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Felhívás.

A: alulírott igazgatóság tisztelettel jelenti a hazai t. közönségnek, hogy a
m. kir. keresk. minisztérium f. évi június 12-én 7681. sz. a. kelt engedély folytán a

„Magyar kölcsönös Mztosltó-bank"

működését megkezdette.
Minélfogva az intézet mind helybeli, mind vidéki pártolóit tisztelettel felhivja, bogy a biztonsági alap képzésében mint alapítók résztvenni szíveskedjenek.
Jelentkezéseket e czélból elfogadnak legközelebb.

Pesten az „Angol-magyar bank" (föut 1. sz.);

s a fennczimzett intézet ideiglenes irodája (régi posta-utcza 10. sz. II. emelet);

Budán az ottani „takarékpénztár" (lánczhid-tér);
vidéken pedig az intézet ügyvivői.

I

Hol ügyvivőségek nem léteznek, a jenlentkezések a fenntczimzett intézetek
bármelyikéhez írásban intézendők.
Alapító lehet mindenki, ki ez intézet bizt. alapjára egy vagy több 100 ftos
0
részjegyet aláír, s ez összegből aláíráskor 10 /o s az ideigl. nyugta kézbesítésekor
további 20%-ot lefizet; a többi 7O°/o egy év lefolyása alatt 3 vagy több kisebb részletbenfizetendő)e.
Ezen összegek képezik az intézet biztonsági alapját, mely a benne részesülőknek azon kettős előnyt nyújtja, hogy mig az illetők kisorsolás utján tőkéjöket
visszakapják, attól folyvást 6% kamatot húznak, az évenként tartandó kisorsolás
alkalmával pedig egész betételök egyszerre, a kisorsolás ideje szerint 25°/o-tól
egész 100%-ig emelkedő felülfizetéssel adatik vissza.
Működését kiterjeszti ezen intézet a legelőnyösebb feltételek mellett:
1) a tűzkár elleni biztosításokra, minden ingó és ingatlan vagyonra nézve,
2) a jégkár ellenire, valamint
8) az emberi élet minden szokásban levő módozatok szerinti biztosítására.
Az ezen üzletágakból évenkint maradó fölöslegek kezdetben az alapítók
által az előre képzett biztonsági alapra tett befizetések törlesztésére szolgálnak;
e törlesztés után pedig mint tartaléktőke az összes részvevők közös tulajdonát
képezik, a kik betételök legkisebb koczkáztatása nélkül, nemcsak az azok után
járó kamatokat, hanem a díjtételekből maradó további fölöslegeket is élvezik azon
elónynyel egyetemben: hogy az intézet rendelkezés alatti tőkéit elsőbbségi joggal
kölcsönkép haszcálják, s így szükségidején biztos és olcsó pénzhez juthatnak.
Az intézet, szervezete a legszabadelvübb, a mennyiben az összes tagok befolyása és ellenórködése alatt áll.
Minélfogva a t. közönség részvétébe és pártolásába azon megjegyzéssel
ajánljuk: hogy bármi további felvilágosítással ugy az intézet, mint vidéki ügyvivői a legnagyobb készséggel fognak szolgálni.
Pest, 1868. szeptember 4-én.
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A „Magyar kölcsönös biztositó-bank"
II e c k e n a £ t igazgatósága.
Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét)

fűzve 7 ft. 50 kr. Diszkötcsben
10 ft.
Tompa Mihály. Dalok és románczok. A költő arczképével (480 lap
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadáa (446 lap, 16-rét) diszkötés
ben
3 ft. 50 kr.
Tompa Miháiy, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, legújabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét)
fűzve
1 ft. 20 kr.

| firczkoporsók
sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

Beschorner A. ML és Társa

|Lótulajdonosok és gazűászok szamara.

