég vidékünkön, ki mint bizonyost állitá, 
hogy már illető helyen meg volna állapitva visszavonhatlanul, mi képen a 
pécs-kanisai vasútvonal mielébb munkába vétessék. 



— Szent-Endre szigetéről. Tótfaluról, aept. 11-ről irják : Sokkal köze
lebb van vidékünk a testvér fővároshoz, mintsem arról terjedelmes ismerte
tés szükségeltetnék. Sz.-Endre szigetében fekvő 4 magyar helység, Monostor, 
Pócs-Megyer , Tótfalu ós Kis-Oroszi földinivelő lakosainak ez idén csak 
nagyon középszerű terméssel fizetett a szántóföld, azzal biztat a még eddig 
jégkárral meg nem látogatott szőlőhegy, mely a szigeten kivül a Kis-Duna 
jobb partján, a budai s visegrádi hegyekkel lánczsorozatban nyúlik el, Tót 
falunál tahi-i, Pócamegyernél leányfalui puszták nevezettel. E hó 9-dik 
napján a leányfalui pusztán fekvő vadászi lakon gyűlt össze egy kis társaság, 
a vendégszerető uradalmi vadász ur meghívására. A j ó magyar ebédet fü-
szerezé a házigazdának szívessége, nyájaesága, a társaságot elénkité, viditá 
a j ó boron kivül e vidéken ismeretes sz.-endrei Marczi bandájának talpra 
esett zenéje. Nem hiányzottak a pohárürítés mellett a felköszöntések, gróf 
Breiner Ágoston helybeli földesúr egészségeért, ki a barátságos egyezség 
utján épen most létrejött tagosítás alkalmával az egyházi hivatalnokokat 
bőkezüleg látta el, a p.-megyeri helv. hitv. lelkésznek 40, a tanítónak 20 hold 
legjobb minőségű szántóföldet s 13 hold legelőt adományozván. Köve
tésre méltó példával megy elő a nevezett gróf a szőlődézma megváltására 
nézve is, midőn azt ezentúl az egyes lakosoknak külön-külön is megen-
gedé. Urittetett pohár a magyar Akadémiáért is, egy pesti derék magyar 
polgár felszólalására, ki egyszersmind 5 a, é. ftot tett le az asztalra, alólirot-
tat bízván meg, hogy azt vegye át s küldje el. (Megtörtént. Szerk.) Hogy a 
t. urnák leányfalvi pusztán tett felszólalása, pusztában hangzott el, nem a 
jelenlevők hidegsége volt oka, hanem az, mivel nagy része más uton már 
megtette ebbeli hazafiúi kötelességét, s feltette a haza ezen szent oltárára 
áldozatát. — A z életre ható magyar zene nem engedé végét várni az ebéd
nek, s a vendégek a Szózat elzengedezésével keltek fel az asztaltól, s leg
alább pillanatig bút feledve járták a csárdást, s lejtették a francziát. — 
Kontra János. 

— Ipolyság sept. 25. {Társadalmi élet.) Nem hinné senki, mennyire vál
tozott mezővárosunk néhány év óta. Ipolyság egykor az elmúlt j ó világban, 
mikor még jólelkű lakosainak békés körében senki nem hintette a felekeze-
tesség magvát, igen élénk, a kor igényeivel haladó város volt. Nem ugy van 
most, holtak vagyunk élők között. Szük cselekvő légkörben, házi köreinkbe 
zárkózva érezzük a társadalmi élet hiányát, mely, mint a polgárisodás egyik 
emeltyűje a nép önművelésére s egymáshozi közeledésre alkalmul szolgál. 

A nemes ember, hivatalnok, polgár, izraelita — ezek mind külön osz
tályokat látszanak képezni most, midőn rang- és gazdagságnak figyelembe-
uemvételével valláskülönbség nélkül mindenütt — egyesülésnek jelve gya
nánt — a testvéri szeretet lobogója lengedez. A fiatalember? a helyett, hogy 
hölgyeknél tett látogatások által társalgási modorát nemesítené, inkább fér
fiak közt , olykor borral telt serlegeknél tölti idejét, szépeink pedig rejtek
ben nyiló virágok, csak szobaablakjaik redőnyein át látnak napsugárt, innen 
van, hogy a mindkét nemű ifjúságot bizonyos hideg teszességü magaviselet 
tartja távol egymástól. 

De az nem lehet, hogy igy megtévesztetten éljünk egymás mellett, mint 
ismeretlenek; itt az idő, melyben ellenségek barátokká, a barátok egyaka-
ratuakká, az akarat tetté válik, — közeledjünk mi is egymáshoz magyar 
<>szintességgel. döntsük le a válaszfalakat a testvéri egyetértés létesülését 
nehezitőket, engedjünk le hiúságunkból néhány százalékot, s tiszteljük az 
'.rdemet, az igazi becset a nép alsóbb rétegeiben is, legyünk összetartok. L. K. 

X (öngyilkosság.) Szegedről irják az „Ostd. Post"-nak, hogy sept. | 
29-én egyike a legismertebb s legértelmesebb ottani ügyvédeknek, lövés ál- i 
tal véget vete életének. A z öngyilkosság okául a szerencsétlen lelkibetegsé- { 
gét mondják. 

— Gömör. Nagy-Szlabos. (Tűzvész Fekete-Lehotán.) Még alig mult 
három éve, hogy ezen különben elég nagy kiterjedésű helységet a kérlel-
hetlen tüz csaknem egészen romba döntötte; még be sem hegedtek a szeren
csétlen lakosoknak sebzett sziveik a szenvedett károk miatt, a midőn ismét 
egy vészt kiáltó jaj csendes álmaikból fölriasztja. Sept. 23-án volt az éjfél
tájban, melyben a tüz váratlanul lepé meg az emiitett helységnek lakóit, a 
minden megfeszített erő s oltalom mellett, egy negyed óra alatt huszonegy 
gabonával tömött pajtát a néhány boglya szénát felemésztett. H o g y egy 
ház sem égett le, nagy szerencséjére szolgált a helységnek az, hogy a pajták 
egy kissé távolabb estek, és hogy részint gyümölcsfákkal körül voltak véve; 
de legkivált, hogy az északi szél nem fujt. A borzasztó látmány daczára a 
késő éjjeli időnek nemcsak a legközelebb eső lakosokat felkéazteté védelemre I 
völgyünk ezen legfelsőbb vidékére, de a távolabb, sőt más völgyön lakókat 
is- A szerencsétlenség elhárításán leginkább buzgólkodtak a helybeli lelkész 
t. Sándor Károly és idősb Hornbacher Frigyes urak, mint kik a véazhelyen 
leghamarább megjelentek; de amellett m4s jelenvoltak is minden áron igye
keztek a harapózó elemet gátolni. A kármentő-biztosság ügynöksége azonnal 
megjelent más nap, a kárt megbecsülendő. A pajták közöl némelyek bizto
sítva voltak. A tűz gyújtás által történt, de a tettes még nem tudatik. Ilyen
kor látjuk, hogy igen kívánatos volna, vajha mindenki necsak ingatlan, de 
ingó vagyonát is biztosíttatná. — K. J. 

£±(Tőmött ruhatár.) Angliában eoy gazdag nő fiatal korában elhalván, 
ruhatárában 1800 selyemszoknya, 700 felöltő a köpeny, 200 kalap atb. talál
tatott, a zsebbevalók nagy tömegét ide sem számítva. 

E g y v e l e g , 
b . — (A Rothschildek meggazdagodása.) A becsületességéről hiree 

Rothschild Maier frankfurti kereskedő volt. A z I. Napóleon által szoron
gatott nagyhesffni herczeg menekülni kénytelenittetvén, az öreg zsidónak 

adta át minden kincsét éa pénzét, hogy viselje gondját.Idő multával a herczeg 
iámét visszakerült fejedelmi székére. A z öreg Maier már ekkor nem élt, ha
nem azért 5 fia becsületesen számot adott a herczeg pénzéről a kincseiről. A 
herczeg nem maradt háládatlan, a ezáltal lett megvetve a Rothschildek me
sés gazdagsága. A Rothschild-család ez évben készíttetett két nagy képet, 
melyek egyike a kincs átvételét, a másika annak visszaadását ábrázolja. 

+ (Mennyi pénz s mennyi hitelpapír van a világont) Valaki ugy szá
mította ki, hogy az egész világ készpénz összege négy milliárdra rug, s ez 
ösazegre több mint hatvan milliárdnyi hitelpapír van kibocsátva. Ezen papí
rokból 50 milliárd államadósság, s több mint 20 milliárd bankjegy, vasut-
részvény a több efféle. 

O (A singales nép), mely Ceylon sziget lakosainak túlnyomó nagyobb 
számát képezi, már a természettől nőies kinézessél bir; a férfi ugy mint a nő 
hosszú hajjal bir, melyet összecsomózva fésűvel feje hátuljára tűz meg, de 
rekán csupán egy kendőt teker körül, hogy testét elfedje; a nők szintén bír
nak pofaszakállal. A bettelrágás a fogakat elrontja s vörösre festi. Nő arány
lag kevés van, azért még a mosást s dajkálást is a férfiak végzik, ez okból 
itt szokásban van, hogy több férfi társaságban egy nőt vesz, kivált a testvé
rek szokták ezt tenni, hogy a vagyon együtt maradjon. Maguk a törzsfőnö-
kök kérték a kormányt e helytelen szokás eltörlésére s az tett is rendelést, 
de még eddig nem látszik nagy sikere. 