Minden mezeigazdának legfontosb gondjai közé tartozván, háziállatainsk
j<5 egészségbeni fentartása s a netalán megbetegedettek a lehető legrövidebb idó
alatti isméti helyreállítsa, ez pedig oly községekben, hol állatorvoslati segély csak
igen ritkán található fel — nagy nehézséggel jár.
Ismeretes dolog, miszerint mily jelentőséggel bír a betegség felléptekor, már
az első segély, minélfogva minden mezeigazda azon legyen egy oly biztos szert
használatba venni, mely arra legyen alkalmas, hogy okszerű és sforgalmag használat által a gyógyítást sajátmaga erőteljesen elősegítse. A Kwizda Ferenc* János
gyógyszerész készítményei Korneuburgban, e helyt már több ízben valának íelemlitve.
Ezen különleges szerekre vonatkozó — s hozzánk megtekintés végett beküldött számtalan iratok közül hirdetményi rovatunkban e czim alatt: „Hangok
a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett" időnkint közölni fogunk,
a mai számban álljanak itt egyelőre a következők:
Tisztelt ur!
Késő-nyárbanV gy tehenem a gulyás hanyagsága miatt hasvizkorságban esvén.
Más gyógyszer használását az idő rövidsége már nem engedé meg, s igy a troikar-t
kellé gyorsan segítségül venni. Eien műtét nem elég ügyességgel vitetvén véghez;
ugyanis a szúrás egykevéssé magasbra alkalmaztatván, a igy valóizinüleg, ha nem
épen jelentékenyül is, de a belső részek sérülést szenvedtek.
Ez idó óta az állat folytonosan betegeskedvén, elébb telhetetlen falánkság,
később időnkénti megvetése minden eleségnek, t gyakori köhécselés állt be. Öszszel
azonban oly veszedelmes köhögés lepte meg az állatot, hogy a tüdőrothadás bekövetkeztét féltve, az állatot a többitől elkülönítve tartam. A féltett eset azonban
nem következvén be, hanem a köhögés kettőzött hevességgel folytonosan gyarapodott, a tehén csaknem egész tejét veszté, s daczára a legkiválogatottabb eleségnek, egészen elsoványodott; a legfeltűnőbb volt pedig a tehénnek büzhödt lehellete,
mely a szolgaszemélyzetben undort s roszullétet keltett; szivesörömest akarván a
tehenet,melymárhaszonvehetlenvolt20 ftétt vagy bármi árért is eladni, hogy csak
annak szemlélésétől megszabaduljak — de az már nem volt eladható, eltökéllett
szándékom volt a tehenet levágatni, s annak maradványait a vegytrágya halomba
bekeblezni. Már többizben olvastam marhapor hirdetményét. De minthogy a korszak most már elérkezett, hogy a részvény-társulatok ámításain kívül a mezeigaz•laság szakmáiba is iszonyú ámítások tünedeznek fel, nem fogok csodálkozni azon,
miszerint maholnap egy hirdetményt olvasandok, melyben meg leszen irva, bogy
csupán egy erő-efzenczia-reczept eléolvasása által — a száraz homoksivatag bájas
viranyra változtatható át, e hirdetményt is — mire sem méltatva— bosszúságomban
félredobtam.
A tehenet illetőleg már ugy sem volt semmi veszteni valóm, elhatározám
magamat az oly feldicsért s sokszor emlegetett marhaporból 3 csomagot hozatni,
de t i s z t e l e t b e c s ü l e t !
a fentebbi porból egy 42 kros csomagot utasítás szerint használatba vettem, a tehén
állapota napról-napra javult, ezáltal némi reményhez kötve magamat — a tehenet
hizlalásba szállíttattam.
Alig kétfcétrea köhögés csaknem egészen elenyészett, a lehelés tiszta és bűztelen lett, a a tehén, mely alig egy iteze tejet szolgáltatott 5 pint legjobb tejre emelkedett, s nyolez hét után a tehenet a mészárosnak 80 forinttért adtam el. S ha nem
lett volna a heves köhögés következtében annak sérülése, el sem is adom — azon
meggyőződésben,hogy én azt hosszabb gyógykezelés után tökélletesen helyreállítom.
Ezen eredmény a mesével határos, de 5 tanú által bebizonyítható, 42 kr. költséggel tehát a bőr árán kívül, melyért 8 ft. 80 kr. igértetett — 80 ftot kaptam, —
azonkívül 6 héten át naponkint 6 pint tejet, eredményeztem. A tehén még hizlalóban van, de miután az eladáskor csak márczius l-ig volt az ingyen eleség kikötve,
e naptól fogva hetenkint eleségpénzben 2 ftot jövedelmez s azonfelul a tejhaszon.
Hogy ha nagyobb marhaá'lásnál néhány darab eíhullása nem is nyom annyit a latban, de mégis kisebb birtokosoknál, kiknek egész vagyonuk csak néhány darabra
van szorítva — érezhető károkkal ke'.lenék kuzdeniök.
Ennélfogva felejthetlen érdemeket szerezhetne magának, hogyha minden
kigondolható úton-módon, mely e tisita ügy becsületességével megférhet, találmáyait a legtágasb körökben megismertetné. Nem siáz, hanem az állatoknak ezre
pusztul el, melyek néhány krajczárral megmenthetők lennének s az átalános használat számára is veszve vannak. Tisztelettel
Zieltsch, Morvában.
Báró Im-Hof F e r e n c i .
Az elémbemutatott eredeti okmánynyal siórul-szóra egyenlőnek találván
dr. Pischer Flórián, cs. kir. jegyző.
Kwizda F e r e n c z János urnák Korneuburgban.
Tisztelt url Istállómban egyébként csakis saját gyógyszereimet szoktam
használni, mert az úgynevezett csodaszerek irányában felette hitetlen vagyok, kötelességemnek tartom azonban egész lelkiismerettel binonyitani, hogy fiditö-nedvcut'k hathatőssága várakozásomat messzetulhaladta. Meleg szappanvizzel higitva
a faszáraz ivhurt vagy inakat börpuhává teszi, a ravasz s gyanús mirigyet tökéllfitefen eltávolítja, hogy ha a szer okszerüleg s alkohollal higitva alkalmaztatik;
as utolsó stádiumban levő bélgörcsöt, mely már közel a bélgyuladáshoi van, egyszerű oldal bedörzsöléssel minden más segély nélkül a lovat csendesen pakrócz alá
állitva rövid negyedóra alatt flditő-nedvével meggyógyítottamugyannyira: hogy
a ló e csekély idó után tó'kélletes zabálási vágyat s vidámságot mutatott — miután
kocsizás közben oly makacson a földhöz vágni akarván magát, hogy alig voltam
képes a lovat az istállóajtajáig terelni.
Én önt további elösorolásaimmal nem akarom untatni, s a mondottakat is
csak azért registráloin uiból, hogy hálaadással elismerjem, miszerint szere épen
azon esetekben, mi lyektól a lótulajdonos a legjobban retteg, gyors kínnélküli s
csaknem bizonyos segélyt nyújt, s a mellett tartós illata által az istálló legét is
sokkal jobban s kitartólag tisztítja, — mint a kámfor-combustiók. Tisztelettel stb.
Bécs-Ujhely.
Herczeg Auersperg Komán.
Valódi minőségben k a p h a t ó : Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnái, királv-utcza 7. sz. a ; Thallmayer A. és társa; Halbaner testvérek;
(ilatz J. és FrOhwirth, Hakodczay A. Budán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd mindem város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozatik.
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í ^ « T * Í t t • Hogy a t. ez. közönséget a hamisítványok megvételétől meg" • * ' * • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak, melyek a korneubnrgl kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