0 (A kafferéknél az a szokás uralkodik), hogy a leány azűlői keresnek 
férjet leányuknak, a kiszemelt férfinak el kell venni a leányt, különben a 
visszautasított szülői s rokonai gyűlöletének, söt boszujának teszi ki magát. 
A férfi minden neki igy ajánlt leányt tartozik elvenni, sőt azokért fizetni, 
különben egész rnj halálos ellenséget szerez magának. Egyébiránt a férfinak 
is megvan a joga, hogy ezive választottját megkérheti. Ha két ily kérő j e 
lentkezik, az apa aunak adja leányát, ki több gazdagságot bir felmutatni, a 
mi ott a marhák számától függ. 

L e v e l e s é * . 
L o s o n c i , aug. 29. (Egy kis polémia Losoncz becsületéért.) A Voaárn. 

Újság 35-ik számában egy Losonczról kelt czikk-kivonat közöltetik, hol 
különfélével megróva, egy kis philtppika intéztetik ellenünk. A felhozott 
vád ellenébe, minthogy az kevés tényen, s annál több képzelődésen alapul : 
felhiva érezzük magunkat néhány szót emelni. 

A tisztelt czikkiró urat, mielőtt íráshoz fogott volna, ugylátszik, mintha 
valami myaanthropia-féle fogta volna el, mert tudva, — éa tudnia kell vala, 
— s számba véve a dolgok igazi állását, nem mártotta volna tollát oly igen 
fekete tentába. — Quí bene distíngvit, bene docet. 

Városunk mintegy 3600 lelket számlál. E szám csekély, a ha tekin
tetbe veszszük, hogy a lakosok majd nem mind iparűzök, a kiknek nagyobb 
réaze csak napról napra él, nem lehet itt nagy dolgokat kívánni, nem lehet 
pedig annál inkább is, mert mindenki előtt , de leginkább előttünk tudva 
van, hogy 1849. év augusztus napjaiban kevéssel több maradt számunkra 
mint ég és föld, még pedig az ég nyomorúságunkban vigasztalásul, a fold 
pedig hogy éjjelenkint fekhelyet adjon. — Megfosztva az anyagi szükségek
től, vájjon nem első kötelessége volt-e a családapának erről gondoskodni? 
a minden szorgalmát a igyekezetét odafordítani; hogy övéit ellássa, s valamit 
biztosítson számukra ? Több év telt e l ; mig ezen küzdelem tartott, dolgoz
ván a mesterember éjjel és nappal műhelyében, s ez igyekezet daczára sem 
hozhatá sorsát mindez ideig valami j o b b állapotba, mert az idő ia sújtja, a a 
csapás ia nagyobb vol t , hogysem azt ily körülmények közt egy évtized 
helyre üthetné. Ily megaemmisitett helyzetben érezte azonban a város, hogy 
nemcsak kenyérre van szüksége, a mivelhogy a vész szellemét ki nem irt
hatta az esemény után, csakhamar figyelemmel volt minden szellemet képző 
intézetei iránt, s azokat sok j ó lelkű adakozó segítségével, s önereje által 
feleleveníteni s megalakítani iparkodott. Igy lőn életbe léptetve három isko
lája, kisdedóvója, egyházai felépítve, s mivel egy leányképezde is életet 
ígért, az, csakhamar szép sikerrel mégis alakult. 

Ez intézetek megalakítását a lakosság szellemi vágya sietteté, s a hala
dás ösztöne küzd elérni azon s/in vonult, melyen egykor állott; mert érzi itt 
mindenki a szellem hatalmát, s tudja, mily erő és kincs rejlik e hatalomban. 

A megszorított társadalmi viszonyok tágulván 1854. évben 100 alapító 
taggal a kaszinói egyesület megalakult. Ez egyesület minden tekintetben j ó 
tékony hatással volt. A társasélet a maga régi kerekvágásába visszatért, s 
szellemi ereje k i v í v t a magát, s most már 160 részvényes tag támogatja az 
egyesületet. 

Elvonva a közintézetektől figyelmünket, pillantsunk a házakba s vizs
gáljuk a szellemi életet ott. 

Magán- és közkönyvtáraink a tűzvész alkalmával mind elégtek. Hálá
san emlékezünk meg a jószivü adakozókra e tekintetben, mert három könyv
tárat nyitottak meg számunkra, ugyanis : a városi közkönyvtárat s a két 
protestáns iskoláét. Magánosak sem maradtak e tekintetben hátra, mert 
többen szereztek könyvtárakat s birnak egyesek több számú könyvekkel, s 
ezeken kivül még egy magán kölcsön-könyvtár is tetemesen el vaü látva 
regény-irodalmi művekkel, ugy hogy jelenleg a könyvek számát városunk
ban minden nagyítás nélkül 12,000 kötetre tehetni. — Bírván ennyi könyv
vel, vájjon van-e szellemi vágyunk azokat igénybe venni? azért pillantok a 
házakba s egyúttal a könyvtarak hivatalaiba is. s h i t e l e s kimutatáa szerint, 
csak a városi közkönyvtárból maguk a városiak közép számítás szerint ha-
vonkint 106 olvasó 872 kötetet vesz ki. — Szellemi élet ez, elegendő moz~ 
gásban, mely a műhelyekre is egyiránt kiterjed. 



D e hát a folyóiratokkal hogy vagyunk ? Számitásom szerént jelenleg 
mintegy 27 folyóiratot 72 példányban kapunk, s igy 50 lélekre esik egy pél
dány. — Nem mondjuk, hogy többet nem akarunk, ez alkalomra elégedjék 
meg ezzel mindenki; hisz az idők a sebeket behegesztik, s mi felépülve régi 
állásunkat még nagyobb mérvben foglalhatjuk el. 

A z ország az ujabb időkben nagyobb jeleit adta szellemi életének s e 
térről letértünk-e vagy nem voltunk-e ot t? s nem haladunk-e a pályán, m i 
lyen szegény hazánk felvirágzását s életét megadni mindenki egy iránt törek
szik ? szellemünk itt is éber és munkás. Bármiként vizsgáljam a dolgot, de 
a szellemi pangást nem látom, miként a t. czikkiró ur mondja. — S a rész
vétlenséget, melyíyel vádol a színészet irányában, valóban fel nem ismerjük, 
mert azt tudjuk, hogy már innen fedezte másutt tett adósságait nem egy 
társaság, de hogy itt megbukott volna, arra uem emlékszem. Megvalljuk, 
hogy három hónapig nem vagyunk képesek egy társaságot kitartani, de 
ilyen eset a mostani pénztelen világban elég van. 

A vád ellenünk vádat ér s a kártyázás hozatott fel. Minden számítás 
nélkül történt itt a szó , mert ha 160 részvényes tag közül 2—3 játék asztal 
kerül ki, s télben egyszer annyi — e számot egyátalában nem találom sok
nak. — Való hogy a kuglizást is használják, némelyek mulatságul, de e mu
latságot valahol megróni, egyátalában még senkinek sem jött eszébe. 

A t. czikkiró ur végül attól is félteni gondol minket a mi nincsen, 
mondván, hogy cholerától félünk, — a feje is soknak fúj. Nem értjük ebben a 
viczet. Tudjuk mi azt, a mi fáj, de e baj legyőzésére nálunknál nagyobb or
vos kell. 

Valami rosz kedély-állapot volt, mely a t. czikkiró urat az n . -n ösz
tönözte, s ha már egyszer megtörtént az, — mi tényekkel akartunk felelni. 
— Bár nem tudjuk, hogy ki, de mi még is tiszteljük és becsüljük azon urat, 
mert figyelmet tanusit irányunkban, s hogy szomorúságában megvigasztal
juk, engedje meg, hogy elmondjuk neki „ne sírj Jeremiás el nem vesz Jeru-
sálem I" gr. 

S A K K J Á T É K . 
41-ik az. feladvány. — Pongrácz G y u l á t ó l (Felső-Túron). 
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Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond 

A 3 6 . számú fe ladvány megfej tése . 
(Báró Meszéna Istvántól.) 

Világos. S«tét. 
1) V b 4 — g 4 t e S — e 2 
2) F g 8 - e 5 K d 1 - e 1 

3) V g 4 - g 1 4-
Delyesen fejtették meg. V,sőrémbe* .- Fülöp József. — Podlukanyem .- Cselkó 

György. — Karancson : Pótor Dániel. — T.-Füredi* : Nánásy Gyula- — H.-M.-Vásárke-
tfcn : F. Ö. — Csongrádon : Keller Lajos. — T.-Ss,.-Miklóton : Franki A. — Bodrog-Kt-
retataro* : Skvór Antal. — hsakon : Grubiczy Géza. — Hérehmán : Kun Sándor. — 
Zsolnákon : Reisinger Imre. — Dobván : Varga József. — Sz.-K.-Szabadján : Ftlrst Sánd 
F.-TSbSrzsökin : Salamon László. — Parabutgban : Rothfeld József. — Rimaszombaton : 
Baksay István. — Lászlófatván : Velics Alajos. — Debreczenben : Sperber F. — Kis-
Knrtoson .- Cs. K. — Pécsett •' ilj. Zöld Sándor. — Aradon : Kalmár Samu. — Ggula-Fe-
kémirott ; Horváth Lajos. — Moortm .- Radváner Vilmos.— B.-Ujvároson : Kovács Lajos. 
— Jánosiban : Keszler István. — Dárdán : Tbavenet Lajos. — JViinrMim : Oláb Miklós. — 
Sárospatakon : Szivos Mihály. 

Rövid értesítések. Sz.-Mikály : D. L. Használhatók. A további közreműködést 
kérjük. — Moor : R . . . Hibátlanok; de mind kettó igen könnyű, • azonkívül a 4 lépéses 
örökös f adással fejthető meg. — Debreczen : S. F. A 6 ik sz. f. harmadik lépése kétféle. 
Az onmatokat nem igen szeretjük, de mivel akadnak kedvelói, később ilyeneket is fo
gunk néha közölni. 

Szinházi napló* 

Péntek, sept. 28. „Donna Diana." Spanyol vigj . Régi mü, de ritkán 
adják, alkalmasint azért, mert a czimszerepre, a szerelmet megvető büszke 
spanyol hölgy-szerepre, a természetellenes Donna Dianára nem igen akad 
alkalmas és örömest vállalkozó előadó. Ez este iKomlóssy-Köverné asszony 
adá e szerepet; mellette Feleki (Don Caesar) és kivált Szerdahelyi (Perm) 
tűntek ki. 

-tgí Szombat, sept. 29. Elli nyerné javára : „A hugenották.,* Meyerbeer ope
rája. A jutalmazott Ellingerné, kiről tudva van, hogy színházunkat nemso
kára elhagyja, sürü tapsokkal 8 koszorúkkal fogadtatott. Szép hangjának 
teljes erejével énekelt különösen ez este. Hollósyné és Kőszegi osztoztak 
vele az est dicsőségében. 

Vasárnap, sept. 30. Szigligeti Jolán k. a. első szini kísérletéül : „A 
tücsök." Franczia vigjáték. Elismerőleg szólottunk minap Szigligeti Anna 
k. a. első foUéptéről, s ép oly örömünkre válik ezúttal, Szigligetink második 
leánya, Jolán k. a. első kísérletét illetőleg többi laptársainkkal együtt egy 
-véleményen lehetni, s a nagyszámú közönség bátorító zajos tapsait biztató, 

I üdvözlő szavainkkal kisérni. Röviden szólva : Szigligeti Jolán k. a.-bari ke-
1 dély, lélek és tűz van, mit a külső alak kellemei is gyámolitnak; két legna
gyobb hibája : a helyenkinti tulságesan gyors éa hadaró beszéd, mely néhol 
egészen érthetlenné válik, a másodszor : a túlságos fiatalság — de biztos 
kilátásunk van, hogy különösen ez utóbbi baj napról napra kisebbedni fog, 
s ez azután amaz előbbi hiányon is segitend. U g y hiszszük, hogy a vig mú
zsára nézve a kisasszonyban nagy nyereség var nemzeti színészetünkre. Szi
vünkből óhajtjuk. 

Hétfő, okt. 1. „Egy szegény ifjú története." Franczia vígjáték 3 felv. 
Ez a darab még mindig arról hires, hogy a franczia császárné sirt benne, * 
hogy a Feleki-párnak itt a leghálásabb szerepei vannak. 

Kedd, okt. 2. „Gizella" ballet, és „Rendkívüli előadás," vigjáték De-
grétöl. A hallétben nálunk Rotter Mari igyekszik tánczosnői hírnévre szert 
tenni. Még eddig nem sikerült. 

Szerda, okt. 3 . „Brankovics György." Dráma 4 felv. Obernyiktöl. A 
czimszerep Egressy Gábor erőteljes alakja, kit hosszú távollét után zajosan 
üdvözlött a közönség. 

Csütörtök, okt. 4. O cs. kir. Apostoli Felsége névünnepén, a nézőhely 
teljes ünnepélyes kivilágításával: „A troubadour." Opera 4 felv. Irta Cam-
marano Salvator. Olaszból fordította Nádaskay Lajos. Zenéjét szerzetté 
Verdi. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 

5318. Apátfalva, Támár József — Szentpéter : Ujházy Károly, — Selmecz 
Priviezky Ede, — Szabadka Istváncsics István, — Adorjanháza Szabó István urakat 
— ezennel tudósítjuk : hogy küldeményeik kezünkhez érkeztek s az illető czélra átadat
tak. A részletes közzétételt óhajtjuk s reméljük. 

5319. Kalocsa. Sebó Antal urnák. A 95 ftot ideiglenesen betettük a pesti taka
rékpénztárba. Legjobb lesz neki ott, mig a szükséges bizottmány s pénzalap megalakul' 

5320. Zala-lstvand, Berecz J. urnák. Az 5 ft 10 kr, annak idejében kezünkhez 
érkezett, de a tudva levő akadályok miatt eddig még közzé nem tehettük. Reméljük, az 
akadémiai nagy gyűlés otán végre ez is meg fog történhetni. Addig is szolgáljon vigasz
talásul önöknek s másoknak, hogy a beküldött pénzek illetó helyre azonnal átadatnak. 

5321. Károly var, R. Á. Szíves közreműködését továbbra is kikérjük. 
5322. Noviniarolf. P. V. A magyar s horvát testvérisülést ábrázoló képet köszö

nettel vettük, s reméljük, hogy kiadatása nálunk sem fog akadályokra találni. 
5323. Baj j , M. G A magyar Walballa iránti ajánlat s tervrajz sokkal nagyobb-

szerü indítvány semhogy egy kissé bővebben meg ne hányjuk vessük a dolgot. A Gellért
hegyi eszme egyelőre nagyon tetsző, de gondolt-e ön az eddigi akadályokra? Közelebbről 
vagy a czikket — vagy bővebb indokolást. - Az Akadémia házára nézve várjuk meg a 
közelebbi nagygyűlés lefolyását a az ottani végzéseket. 

fffST Sze rkesz tőség i szá l l á s S z . Mihá ly-nap ó t a : .Hagyár
ut «.•/. a 1. s z . 2-dik emele t . 

H E T I N A P T Á R . 

Ho-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptar 

Gör.-orosz 
naptár 

© N a p  Izraelit. 3 Hol 1-Ho-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptar 

Gör.-orosz 
naptár kelet nyug. naptár kelet |j nyug 

Október Sept. (ó) ó. P' ó. P- Tisri ó. P- 6. P 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csötört 
Péntek 
Szomb. 

G Itt Oh un e IS A. 
Brigita.Dem Döme 
Dénes Dénes 
Borg. Ferenc Gedeon 
Philomilla sz. Kálmán 
Miksa püsp. Miksa 
Kálmán Edm. Ödön 

2 5 B I 8 E n p . 
2 6 János e. 
27 K allist 
28 Kariton 
29 Cyriacns 
30 Gergely 

1 Október 

6 
6 
ti 
6 
6 
6 
6 

7 
9 

itt 
11 
12 
14 
15 

6 
ff 
5 
s 
G 
6 
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H 
-'7 
85 
89 
Sl 
19 
18 

21 Pálm. 
22 Gyűl. 
2 3 Torv. 
24 
25 
26 Absol. 
2 3 Sab. 

B 
11 

* 
0 
1 
8 
4 

59 
15 
s 
35 
56, 
18 
**| 

1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 

31 
11 
41 

9 
88 
88 
Ifi 

lloldnesyed : £ Utolsó negyed 7-ik és 8-ik közötti éjjel 20 perczczel éjfélután. 

T A R T A L O M . 

Somoskó romjai (képpel). Lnppa Péter. — Keleten. Jánosi Gusztáv. — Még egy 
csókot! Jókai Mór. — A damaskusi mészárlás (képpel). — Hegedüsné síremléke (képpel). 
— A keményitő (rajzokkal). B. M. S — A görög bölcsek eszmegyöngyei. — Apróságok 
— Tárház : Bécsi levél. K. T. — Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi ujság ? Egyveleg. Levelezések. 
Sakkjáték. Szinbázi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albe r t (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. Nyomtatja Landerer es Heckenast. egyetem-utCM 4. szám alatt Pesten 1860. 



41- szám. Hirdetések a Vasárnapi Újsághoz, 
1 ÁRJEGYZÉK 

az njonnan mrgn.YÍtott 

szerednyei borcsarnokból, 
orszájr-nt, , .Z r iny i " -kávchúzza l szemben, Pesten. 

A z árak osztrák értékben, és akója 40 pinttel számíttatik, hordó nélkül. 

Finom borok . 
Áru üvegestől osztrák akója 

1 pint 1859. termi — ft. 48 kr. — ft. — kr. 
Va ., « , „. — „ S4 ,, 18 „ 60 „ 
1 „ 1868. , — „ 60 „ — „ — „ 

y ' - íiTfííHírtOlxf Jíoi'i Í Y l r II I 3 0 " * * " " > 
Igen flnom cs ó borok. 

X pint 18S8. \ — „ 80 „ — „ — ,, 
'/• n " l Csnrgovlts Prépost — „ 40 „ 34 „ — „ 

1 iteze 1866. 6 bor ? pinczéjéból , — „ 60 „ — „ — „ 
1 meszely „ „ „ ) — „ 30 „ 86 „ — „ 
1 pint 1867. termés , - „ 80 ,. — „ — „ 

'/» „ n i i ( Kandó Kálmán — „ 40 „ 24 „ — „ 
1 iteze 1866. szamorodni í pinczéjéból — „ 60 ,. — ., — „ 
1 meszely „ „ ) — . „ 30 „ 81 „ — „ 

Valód i flnom aszn. 
1 ittzc's üreg 1 „ 60 „ — „ — „ 

í r e * üvegek vissza váltatnak : 
1 pinlej üveg darabja . . 10 kr. I 1 itezés magas darabja . . 10 kr. 