Kir. svédhoni szabadalmazott

(3—3)

v e s z é l y t e l e n (Sákerheits-Tándstickor)
kén és phosphor nélküli

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-nteza, a „Vadászktirt" szálloda mellett.

| £ 5 * Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tál nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik.
78 (24—84)

Tizenötödik évfolyam.

37-ik szám.

kizárólagos pesti raktára

SZENES EDÉ-nél Pesten.

Egy csomag tíz dobozzal
E y egyes doboz
Elárusítók aránylagos árelengedésbea részesülnek

Kiadó-tulajdonos Htckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pe8ten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

• •

25 kr.
"

Pest, szeptember 13-án 1868. .
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
("supan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'JNng és Politikai Ujdonságoknt illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy tBbbsaöti
igtatasnál csak 7 krba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igt&tás után 30 ujkrajezár.

Káli
A most lefolyt tordai unit. zsinat egyszersmind egy nagy elv, a vallás-szabadság
három százados ünnepe volt. Jól esett látnunk, hogy nemcsak az unitáriusok, kik épen
300 év óta teszik a négy bevett vallás egyikét,
hanem, mondhatni, Erdély maga vett abban
részt. E felekezetnek, mely a többiek rokoni l k i
lék
szenves nyilatkozatai
közt ülé meg emlékünnepét, egyik kiváló tagja, buzgó főgondnoka Káli Nagy Elek, a kinek arczképét és
jelentős élettörténetét ez alkalommal mutatjuk be olvasóinknak.
Nagy Elek született 1815-ben Kolozsvárit. Atyja Káli Nagy Lázár
Kolozsmegye főbírája-,
anyja
Pápai leány volt. Az, mit ö a
szülei háznál látott és tanult,
szépre és nemesre buzdította,
hazaszeretetet s áldozatkészséget
csepegtetett belé. Atyja Nagy
Lázár többek közt a kolozsvári
nemzeti színházért igen sokat
tett s annak építését is ő vezette.
Az ifjú Nagy Elek szorgalmával és hajlamaival az unitáriusok kolozsvári iskolájában kitűnt. Gyorsan és könnyen tanult,
derék tanitója Nagyajtai Kovács
István vezetése alatt, s az unitárius iskolai olvasókör munkás
tagja volt, de e mellett az önképzés magasabb eszközeit sem hanyagolta el, s jövőjéhez már
akkor szép reményeket csatoltak. Ez időben, zsebkönyvekben
és lapokban, névtelenül több
szépirodalmi dolgozata jelent
meg.
Miután az unitáriusok főiskoláját kitanulta, átment a jogi
tanfolyamra a kir. lyceumba.
Épen az emlékezetes 1834-ik
évben végezte el a jogot. Erdélyben a szunyadozó alkotmányos
érzés felébredt. Kendeffy Ádám,
Wesselényi Miklós, Bethlen János voltak az
irányadó vezérférfiak s az ifjú a hazafi küzdelemnek és törekvésnek sok oly példáját
*átta maga előtt, mely gyújtott, lelkesített,
tettekre ösztönzött.
Elvégezve a jogot, közpályára szánta
^agát: s még 1834-ben félesküdött a kor-

Nagy

Elek.

mányszéknél s királyi táblánál. Ez utóbbinál letette a vizsgákat s néhány évig azután
a kir. főkormányszéknél szolgált, mi közben
megházasodott, nőül vévén a köztiszteletben
állottGedő József leányát Teréziát. Majd a
40-es évek elején átlépett a megyei szolgálatba, mint Kolozsvármegye főjegyzője.
A megyei élet palaestrája fontos tényező
volt az alkotmányosságban s kétszeresen
fontos Kolozsvármegye, melynek székhelye
Kolozsvár az intelligenczia nevezetes részének gyülpontja volt. Mielőtt az országgyűlésen megmérkőztek volna, itt folytatták

K Á L I

N A G Y

ELEK.

harczaikat a liberális és konzervatív pártok,
nagy tehetségek s kitűnő emberek által képviselve mind a kettő. Asérelmi politika volt
napirenden, ezen Sisyphus- kő, melyet mindennap felgörgettek, hogy a munkát másnap
újra kezdjék a gyakran meddőnek látszó és
mégis gyümölcsöző küzdelemben, mely az