*/i „ „ „ . . 6 „ | 1 meszelyes „ . . 5 „ 

K^SSsasi Ládák s a pakolás legjutányosabban számittatnak, 2% akós vasabronosos 
n. J » originális bordónak darabja 2 ft. 50 krral számíttatik, s a .szállítás minden 

irányba cl fogad tátik. 

l l izoniányi rak tár létezik magyar- s kecskeméti-uteza szögletén. 

Október 7-én 1 8 6 0 . 

3878 PÁLTÁZAT. ( Z - S ) 

A brasaai magyar ág hitv. evang. nép 
iskolánál egy tanitói ós kantori állomás, 
melylyel 277 ft. 20 kr. o. 6. évenkinti firetea, 
szabad szállás és az iakol ás-gyermekek ré
szérói bejövendő mintegy 40 — 60 o. é. frot 
magában foglaló iskolai dij van egybekötve, 
betöltendő. 

A pályázók kérvényeiket, tanulmányai
kat, tanitói képességüket, a magyar éa német 
nyelvekbeni jártasságukat, éneklési kész
ségüket, az erkölcsi és politikai jó magavise
letüket igazoló bizonyítványaikat, kereszt
levelükkel együtt, folyó évi október ve
séié, az alulirt presbytcriumnál beadják. 

Akademiailag képezett pályázóknak első
segük van, éa ezenfelül az ezen egybázi 
járásban ürességbe jövő magyar ág. bitv. 
evang. papi állomások betöltése alkalmával 
tekintetbe fognak vetetni. — A választott 
tanitó a nevezett állomás átvételérc szerző
dés által legalább öt évre kötelezi magát. 

Brassó, september hó 20-án 1860. 
Az ág. hitv. evang. presbyterium : 

Schlt-I Samu, >-lnók. 
Dr. Trausrhenfels Jenó, tollnok. 

PECZ HENRIK, 
akadémiai festő, 

magánoktatást nd a rajzolás- és festé
szetben Pesten, 

hal-tér 4-dik szám alatt, 2-dik emelet, 
3373 7-dik ajtó. (2—4) 

Gyógyszertár 
egy magyarországi nagy varosban ri
adó: az átvételhez 6—öOOO ft szükségel
tetik. Bérmentei leveleket e lap kiadó-biva-
tala fogad el. 8371 (2—8) 

3333 Értesítés. ( 6 - 6 ) 

Többeknek fölszólitására van szerencsém 
a t. ez. földbirtokos urakkal tudatni, hogy 
most is. mint ezelőtt, irodám által hitel-
nyerésre, előlegezésekre, rendes kamatok 
mellett kftlesón-kleszkózlésekre, vala
mint birtokadásvrvrsl és haszonbérleti 
megbízások elfogadtatnak. 

Szóval, vagy levél által utasítással szolgál 

T a n b e r V i l m o s . 
bankár- képviselő. 

I r o d a : Warot-advar 13-lk szám alatt. 

3361 Gazdatiszti ( 1 - 3 ) 

ajánlkozás . 
Egy fiatal ügyes gazdász, ki a bécsi poli

technikumban s a magyar-óvári gardasági 
intézetben nyert kiképeztetést, a a gyakor
lati gazdászatban niíri- alapos ismeretekké 
bir, ajánlkozik mint gazdatiszt valamely ki
sebb vagy nagyobb terjedelmű falusi jó
szágra. Bővebben értekezhetni a Vasárnapi 
üjság kiadó hivatalában Pesten, egyetem-
utcza 4-ik sz. a., hol is igen jeles bizonyít
ványai megtekintés végett le vannak téve. 

Sör Mi által érte el 

ezirau 

P I P ( ! M / ( O \ Í ( O - Í Í M V \ Í I \ . I I Í 
eddigi nagyszerű eredményét? 

Az életbiztosítás, mely Angol-, Franczia- és Német
országban immár oly lendületet vett, hogy már épannyira 
népszerűvé vált, mint a túzkárbiztositas; Ausztriában egé
szen az ujabb időig csekély, hogy ne mondjuk, semmi elő
menetelt nem tanúsított; mert mig a nevezett országokban 
1868-ban a biztosított tőkék összege 6 milliárd Irankot, 
vagyis 2,400,000,000 ttot meghaladott, addig az összes 
ansitriai életbiztosító-társaságoknál biztosított tőkék ösz-
szege ugyanazon év végén alig 26 millió forintra haladt. 

Az „Anker"-nek vala fentartva az, hogy az életbiz
tosítás hasznos intézményének Ausztriában nagyobb elter
jedést szerezzen, és ebbeli fáradozásait oly kitűnő süker 
koronázta, hogy a társulat megalakulása óta lefolyt 20 hó 
alatt nem kevesebb mint 38 millió erejéig menő üzleteket 
vitt keresztül, • moly összeg kétszer annyi,mint a mennyit 
Európa leghatalmasabb és legszilárdabb biztosító-társu
latai, melyek 3- vagy 4-szerte nagyobb népségnek azolgál-
nak ugyanazon idó lefolyta alatt, elértek. E szokatlan 
sükert tekintve, bárkire nézve is érdekca leend, az „Anker 
élctbzitositó-társaaág előnyeinek és garantiámak bővebb 
elósorolása. 

Mindenekelőtt azt kell állítanunk, hogy az életbizto
sítások baszna mindeddig még senki által nem vonatott 
kétségbe, a ki azoknak velejét ismeri; hanem ellenkezőleg 
elismerést talál* mindazoknál, kik az emberi nem anyagi és 
szellemi állapotának emelését tűzték ki czéljokul. 

Aa életbiztosítások czélja . a maga jövőjéről gondos
kodó embernek bizonyos évi részletfizetések után, miket 
bármily nevű jövedelméből leró, biztos jövedelmet szo
rozni, legyen aa akár maga a biztosított, vagy pedig csa

ládjához tariotó, vagj más hozzá közelálló személyek 

szamára, akár a biztosított ck-tében, akár pedig halála 
után. 

„Az okos előrelátás", úgymond egy hires nemzetgaz-
dász, „egyike az ember legszebb tulajdonainak." Van abban 
valami nemes, valami nagyszerű, ba az ember a pillanat 
csatijainak ellencáll azon czélból, hogy magának függet
lenséget kivívjon azon időre, a melyben megfogyott ereje 
a munkát többé meg nem bírja, vagy pedig, hogy azoknak 
sorsát, a kiket szeret, biztosítsa oly időre, a melyben már 
maga nincs az élők közt. E megemlékezésre méltó szavak 
magukban hordják az életbiztosítás magvát; azoknak gya
korlati foganatosítása és kivitele az „Anker" feladata, és 
czélja minden igyekezetének. 

Az életbiztosítási kötések caak a törvényből folynak, 
a mely öotökélyeabülést mindenkire parancsol. Eleinte 
caak hevenyében voltak tervezve, később és lassankint 
átidomittattak, minden évben a tapasztalat javításokra vitt, 
melyek a kölcsönös viszony javára szolgáltak. 

Az „Anker ".elődeinek tapasztalataival fölfegyverezve, 
nemcsak hogy azon föltételeket és combinátiókat vette 
használatba, a m e l y i k a biztosított felek szükségeivel és 
előnyeivel legjobban megférnek, hanem még azon volt, 
bogy aj szabályok segélyével az életbiztosítási kötést mo-
raliaabbá, azaz: önzéstelenebbétegye. Ezútontávoibatlanul 
haladva, sikerült az ,.Ankcr"-mk műtéteinek és üzleteinek 
sajátságos biztos jellemet kölcsönözni; és azáltal, hogy a 
tt/iutett Ssittgek Mtfttmmitülitil utam tttibtn, *o a btfi-
ttlitek lobbi ntm nolf állatnak, megszüntette, a biztosítási 
kötést, mely természeténél fogva szerencsétől függő volt, 
oly kötéssé tette, a mely igazi, és saükségeaetébcn könnyen 
érvényesíthető értékkel bir. 

Ez ujitáa, ugy a tólélési társulatoknál, mint a hatál-
esetrei biztosításoknál, az egész élet folytára alkalmazást 
nyer, és mivel egyik legnagyobb oka az: „Anker" kitUnő 
sikerének, bővebb fejtegetést érdemel. 

Helyesebb fölfogás végett mindenekelőtt megjegyez
zük, bogy az életbiztosítás két nagy részre oszlik : 

1. A kaláltttlrei biuotttiü. 
2. a tülitisi társulatok, vagyis l biztosítás az életesetre. 

1. Biitositás halálé*? tettben az égési élet 
húsaiéra. 

A biztosítás halálesetekben az egész élet hosszára oly 
kötésből áll, mely ntán valaki magát kötelezi, a társulatnak 
egyszer vagy évenkint előforduló dijillctéket fizetni mind
addig, mig a biztosított személy élete tart. 

A társulat pedig arra kötelezi magát, hogy a bisitri-
tott ómrgtt a biztosított siemély halála után atonnal 
kifizeti. 

Bárha ily kötés lényegéhez tartozik, hogy a társu
lat csak addig legyen kötelezve, mig az évenkinti dfj-
illetékek fönakadás nélkül befolynak egészen a biztosí
tott személy haláláig, — mindazáltal előfordul, hogy 
egy családapa jó akarata ellenére — a körttlméynektól 
szoríttatva az évenkinti dijilleték fizetésére képtelenné 
válik. 