eszmék tisztázására s a közhangulat terjesztésére sokat tett.
Nagy Elek fölterjesztései, melyeket mint
főjegyző a gyűlésekből készített, maga idejében méltán híresek voltak: mert az ifjú
hiven megőrzött benyomásaihoz tapasztalás
és tanulmány járultak s ő értett mindezek
kifejezéséhez. A vármegye azzal jutalmazá
meg, hogy 1848-ban országgyűlési követévé
választá.
Ugyanez évben erdélyi főkormányszéki
titkárnak neveztetett ki, s minthogy a főkormányzónak az ö eszére, higgadtságára,
tehetségére szüksége volt, a pesti
országgyűlésen mint képviselő
nem vehetett részt.
Szabadságharczunk leveretésével Nagy Elekre kemény
megpróbáltatás várakozott: arra
szólittatott föl, hogy vállaljon
hivatalt a magyar nemzet iránt
oly ellenséges érzelmű uj kormányzatban. A helyzetet rá
nézve az tette nehézzé, hogy
magyar hazafiak is kérték ez
ajánlat elfogadására, hogy legyen valaki szeliditő is a helyzet boszuvágyó urai között.
Efféle tekintetek birtákráNagy
Eleket, hogy előbb a közigazgatásnál, majd a törvénykezésnél szolgálatot vállaljon, melyeket azonban azonnal letett, mihelyt az uj szervezés valam'enynyire alakot öltött.
A küzdelmek és megpróbáltatások ez éveiben veszi kezdetét
működésének második és fontosabb része. Midőn minden tabula
rasavá lett, s a múlt romjait a
hatalom még kiindulási pontul
sem akarta használni; midőn már
a régi eszmék elavultak s az
ujaknak csak a hatalom adhatott
kérész életet, midőn Erdélyben,
még inkább, mint másutt, a magyarság eltemetését bevégzett ténynek tekintették: nem kis fontosságú volt a nemzet
jövendő magatartása.
Egy volt, mihez a hatalom nem nyúlt:'
a vallások dolga. A vallás Erdélyben a felekezetek kérdése volt, sminden időkben többkevesebb kiméletben részesült. A hazafiak
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megértették, hogy e horgonyba kell kapaszkodniuk, — s megértette oly tisztán, mint
csak kevesen — Nagy Elek.
Belátta, hogy a jövő reményei e magból
kelhetnek ki, a jelen küzdelmeinek pedig
erőt csak e téren szerezhet. Azon helyes felfogással, mely tulajdona, tűzte ki teendőit s
egyenlő erélylyel és kitartással haladt nyomról nyomra.
Itt az egyház kebelében megmaradt még
a nemzeti élet. S az iskolák voitak a jövő
egyetlen reményei.
De az unitárius iskolák vesztesége borzasztó volt — tökepénzeik nagyobb részét
elvesztették Kossuth-bankókban. Éhez járultak az uj idő nagyobb igényei. Az Entwurf
sok hasznos újításnak magvát rejté magában, de követelményei nem állottak arányban
a szegény protestánsok s a köztük legárvább,
legszegényebb unitáriusok tehetségeivel; az
Entwurt életbe léptetését elrendelte a kormány, s bizonyos tekintetben javításokat
követelt az idő.
Nagy Elek mint főkurator fáradhatatlan
munkásságot fejtett ki. Az ő terve szerint
keletkezett azon nagyszerű collecta, mely az
unitárius iskolákat uj életre hozta. Az ö lelkesítő szavai, tettei, példája és működése
eszközlék, hogy az áldozásban senki sem
maradt hátra, s az unitárius iskolák a hazának meg voltak mentve.
Midőn végre 1861-ben az alkotmányos
élet megindult, gróf Mikó Imre mint kormányzó felterjesztésére kormáuyszéki tanácsossá neveztetett ki.
A Schmerling-kormány csinált alkotmányossága következtében gróf Mikó visszalépett; az erdélyi magyarság politikája azonban
ugy kívánta, hogy a magyar tanácsosok
maradjanak helyeiken a guberniumban, a
meddig csak lehet. Ez okból maradt ott Nagy
Elek is, és felettébb nagy befolyással volt az
egész kormányszék magatartására a törvénytelen kanczelláriai intézkedésekkel szemben.
A fő kormányszék akkori erőteljes föliratai
mind tőle származtak, és a tehetségei iránt
országszerte táplált, tiszteletet nagy mértékben növelték; a kormánynál azonban azt
eredményezték, hogy Nagy Elek fökormányszéki tanácsosi állásáról elmozdittatott.
1866-ban Kolozsvár város részéről képviselővé választatott gróf Mikó Imrével a
pesti országgyűlésre; itt azonban nem sokáig
működhetett, mert az ujon kinevezett kir.
biztos, gr. Péchy határozottan kívánta, hogy
menjen le vele Erdélybe, elfoglalni a kormányszéknél tanácsosi székét, éles eszével,
alapos ös'mereteivel segítségére lenni amaz
országrész bonyolult viszonyainak intézésében.
Az országos és egyházi működésen kivül
ott találjuk Nagy Eleket minden erdélyi
közintézetnél, eszével mint intézőt, pénzével
mint alapitót. A kolozsvári nemzeti színházat vezető bizottságnak egyik munkás tagja;
múzeum és gazdasági egylet vezetésében
az elsők között áll mindenütt.
Érdemeiért és nemes, humánus egyéniségeért átalános tisztelet tárgya minden ösmerös előtt.
£2. S.

Áldjon meg az isten!
(1858.)
Áldjon meg az isten,
Rózsatő virága!
Virulj még sokáig
Marim ablakába'!
Alkonyatkor, elmenőben,
Itt láttam meg legelsőben.
Áldjon meg az isten,
Rózsatő virága!

^

Áldjon meg az isten,
Kis fehér szobáeska!
Lebegjen fölötted
Angyalok védszárnya!
Oh mi sokszor ültünk itten,
Beszélgetve, édes-ketten.
Áldjon meg az isten,
Kis fehér ezobácska!
Áldjon meg az isten,
Csevegő madárka! Ne erezd rabságod
Fényes kalitkádba'!
Ott csevegtél, téged hallánk,
Mikor csókot, szivet váltánk.
Áldjon meg az isten,
Csevegő madárka!
Gyulai Pál.