Aa „Anker" ez esetben saját érdeke feláldoasával a 
ttfitttttl ttaogtk mtfttmmiiutitti mtgttüuttttt; ét a sze
rint, ha a szerződő fél, bizonyos évszám lefordatta után, 
bármily okból a dijilleték befizetését megszán totói kény-



elen, a mir addig befizetett dijilletékek tem egészben,aem 
pedig részben részre nincsenek; sőt ezek egytittréve 
egyetlenegy* be nem fizetett dijilleték határnapján beadott 
ősszegnek tekintetnek, a melyből, úgyszólván uj, a biztosí
tott halálakor annak akkori kora szerint kiszámítandó biz
tosítás azármazik. 

A biztosított eszerint egy aj biztosítási kötvénynyel 
bir, a melynek értéke a már eddig befizetett dijilletékek 
ősszegével egyenlő, a melyért semmitsem kénytelen fizetni, 
a melyet azonban a társulatnál minden perczben érvé
nyesíthet. 

Ennek helyességét példa leginkább fogja világossá 
tenni. 

A 80 éves egyén biztosítja életét évenkint befizetendő 
324 fttal 10.000 ft. értékéig. 

Ez ÖSSZEG a biztosított halála után, bármikor történjék 
meg az, atonnal kifizettetik a kötvényben megneiesett né
melynek. Ha most A bármily okból a 224 ft. évenkinti be

fizetését megszünteti, minekutána azokat legalább 3 éven 
keresztül befizette, akkor a kötvénynek, halála után pél
dául következő értéke lesz : 

5 éven keresztül történt befizetés ntán 2733,71 
10 „ „ « 3 2 , 0 0 
18 „ „ 6672,77 
20 „ ,. „ „ 7894,27 
25 8882,80 
80 „ ,; „ „ „ 9511,68 

37 éven keresztül történt befizetés után a dijilletékek lefi
zetése egészen megszüntetik, és a kötvényben följogosult 
személy mindazáltal megkapja, a halálakor a 10,000 ftot 
egészen. 

Más társulatoknál ellenben a dijilleték a halál napjáig 
fizetendő, ha a biztosított bármily hosszú életet él is. 

Azonban ezek még nem mind azon előnyös javítások, 
melyeket az „Anker" a biztosítás e nemébe behozott, ha
nem azok még más szerződési pontokra is terjednek, a me

lyekből csak a legfőbbeket szabadjon említenünk, ugT mint 
azon jogot, miszerint a biztosítási kötvényre a befizetett 
dijilletékek harmadrészének erejéig kölcsönt lehet kérni a 
társulattól, a társulat továbbá a biztosítási kötvényt vissza
venni kész, és ez esetben a kötvényért a befizetett dijille
tékek összegének felét adja, hahogy az legalább 3 éven ke
resztül érvénynyel birt. 

Az itt következő táblázat tartalmazza : 
1. A dijilletékeket, melyek 10,000 ftnyi biztosításra 

halálesetében befizetendók. 
3. A föntemlitett kölcsönadási összeget, továbbá azon 

összeget, melyet a társulat a kötvény visszavételénél ezért 
adni kész, valamint azon értéket, melylyel a kötvény a biz
tosított fél halálakor bir, ha a dijilletékek befizetése meg
szüntetett 3, 5, 10, 15, 20, 25, vagy 35 év lefolyta után. 

8. A biztosított fél azon korát, a melyben szabadságá
ban áll a befizetéseket megszüntetni, anélkül, hogy a bizto
sított összeg csonkittatnék. 
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A társaság mindazon kimerítő táblázati kimutatásokat. 
melyek dijilleték visszavételi ár — kölcsönkérhetési jog, 
— és a kötvény értékére azon esetben vonatkoznak, ha
hogy a biztosított fél a befizetéseket megszünteti, a közön
ség kívánatára átengedi. 

Mennyire igyekszik a társaság kötelezettségeinek 
elegettenni, abból kivehető, hogy 30 hónap leforgása alatt 
21 haláleset előadván magát, 116,800 ftot fizetett ki, és 
hogy e kifizetések mindig pár nappal az illetó örökösök 
igazolása után minden ellenvetés nélkül megtörténtek-
Díj illetékek fejében e nagy összegért összesen nem ttfbb 
fizettetett be, mint 5247 ft. 18 kr. 

A z ajánlatok halálesetekrei biztosításokra és viszont 
biztosításokra július 31-én 1860 26,564,221 ft. és 82 krra 
rúgtak 

2. Túlélési biztosítások, vagyis 
a i életesetre. 

biztosítások 

A túlélési egyesületek oly személyekből állnak, kik 
korlátlan számmal, kor- és nemkülönbscg nélkül, egyesül
tek, és évenkint bizonyos maguktól megbatározott összeget 
azon czélra fizetnek, hogy a túlélők számára a befizetett 
tőkék a kamatok és kamatkamatok hozzácsatolása által, 
valamint a kifizetés idejekor már meghalilozott tagok 
öröklése által nagyobbodjanak. E kifizetés ideje azon idő 
szerint, a meddig az egyesület tart, 12 és 25 közt vál
tozik. 

Mivel tehát a túlélik a megholtakat örökölik, az egye
sület minden tagjára azon esetben, ha a biztosított, azon 
időpontban, mikor az egyesületnek vége, még életben 
van, következő eredmények haramiának : 

1. A befizetett évi dijak összege. 
2. Azoknak félévenkint tőkésített kamatai. 
8. Bizonyos réazlet azon tagok tőkéje- és kamatjából, 

uHk*67 m e g l l * 1 U k ' ™ ö egyesületben jogaikat clvesz-

ás asavakkal : az egyesület túlélő tagjai föt-
oastják maguk közt a meghalálozott, vagy jogukat vesztett 
tagokból szármázta tóhéket éa kamatokat, a melyek viazoot 
arányosak a biztosított korival, a befizetett összeggel, és 
az egyesület fennillájá«ak idejével azon időtől számítva. 

a melyben az uj tag belép. Ezen egyesület tehát minden 
túlélőt arról bittoiit, hogy legalább tulajdon betett tőkéjét 
kamat és kamatkamatostúl visszakapja, továbbá a betett 
tőkék, vnlóttinüleg megszaporodnak, ha t. i. némely egye
sületi tagok meghálál óznak, s végtére a tag lehetőleg tete
mes nyereményben részesülhet, a mely arány a biztosított 
korával és azon idővel, a meddig az egyesület fennállt, 
mindenesetre azonban a betételeket jóval fölülmúlja. 

Igy tehát a kedvező körülmények minden várakozást 
fölülmúlhatnak, mig a kedvezőtlen körülmények, úgyszól
ván, határtalanok, mert veszteni sohasem lehet, hacsak 
épen halálozás nem adja elő magát, a mely esetben a halál
lal együtt azon szükség megszűnik, melyet kielégíteni épen 
az egyesület czélja volna. 

Ezen társulat tehát igen kívánatos eszközöket nyújt 
megtakarított összegek czélirányoa befektetésére, és ha 
figyelembe veszszük, hogy ily megtakarítások nem történ
nének meg, hahogy valaki azáltal, hogy az egyesület tSg-
jává lesz, Ós bizonyos összeget aláírni nem késztetik, be 
kell vallanunk, hogy a túlélési kölcsönös egyesületek morá
lis haszna igen nagy. 

Említettük már, hogy a túlélési egyesületeknél a be
tett összegek meg nem semmisülhetnek, ebből az követ
kezik, hogy ha egy tagja az egyesületnek az évi dijak 
befietését megszünteti, az addig már befizetett összegek 
magasságukhoz és a haszonhajtó befektetés ideje hosszához 
képest, as egyesület által elért minden eredményekben ré
szesülnek. 

A befizetett tőke tulajdona marad az aláíró tagnak, 
az „Anker" csak fölhatalmazottja az aláíróknak, és összes 
társulati vagyonával kezeskedik a betett tőkék becsületes 
fölhasználásáról. Min Játon előnyök, a melyek a halálotási 
etetekből haramiának, kitdrólag a túlélők javára haram
iának. 

Az „Anker" pedig, hogy ez egyesületeket szervezhesse, 
vezérelje, éa egész fennállásuk ideje alatt igazgathassa, to
vábbá a kezelés éa ügyaökség minden költségeit fedezhesse 
azon tőkéből, a melyet az aláiró tag az aláírásnál mint be-
tételnek összegét kijelent, nagyjából egy öszletet leszámít. 
Az aláírók közgyűlésén, mely három év lefolyta után hiva-
tik egybe, ftlugyeló-válatttmány neveztetik ki a választó 
aláiró tagok kozól, és ennek speciális feladata a befizetett 
őszietek fölhasználására és befektetésére ügyelni, él a 
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tagok jogait az egyesület fennállásának ideje alatt, vala
mint a kifizetéseknél képviselni. 

A tagoknak 1859. évi apr. 30-án tartott közgyűlésében 
következő urak választattak meg a felügyelő-választmány 
tagjaivá : 

Gróf Almásy Mór, cs. k. kamarás, valóságos benső tit-
1. Ka kos tanácsos és birodalmi tanácsos, mint elnök. 

Dr. Bach Ágoston, cs. k. nyilvános jegyző, mint levél
tárnok. 