Leányomhoz.
Oh ne könnyezz kedves lyányom,
Édes anyád képe mása!
Az ő könnyes arczát látom,
Oh atyád csak ezt ne lássa.
Fájó emlék fátyla lebbon,
Bánat ujúl bús szivemben.
Méla búnak néma könnye
Szép szemében hányszor rezgett,
Sirva omlott kebeltimre,
Istenem, mennyit nem szenvedi!
És még ogyszer, utoljára . . .
S elfödé a halál szárnya.
Oh mosolyogj kedves lyányom,
Édes anyád képe mása!
A^ Q vidám arczát látom,
Oh atyád c^ak ezt, ezt lássa.
Mennyi boldog emlék ujúl,
Szivem perezre meg-megifjúl.
Gyulai Pál.

Néhány nap Franciaországban.
in.
A mükiállítások, mint nyilvános versenyek jótékony hatása átalánosan ismeretes,
s ma mindenki, a ki teheti, szívesen igyekszik azokban vagy mint kiállító, vagy mint
tanulmányozó, vagy végre legalább is mint
jó akaratu szemlélő részt venni. Tudjuk, hogy
a mükiállitások iránti érdekeltség Londonban és Parisban már egész világra szóló és
minden művészetet, gyár-, kézműipart és a
gazdászatmindea ágát magában foglaló egyetemes kiállításokat idézett elő, s most az
utolsóban oly roppant mérvben, hogy ott —
ha szabad ily köznapiasan szólanunk — sokan az erdőtől nem láthatták a fát. Ha áttekintjük az első, 1851-ben Londonban tartott egyetemes kiállítás s a múlt évi párisi
világ-mükiállitás tárgysorozatát, valóban oly
roppant tárgyszaporodást találunk, s az
egész együtt oly nagyságban áll előttünk,
hogy azt akár borzasztó nagynak mondjuk
Ezen nagyság terhének érzése ébreszté föl
az eszmét, közelebb csak valamely egyes
szakmában rendezni átalános kiállitásokat.
Ez úton szülemlett a havrei nemzetközi tengerészeti, vagy jobban mondva hajózási kiállítás eszméje.
Hogy miért lett ez első nagyobbszerü
szak-mükiállitás épen tengerészeti vagy hajózási: ennek kulcsát tán legkönnyebben a
francziák azon viszketegében találjuk, hogy ők
mindenkép szeretnének a hajózásban is,miut
az angolok legerősb szakmájában, ezekre
nyilt kihivó tekintetet vetni. És tán épen ez
az alapja annak is, hogy a kiállítás színhelyéül egy észak-nyugati kikötőt választottak. Mit, ha ez csakugyan így történt, ugy
látszik, hogy az angolok igen meg is értettek, — de föl sem vevéssel fogadták s egy
részt ennek tulajdoníthatni, hogy erejükhöz
képest épen nem voltak képviselve. Bármint
lett legyen, a havrei kiállítást rendező bizottság a kerületi kormányzó, a város polgármesterei s egyebek közreműködésével,