Eltz Frigyes Lajos, udvari és törvényszéki ügyvéd. 
Gróf Hoyos-Spríntzenstein Károly Emil. 
Klein Albert, bécsi gyárbirtokos. 
Nagy-Szent-Miklósi gróf Nákó Kálmán. 
Waur.el Ferencz, gyár- éa földbirtokos. 
Wiener Ede, nagykereskedő. 
Winlerstein Mór, selyemkereskedő. 

' A kamatláb magassága, a tetemes nyeremény valószí
nűsége, a befektetés biztossága és az egyesületi tagok 
által gyakorlott önigazgatás oly előnyök, melyek miatt * 
kölcsönös túlélési egyesületek minden másnemű pénzbe
fektetésnek, és kivált a szilárd dijilleték melletti biztosi 
tásoknak eldbeteendök. Ez előnyök tetemesek azért, mert 
az aláirt összeg mindig tulajdona marad az aláírónak, és 
azon egész nyeremény, mely a kamatokból a kamatkama
tokból, valamint halálozás esetében az örökség osztályré
széből ered, as aláírói less. 

Egy mondatban fejezvén ki a túlélési egyesületek 
lényegét, azt igy lehet kimondani : Gyorsan képtttelik töke, 
évenkint megtakarított őssteyekből. 

Ebből magyarázható azon nagy részvét az „Anker" 
túlélési egyesületeinél, a melynélfogva f. évi július 31-ig 
nem kevesebb mint 10,927,444 ftnyi és 32 krnyi tőke íra
tott alá egyesületi tagok által. s •Irrrotot* 

Francziaországban is nagy részvétnek örvendenek a 
túlélési egyesületek minden családapánál. A franczia 
nembeli társulatok hivatalos kimutatása szerint 1868-diki 
december 31-kén az aláirt őszietek egyetemes összege 
552,618,602 frankra és oOcent.-ra rúgott, mig azon társu
latok, melyek szilárd dlstilUtiksk mellett birtositaoak a* 
1819. évtől fogra, melyben alapíttattak, alig 4 ,000,000 
frankot tudtak életbiztosítás fejében elérni, itmtt yl'ianmi 

E tény jobban hizonvitjn. mint bármily szóbeli bizonyí
tás, hogy az „Anker" által választott út helyes. 



Minekutána tehát a biztosításoké két fóuemét kiemel
tük, melyek minden e l ő r e l á t á s szükségeinek megfelelnek, 
még azt jegyezzük meg, hogy a társulat még az egyesület
nek befizetett összegek tlltnbittotitáidtal is foglalkozik. 
Mivel ezen műtét a halálesetekrei biztosítás neméhez tar
tozik, minden bővebb fejtegetése a részleteknek fölösleges. 

Térjünk most át azon garantiákra, melyeket az „An
ker" a biztositott felek számára nyújt. 
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Az Anker garantiái. 
Egy oly intézet, mely az előrelátás palástja alatt min

denkinek megtakarított pénzét kezelni hivatva van, való
ban nem nyújthat elég biztosítékot. A közönség joggal 
követeli az életbiztosító-társulattól a lehető legnagyobb 
biztosságot, s valamint fölebb az Anker combinatioinak 
előnyeit fejtegettük, most ép oly szükséges az Anker által 
nyújtott garantiák solidaritását és biztosságát közelebb 
megvizsgálni. 

Kevés embernek van helyes fogalma arról, hogy mi
ben áll a társulatnál a biztosság; legtöbben azt hiszik,hogy 
a társulati tőke képezi a legjobb zálogot, és hogy mennél 
nagyobb ez, annál inkább érdemel a társaság hitelt, 
mennyire téves ezen nézet, kitetszik leginkább, ha az 
1827-ben alapított Gothai életbiztosító-társulatot tekint
jük. Ez életbiztosító-társaság, bár minden alaptőke nélkül 
alakíttatott, nemcsak Német honban, hanem talán az egész 
világban a legelőkelőbb és legszilárdabb társulat, mert 
dijilleték reservája, mely az évi dijilletékekkel együtt 
35,884,500 tallérnyí risikók vagy is függő biztositások fe
dezésére szolgál, 33 év alatt 7,915.560 tallérra emelkedett. 
Ép ellenkezőleg fog e tekintetben tetszeni, hogy az Anker 
alapszabályai, tekintettel azon biztosságra, melyet egy 
életbiztositő-társulattól követelni lehet, semmi kivánniva
lót sem hagy bátra. 

Masius, kinek iratainak köszönhetni leginkább az 
életbiztosító-társaságoknak elterjedését Némethonban, a 
biztosításokról szóló folyóirata 1856. évi folyamának 240. 
oldalán nagyon helyesen igy siói : 

„Életbiztosító-társaságnak nagyobb biztosság kedve-
ért csak működése első két évében azon esetre van szük
sége némi alapra, ha mindjárt elején tetemes halálesetek 
adnák elő magukat, melyek az azon időben még kis meny-
nyiségbea megtörtént lefizetés! összegekből nem volnának 
fedezhetők. 

Ha a társulat már néhány év folytán működött, nincs 
szükség egyéb pénzalapra, mint arra, mely a dijak befize
téséből ered, mivel ai életbiztosító-társaságok nincsenek 
annyira alávetve a váratlan esetlégnek, mint például a jeg
es tüzkármentesitő-társulatok. ugyanis az életbiztosításnál 
a veszteség, mint valami a mi nem maradhat el. előre ki-
számittatik és e kiszámítás szerint áll is be, ba a biztositott 
tagok létszáma bizonyos pontot, elért. Nagy alaptőke im
ponál ugyan, de csak olyanoknál, a kik a biztosítás velejé
ből semmit sem értenek, ezekhez pedig nem lehet az élet
biztosítás résztvevőinek legnagyobb részét számítani 

A társulati alaptőke czélja tehát csak as, hogy egy 
életbiztositó-társulat működéseinek kezdetében lehetőleg 
tartalék- (reserve) tőkére szolgáljon; azért az nem is egy
szerre, hanem a beálló szükség szerint fizettetik be; igy 
például a jelentékeny angol biztositó-társaságoknál az egy 
sót két millió fontnyi névleges alaptőkéből csak épen a 
legszükségesebb összeg fizettetik be, mely a vállalat meg
nyitási és folszerelési költségeinek fedezékére szolgál. 

Ezan körülmény a biztosi'ó-társulat garantiáján épen 
semmit sem változtat és csakis a biztositott felek érdeké
ben történik; mert azáltal a biztositott felek oly előnyök
ben részesülnek, melyek azon esetben, ba az egész társu
lati tőke fizettetnék be, lehetetlenek volnának. A társulat 
t, i. ez esetben kénytelen volna dij-tariffáját aránylag fö
lebb emelni, a végből, hogy a vállalatba fektetett nagyobb 
tőkével hozza összhangba a dividendákat. 

Minekutána ez elvet fölállítottuk, térjünk át az „An
ker" garantiáira, és ki fog tetszeni, hogy az ,,Anker" 
alapszabályai tekintettel azon biztosságra, melyet egy élet
biztosító-társulattól követelni lehet, semmi kívánni valót 
sem hagynak hátra. 

Az „Anker" statútumainak 9. §-a igy szól : „A réss-
vénytőke áll 2 millió a. é forintból és képeztetik1000 darab 
részvényből, melynek mindegyike 2000 ftra szól. A társulat 
működésének megkezdésekor csak 600 darab részvény 
összesen egy millió a. é. forintnyi értékig adaték ki. A 
többi 500 daiab réssvény kiadása a tókeazükség arányában 
történik meg, a miben a közgyűlés az igazgató-választ
mány indítványára döut. A közgyűlés határozatától függ 
továbbá at is. hogy ezen részvények egyszerre vagy las
sanként adassanak-e ki. A m. kormány részéra fentartatik 
azon jog. miszerint a még ki nem adott részvények kiadását 
elrendelheti, ha a biztositott felek érdekében a társulati 
tőke szaporodását szükségesnek tartja." n « | j 

Ha most figyelőmbe vétetik, bogy azon társulatok, 
melyek az életbiztosítás ágán kivül még tüz-, jég-, viz- és 
tengeri biztosítással is foglalkoznak, többnyire csak 2—3 
millió forintnyi tőkével birnak, ngy meg kell adni, hogy az 
„Anker," melynek műtétei a fennevezett és alább ismét-
lendö okokból semmi veszélytől tartani nem engednek, 
aránylag igen tetemes tőkével bir. Mi részvényeinek befi
zetéseitilleti, esek szinten nagyobbak, mint a "közönséges 
részvény befizetések, mert mig más társulatoknál rendesen' 
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csak 20 száztóli fizettetik be a részvények után, az „An
ker" részvényesei 33 szásztólit fizettek be. 

A be nem jött tőkemaradékra nézve más társulatoknál 
az a közönséges szokás, bogy annak összegét váltók által 
biztosítják; e szokást követik a legtöbb biztosi tó-társula
tok. Távol levén attól, hogy a biztosítás e nemét megtá
madjuk, csak statútumaink 14. §-ára utalunk, a melynek 
elolvasása után mindenki meg fogja adni, bogy as e §-ban 
foglalt biztosítás ereié és hatálya amazét fölülmúlja. 

X paragraphns igy szól: 
Azon részvényesek, kik az igazgató - tanács által az 

alapszabályok értél iné b'-n kiirt részlet befizetésével kés
nek, 14 nappal a fizetési határidő lejárta után külön hoz-
zájok intézendő kibocsátványban fizetésre fölszólitandók. 
Ujabbi 14 nap lefolyta után, a kibocsátvány elküldése nap
jától számitva, szabadságában áll a társulatnak vagy tör
vényes lépéseket intézni a késedelmezó és a fizetésben 
hátramaradt részvényei ellen, vagy pedig ezt társulatbeli 
jogaitól megfosztottnak nyilvánítani, az illető ideiglenes 
nyugtát a „Wiener Zeitung" utján érvénytelennek kihir
detni, és uj ideiglenes nyugtát uj számmal kiállítani, a 
melynek eladási ára az igazgató-tanács által a társulat ja
vára fordittatik. 

Ha azonban ily módon az alapszabályszerüleg meg
határozott befizetési részletek összegét egészen behajtani 
nem lehetne, ugy a deficit, a társulati könyvekbe jegyzett 
részvényesektől, kik in solidum kezeskednek annak fede
zéséről, hajtandó be. 

Ennél nagyobb garantiát nehezen lehet valahol találni, 
sót azt lehet mondani, hogy az imént idézett §. zármon
data a leghathatósabb és legtökélyesebb kezességet tartal
mazza. Nemcsak bogy a társulat a késedelmezó részvényest 
üldözőbe veheti, hanem a többi részvényesek solidaris ke
zességéből a hiány kipótlását eszközölheti. Egy kezeskedik 
mindenkiért. Tegyük ehhez még azt, hogy ezen solidaritás 
kötelességévé teszi a társulatnak csak oly személyeket fel
venni a társulatba, kiknek fizetési képessége nemcsak 
a maguk áltat elvállalt kötelezettséget, hanem a mások ál
tal el vállaltakat is tekintve, elegendőnek látszik. 

Ilynemű biztosítéknál a társulati tőkét oly biztos és 
reálisnak kell tekinteni, mintha az egészen befizettetett 
volna; még több, mert a biztositott felekre nézve olónyö-
sebb.ha a társulati részvénytőke maradéka a fennirt módon 
biztosítva van, mert igy a kuonlevü tőke haladék és vesz
teség nélkül rea!isalható, mig máskép, ha a tőke más mó
donvan befektetve, egy előforduló krízis esetére arealisálás 
csak idő- és pénzvesztegetéssel járna. Ezeket tekintve meg 
kell adni, hogy az „Anker" által foganatba vett részen
kénti behajtása a társulati tökének, a 1-gbiztosabb és leg-
gyakorlatibb módon történik. Biztos e mód azért, mert 
minden veszteséget lehetlenné tesz, gyakorlati pedig azért, 
mert a tőke realisálását mondbatlanul könnyíti. 

Mindezekből tagadhatlanul az foly, hogy az „Anker" 
által nyújtott garamiakat semmi másféle társaság garantiái 
fölül nem múlják. Fontos asonban itt még más jelentéke
nyebb garantiát megvizsgálni, ez a dijak tartaléka, mely a 
folyó biztositások értékét képviseli. 

Mondtuk már, hogy a társulati tőke elet biztosító-tár
társulatoknál csak alárendelt jelentőséggel bir, a miben 
pedig egy életbiztosító-társaság ereje rejlik, tanúságot ad
ván annak soliditásáról, az a díjtartalék, és az ebből eredő 
garantiák. Nagyon is gyakran szokás összecserélni a díj
tartalékot a statutnmsxerü tartaléktőkével; ez utóbbi min
den czélszerűn alakított társulatnál találtatik; a 'tartalék 
töke t. L az évi jövedelem egyrészéból képeztetik, melyet 
előrelátásból hátratesznek, váratlanul magát előadó vesz
teségek esetére. A tartaléktőke úgyszólván függeléke a 
társulati alaptőkének, idővel ennek helyébe lép és ezt 
végre fölöslegessé is teszi. A tartalék-tőkében uj garan
ciája rejlik a szilárd üzletnek, és ez okból az „Anker"nak 
is kell bírnia tartaléktőkével. A statútumok 51. §. tettleg 
azt rendeli, hogy évenkint az évi jövedelemből 15 száztóli 
a tartaléktőke fejében hátratétessék mindaddig, míg az a 
kiadott részvénytőke felét meg nem haladja. De a mi az 
életbiztosító-társulatokat másféle biztosító-társaságok fö
lött kitünteti, s azoknak igazi erőt, rendithetlen alapot 
szerez, as a díjtartalék, mig t. i. a tartaléktőke csak bi
zonyos részéből áll as évi nyereménynek, addig a díjtar
taléknak mindenekelőtt kell alakíttatnia, mig az nem ké
peztetik, addig nyereménynek felosztásáról szó sincs. 
Képviseli pedig minden egyes megkötött biztosítás értékét 
mathematikai uton kiszámítva. Halljuk mit mond e tekin
tetben dr. Wigand, kinek az életbiztosításokról irt tudós 
munkái oly nagyra becsUltetnek. 

„ A dij-tartalékban rejlik az életbiztosító-intézet egész 
ereje, ét egyedüli foltétele életrevalóságának. Ha bármily 
életbiztositó-társulat oly állásban van, bogy ai üzletből 
nem teheti le huzamosan a tudományosan kiszámított díj
tartalékot, akkor megbukni kénytelen, ba még annyi mil
lió áll is háta mögött, legyen az részvénytőke, vagy biztosí
tási tőke neve alatt. Egy- ily intézetnek nehézség pontja 
és biztossága egyes egyedül ezen dij-tartalékban rejlik, a 
ki pedig azt szeretné a közönséggel elhitetni, bogy e ne
hézségpont az öatzehalmozott milliókban rejlik, az vagy 
nem ismeri ai élet-biztositás velejét, vagy pedig megbo-
csáthatlan módon hazudik, mások tudatlanságára spekulál
ván. (Masius biztosítási szemléje. 9-dik évi folyam, mar-
czinai füzet.) 

Ezekből látható, hogy azon részét a statútumoknak, 
a mely a dij-tartalékról ssól, nem lehet eléggé világosan 

^ £ g g g t 8 8 £ ö ^ 
s s m v m .IssvsilvsH s% KTMlNMtl sjjrawmc\K — .valaoai 

szerkeszteni, s a számadások alapját sehol sem találhatni 
jobban meghatározva, mint az „Anker" alapszabályaiban. 

Az 50-ik §. azt rendeli, hogy a társulat köteles min
den biztosítási szak számára biztosítási alapítványt alakí
tani, mely minden még érvényben álló biztosításokra vo
natkozik, és mely a halandósági tábla és a 4% száztól ias 
kamatláb szerint szervezendő. 

Látnivaló innen, hogy semmi sem homályos és nem 
szabatos e statútumokban, még a kamatláb is világosan 
van kitéve. Ha as „Anker" semmi egyéb biztosítékot nem 
nyújtana, már ez egyetlen §-ért is megérdemli az átalános 
bizalmat. 

Meg kell még itt emlékeznünk a biztosíték egy más 
neméről, mely által az Anker szilárdsága tökéletesen bebi
zonyíttat ik. Említeni akarjuk a társulat azon óvatosságát, 
melyíyel biztosításokat halál esetében elfogad. A tapaszta
lat azt mutatja, hogy a biztosítottak halandósága azon 
esetben csekélyebb, mint az ugy nevezett halandósági táb
lákból kivehető, ha a társulat a biztosításért folyamodók 
közöl óvatossággal választ. Mivel pedig a fentnevezett biz
tosítási tőke azon táblák szerint létesíttetik, nyilvános, 
hogy mindig erősebb lesz, mint a milyennek tulajdonkép 
lennie kell, a mint t. i. a legtiszteletreméltóbb biztosító-
társulatoktól kiadott számadásaikból következtethető. 

Igy például a gothai társulatnál volt 1829-től fogva 
1853-ig azaz: 25 év lefolyta alatt 4418 haláleset, mig a ha
landósági tábla után egész 4691, 53-ra rúgott volna a ha
lálozási esetek száma. Még kedvezőbb a tettleg megtörtént 
halálesetek cs a tábla után kiszámított halálesetek közti 
viszony a „Koyal belga," czimű társulatnál, a mely mint 
részvényes társulat fölülmúlja, a kölcsönös viszony alapján 
nyugvó gotbait szigorúságában. Enaek számadási kimuta
tása 7 évi időszakban, azaz : 1853 — 1859 csak 217 halálese
tet emlit, míg a Deparczieux-féle halandósági táblák nyo
mán 883 halálesetnek kellett volna magát előadni. E 
különbség majdnem 44 azáztólit tesz. 

As „Anker" igazgató-tanácsa már bebizonyította, 
hogy ugyancsak előrelátástól és okosságtól hagyja magát 
vezettetni, mert 19 hónapi fenállása óta 1,210,200 fr. nyi 
biztosítását megtagadta, mert az inditványtevók nem tud
tak elegendő bizodalmat gerjeszteni. Ez essélyes műkö
désnek köszönhető azon kedvező körülmény, hogy az An-
kernál biztositott felek halandósága alig harmada annak, a 
melyet a közönséges halandósági táblák kimutatnak. 