az uralkodó pár és Jeromos herczeg védelme alatt még a múlt évben elkezdte működését, s az idén június l-jén megnyitotta a
kiállítást.
Hanem a franczia vér nem tagadhatja
meg a maga szokásait és erkölcseit; tudjuk,
hogy mily igen szereti a franczia a szép
hangzást, miért is sohse féljünk,' hogy körében egyhangúság untasson bennünket. A
francziák ezen tulajdonságából a kiállitás
rendezésénéi e kettő következett: először,
hogy a kiállitás czége „nemzetközi tengerészeti kiállitás" legyen, mi mindenesetre igen
jól is hangzik, és másodszor, hogy a hang-'
zatos czég mellett egy kis változatosságról
is lett gondoskodva. Tudjuk, hogy a tengerészettel s általában a hajózással igen rokonos a halászat: ennélfogva ennek is képviseltetnie kellett a kiállításban. S miután a
hajók nem ugy születnek vagy teremnek,
hanem azokat ugy kell készíteni: tehát a
változatosság kedveért a kiállításban a különböző hajóépitészeti anyagoknak és ezek
mellett a hajóépitészeti eszközöknek is ott
kellé lenniök. Ki ne tudná pedig, hogy a
hajók rendeltetése nem az, hogy bennük
pusztán gyönyörködjünk, hanem hogy azok
a különféle terményeket, kézrnüveket és
gyártmányokat ide s tova szállítsák : tehát
be kellett mutatni a szállítási anyagokat és
mindenféle áruczikkeket is. Ha már most
minderre kiterjedt valaki figyelme: szabad-e megfeledkeznie a hajógépek s a hajós
személyzet és az utasok táplálkozásáról,
különböző szükségleteikről ? Mindenből a
mi a hajózással közelb vagy távolabb érintkezésbe jöhet, mindenből kell lenni a kiállításon, igy gondolkozott a rendező bizottság s ekkép lett itt a hajók, kötelek, horgonyok, vitorlák stb. mellett, hal, rák, s minden tengeri szörny és szépség, szén, fü, fa,
posztó, réz, vas, ólom, kétszersült csokoládé — és az isten tudná mi minden. A hol
pedig ennyi minden van, ki tagadhatná
meg az angol biblia-osztó társulattól, hogy
ö is ott lehessen: tehát enne's is ott volt
a maga szép kis sátora, melyben egy jámbor
inglismen hűségesen osztogatta a keresztyén irodalom termékeit. Voltak csemegeasztalok, ebédlők, bor- és sörházak, zene
különféle mutatványok, szóval minden,
mi arra emlékeztethet, hogy a hajózás,
mint maguk a vizek, melyek az ő elemét
képezik, az egész földet átölelik, ez is minden földi dolgot fölkarol.
A havrei kiállitás az egy szakmába eső
tárgyak kiállítása akart lenni és lett belőle
egy csinos kis egyetemes kiállitás.
A látogató épen nem veheti rósz néven,
hogy többet kap, mint a mennyit várt. Ritka
dolog. Legtöbbször c&akis egy részét szoktuk
kapni annak is, a mit megigérnek.
A kiállitás a város nyugati részén, erre
igen alkalmas téren áll, tágas négyszög faépületben, melyhez a város minden részéből
a kikötök felöl s a tengerpartról egyformán
könnyen oda lehet találni. A föbejárás diadalívhez hasonlít, melynek tetején egy magas tengeri hajó árboczának is beillő árbocz
csúcsán a franczia nemzeti zászló lobog. A
kapu alja képezi a kiállítási csarnok elötermét, melynek közepén egy nagy csillár
pompázik. Némi művészi rendetlenségben
hever itt egy horgony, ott egy járgány,
amott egy csoport láncz, majd egy rettenetes tekercs manil lakötéi a falnak támasztva,
odább egy fogaskerék, több evezölapát; a
falakon hálók, szigonyok függenek, a boltozatról pedig különféle zászló csüng, részint
hogy a falak üres részeit betöltsék, részint
hogy a tetőt bekárpitozzák. Közbe-vetőleg
legyen mondva, a francziák igen értenek
a díszítéshez s ugy látszik, hogy ezt a Tuü-