Ezáltal a biztositások halálesetekben, melyek oly 
nagy szigorral vizsgáltatnak meg, és oly tarifla után szá
mittatnak ki, mely egy tanárokból álló bizottmánytól jóvá
hagyatott, már magukban véve eszközlik a társulat kifej
tését, egyszersmind azonban arról is biztosítanak, hogy a 
társulat kötelezettségeinek eleget teend, és legalább annyi 
hasznot huzand, a mennyi a kezelési költségek fedezésére 
megkívántatik. De az Ankernál az annyival inkább áll, mi
vel üzletének nagy kiterjedésénél fogva a halálozás aránya 
maradandóvá és szabályszerűvé lesz. Még egy körülményt 
kell itt tekintetbevenni. Az Anker működése a biztosítás 
más ágaiban emeli annak soliditását. A társulat által igaz
gatott túlélési egyesületek nemcsak hogy veszélyt nem 
okozhatnak, mert hiszen a kölcsönösség alapjára fektet-
vek, hanem azon nyereményből, mit hajtanak, mintegy uj 
reservát képeznek, mely a társulat minden működéseinek 
javára szolgák w 

A mi pedig ezen associatiokat illeti, azok a lehető leg
nagyobb garantiákat foglalják magukban. Mert itt a tár
sulat épen csak mint a biztosított felek felhatalmazottja 
szerepel; a biztositott felek maguk őrködnek tőkéik keze
lése fölött, és pedig a biztosítási kötvényben kitett föltéte
lek mellett egy 9 tagból álló bizottmány által, melyet a 
közgyűlés a legtöbbet aláírók és igy a leginkább érdekel
tekből válását. 

Azon tiszteletreméltó egyének, a kikből as „Anker" 
igazgató-tanácsa áll, is egyik nem csekély garantiája az 
Ankernak. E tekintetben, ugy hiszszük, elégséges azok 
neveit emliteni azon cselből, hogy a közönség azon lova
lt tást és szigort, a melyíyel a biztositott felek érdeke őva-
tik, becsülni tudja. 

Röviden egybefoglalva a mondottakat, ax világlik ki, 
hogy az „Anker" az életbiztosítás minden ágában annyi 
előnyt és biztosságot nyújt a résztvevő közönségnek, hogy 
as mi kívánnivalót sem hagy hátra. E körülmény eléggé 
indokolja azon bizalmat, melyben mindeddig is oly nagy 
mértékben részesült. 
[, iMidőn a mondottakban az életbiztosítási igazgatás — 

és kezelésmódjának több egyes pontjait érintettük, arra 
kötelességérzet unszolt, és czélunk as volt, a közvéleményt 
e fontos és Ausztriában még nj ügyben fölvilágosítani. 
Óhajunk nem más, mint as, hogy minden tőlünk kitelhető 
eszközökkel, valamint azáltal, bogy működésűnknek a 
lehelő l e g n a g y o b b nyilvánosságot kölcsönözzük, az életbiz
tosítás vezéressznéinek elterjedését eszközöljük. Vajha, • 
példát követnék testvéreink, a többi ausztriai biztosító
társaságok; és ezeknek utóbbi években kifejtett tevékeny
sége és buzgalma, e tekintetben a legszebb reményekre 
jogosít bennünket. Azért is örömmel Üdvözöljük más, aj 
.társulatok alakulását, melyek velünk egy czél elérésére 
törekednek,csak egyesitett erőkkel fogjuk azon czélt elér
hetni, melynek minden, a közönségben elórulátást eszkdzüó 
intézetnek szeme előtt lebegnie kell, és e czél nem egyéb, 
mint as emberiségnek és hazának szolgáin! u takarékosság 
és rendszeretet eszméinek terjesztése által, mik egyedüli 
alapját képesik az igasi civilisatiónak. 
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J Ó K A I M Ó R 
l e g n e v e z e t e s e b b s l e g ú j a b b m u n k á i 

nagyrészt uj kiadásokban. 
eQ^^m-^S^ ; 

Midőn alulirt kiadó-hivatal Jő k a i Mór némely munkáinak épen most megjelent uj kiadásait, s egyszersmind összes munkáinak 
részletes árjegyzékét hirdeti; megragadva ez alkalmat, a következő szavakat intézzük a tisztelt olvasó-közönséghez : 

j tTkai M ó r oly ünnepelt, hazaszerte annyira tisztelt név : hogy szintén fölösleges munkáinak ajánlására egyebet mondani a lángelmü 
szerző nevénél. De azon lelki gyönyörnél fogva, mely a szépnek, nemesnek öntudatos birásával jár, cllenállhatlan szükségét érezzük J ó k a i n k r ó l 
elmondani, a mit mindenki érez és elismer róla, ki müveit s azokba ihlett szép lelkét, magas röptű költészetét ismeri : hogy ő a világ bármely 
eleő rangú nemzet irói karának díszére válnék, hogy nemzeti irodalmunk alig dicsekedhetett még oly annyira termékeny íróval, ki tisztább szellemi 
élvekkel ki maradandóbb kincsekkel gazdagította volna a magyar — s angol, franczia, német fordítások utján — a világ-írod almát is. 

Genialis sokoldalúsága olyan fénykörbe helyhezé őt irodalmunk egén, melynek sugarai között talán legfényesebben r agyog , s müvei oly 
szűziesen tisztük, miszerint a legpajkosabb kedély játéka közt sem siklik ki J ó k a i tollából soha kétértelrrüség. Oly bű-bájos hatalommal tudja a sziv 
húrjait pengetni, miszerint az ő, hazaszeretetre, nemzeti érzelmekre buzdító szózatának ellenállni nem képes , a kiben érzés s életrevaló vér pezseg. 

A s z í n m ü v e k . 
Három kötet. Ara 3 ft. ujpénz. 

Tartalom. I. A szigetvári vértanuk. Könyves Kálmán. — 
n. Dózsa György. Manlius Siniater. - III. Dalma. 

A murányi hölgy. 

K á r p á t h y Z o l t á n . 
Regény. Második kiadás. 3 kötetben. Ára 3 forint ujpénz. 

E g y m a g y a r n á b o b . 
2-ik kiadás. A szerző arczképével. 4 kötetben. Ara 4 ujft. 

S z o m o r ú n a p o k . 
Regény egy kötetben. Második kiadás. Ara 1 ft. ojpénz. 

Á r n y k é p e k . 
Regény egy kötetben. Második kiadás. Ára 1 ft. njpénz. 

D é l v i r á g o k . 
Regény egy kötetben. Második kiadás. Ára 1 ft. ujpénz. 

A z e l á t k o z o t t c s a l á d . 
Regény 2 kötetben. Ára 2 ft. ujpénz. 

Decameron (100 novella). 
Első osztály. 1—6 kötet (ötven novella) 5 forint ujpénz. 

N é p v i l á g . 
Elbeszélések. Két kötetben. Ára 2 forint ujpénz. 

A m a g y a r e l ö i d ö k b ö l . 
Két kötetben. Ára 2 ujft. 

V é r e s k ö n y v . 
Csataképek. Három kötetben. Ára 3 forint ujpénz. 

M a g y a r n é p a d o m á i . 
Második, 150 uj adomával bővített kiadás. Egy kötetben. 

Ára 1 forint ujpénz. 

T ö r ö k m o z g a l m a k 
1330-ban. Regény két kötetben. Ára 1 ft. 50 kr. njp. 

Ó c e á n i a , 
egy clsulyedt világrész története. Egy kötetben. 

Ára 1 forint ujpénz. 

A r é g i j ó t á b l a b í r á k . 
4 kötetben. Ára 4 ujft. 

T a r k a é l e t . 
Két rész egy kötetben. Ára 1 forint 50 krajezár ujpénz. 

J a n i c s á r o k v é g n a p j a i . 
Regény 3 kötetben. Ára 2 tt. 60 kr. njp. 

N a g y T ü k ö r . 
126 képpel. Egy kötet, borítékba kötve. 2 ft. 60 kr. njp. 

Jókai Mór életnagyságú arczképe. I Jókai Mór aczélmetszetü arczképe 
Ára 2 forint njpénz Negyedrétben. Ára 50 kr. ujpénz. 

J Ó K A I M Ó R M U N K Á I . 
N é p s z e r ű k i a d á s . 

JICjST" E g y - e g y k ö t e t 40 k r a j e z á r u j p é n z , 
A Hargita. — A kal-

ugymint 

1. AVarchonlták. 
II. Fort un a tus Imre. — Shlrio. 

III. A katói király. 
IV. Sonkolyi Gergely. — A drágakövek. — Marcie-

Záre. 
V— IX. To rok világ Magyarors iágon (5 kötet). 

X. A bűntárs. - Nepean-eilget. — A i átkozott bá l . 
Házasságok desperattóból. 

XI - X I I . A kétszarvú ember. — Aiegyiptaei rózsa ( 2 k ö t . ) . 

X I I I . K o r o n á t szerelemért , 
m á r és csa ládja , 

XIV. Pctki Farkas leányai. — Háromsiékl leá
nyok. — A két szász. 

X V . Hegek. 
X V I . Carlnos. — A nagy-enyedi két fűzfa. 

XVII . A serfőző. — A nyomorék naplója. — Fekete 
világ. 

XVIII—XX. Erdély aranykora. R e g é n y . 3 k ö t e t . 
A fentebbi müvek egyenkint, vagy összesen minden könyvkereskedésben kaphatók, úgyszintén alulirt ki adó-hivat albán it megrendel
hetők, mely részről a szállítások bérmentesen eszközöltetnek. • i n i T * > . . 

Heckenast Gusztáv klado-hivatala. 
5S68 0—») ( P m í , barát-tér, himzű-utcza tiám.) 

KiadA-talajdonas • sok tatást Gtsatav. — Nyomtatja L u é s n r és • •ektmast , egystem-ntat* 4 reám alatt Festaa 1M0. 