leriákban is igen mivelik; mert Francziaországban annyi a földiszitett egyén, hogy a
sok gomblyuk-töltö vörös szalagot látva, azt
kell hinnünk, hogy itt a becsületrend szalagja már elmaradhatlau kiegészítő része a
férfiöltözetnek, ép ugy, mint a nőknél péld. a
csatostü (broche).
Elég az hozzá, a bejárás igen csinos s az
első benyomás igen megnyerő volt. Innen
jobbra és balra az egyes osztályokba, szemben pedig az udvarra nyílik a kijárás. Az
osztályok mind fölülről kapják a világítást,
s igy minden tárgy némi varázsló fényben
úszott.
Először is lépjünk a tárgysorozat szerint
is, de különösen érdekességénél fogva méltán elsőnek nevezett osztályba, a hajózási
osztályba. Itt vannak a vitorlások és gőzösök, halász- és életmentő-hajók érdekesbnél
érkesb mintái; néhány indián és chinai csónak a maga természetes nagyságában; az
árboezok, vitorlák különböző fölszerelésének mutatványképei; a hajó és tartozékai
minden egyes része külön példányokban; a
sok csillagászati műszer; térképek, fövényórák, a jelzések minden neme és eszközei.
Itt-ott bámulatos ügyesség. Egy oly roppant
hadi hajónak, mely 60 —80 ágyura van számitva, vagy egy másiknak, mely mázsás
bombákat vet, a legkisebb részletekben szabatos mását találjuk egy alig4—5 láb hoszszu mintában; majd látjuk, hogy több száz
lóerejü gőzgép teljesen arányos mintája egy
három és fél láb hosszú és 7 —8 hüvelyk széles hajócska belsejébe van szorítva. Majd találunk a hosszúsági fokok megméréséhez
szükséges órák között olyat, mely a hullám
hányta hajó rázkódásai közt, s habár több
napig vizben állna, egy-egy 24 órában soha
többet mint egy két másodperczet nem késik avagy nem siet; ezen késésében vagy
sietésóben pedig a legszabatosabb , s legmegbízhatóbb, ugy, hogy bármely égöv aíá
jusson hidegben vagy melegben, mindig
ugyanannyit fog sietni vagy késni. — De mily
csodálatos az emberi elme békés és hadi érdekű törekvéseit is egymás mellett szemlélni? Amaz mindenütt a hajók olcsóbb,
czélszerübb építését, gyorsabb és biztosabb
járását, a kényelmesb beosztást stb. keresi;
emez rettenetes akar lenni, olykor még kegyetlenebb az által, hogy irtóztató eszközeit
a legtitkosabban el tudja rejteni. Amaz mindenütt gyarapitni, javitni kíván; ennek minden gondolata a boszu, irtás és pusztítás.
Odább a buváröltözékeket látjuk. Jó,
hogy tudjuk, hogy körültünk minden csak
mutatvány. Ott áll egy szegletben egy gigási
alak, fején roppant sisakkal, melyből két
óriásszem mered ránk, s egy hosszú kaucsukcső — melyen a búvár a kellő levegőt kapja
— csüng le. A sisak oly nagy, hogy az alak
vállait is befedi. Hasára egy erős fényű tolvajlámpát csatoltak. Lábait ólomsaruk kötik
le. — Itt látjuk az életmentő eszközöket is.
Némelye egyes személyek, mása sokak életének megmentésére számítva. Egyik egy
kaucsukból készült hengerkarika vagy könynyen fölfúható négyszegletü zsacskó, melyet
a menekülni akaró derekára vagy hátára
csatolhat; a másik egy korköv vagy korkfa
mellény, melyet könnyen felölthetni. Arról
sem felejtkezett meg valaki, hogy az egyesek életmentő eszközei valamely messziről
látható jelzővel is elláttassanak, hogy ha a
szerencsétlen annyira eltikkadt volna, hogy
hangja által magát észre nem vétethetné,
ezen jelző figyelmeztesse rá a tőle kissé távolabb esőket is. Tömeges megmentésekre
a hajókon, vízpartokon legkönnyebben föllelhető tárgyakat használják föl igen elmésen. Ilyen a járódeszkák, evezők, árboezdarabok ügyes összeállítása, hogy azok a le-

hető legrövidebb idő alatt biztos talpakat
(tutajokat) képezzenek. — Itt látni egy némely elmésen szerkesztett röppentyű-készüléket, melylyel a veszélyben levő hajónak
az erős madzagot lövik oda, mely által a
partról köteleket kaphat, hogy vele vagy magát a hajót biztosithassák, vagy a személyzetet a partra juttathassák. Amott a czethalászok öltözékei és eszközei állanak. A többi
közt van oly bőrruha, mely a sipkát, illetőleg a csuklyát, a felöltőt, a nadrágot és csizmákat egyesíti. Egynémely ember, a ki nagyon unja az öltözést, tudom hogy irigyli a
czethalászoktól ezt a divatot. Az ily ruhának
csak a nyakánál van egy nyílása, azon belé
rázza az ember magát az egész öltözőbe; a
csuklyát a fejére húzza, a nyakánál összegombolja, derekára egy övet csatol és meg
van az egész öltözés.
Menjünk most át a halakhoz. Itt ugy is
a jelzőkhöz értünk, sokan igen szívesen vizsgálják a vész-jeladókat; pedig alkalmatlanul
berregnek, rémes visitást tesznek s ugy konganak, mint mikor a vigyázó-tornyok harangjait félre verik.
A halaknak egész külön medenezéik
vannak az udvarban, hova majdnem minden
teremből azonnal kimehetni. Áz udvar nagy
része szép kis kertté van átalakítva, a legritkább növényekkel és csemetékkel tarkázva. Itt-ott hagytak egy-egy kis szabad
tért s az egyiken különböző gőzgépekkel, a
másikon a lánczokkal és horgonyokkal tesznek kísérleteket, a harmadikon egy kis kioszk
áll, hol a napi lapokat s a kiállításra vonatkozó fényképeket árulják, stb. De mindennél
nagyszerűbb itt a halak s átalában a vízlakók tanyája, az aquarium, mely az udvarnak
épen közepét foglalja el. Tágas épület, czölöpökből, terméskőből és agyagból, olyan,
mintha valamely barlang közepét varázsolták volna ide, idomtalan szikláival, darabos
falaival. Körülötte csinos vas-rácsozattal van
bekerítve, s e rácsozatokon belül egy-két
négyszög ölnyi medenezékben fókák, tekenős békák s több effélék ritka példányai sütkéreznek a napon. A vasrácsok közt, a barlang elején közel három öles tért, hagytak a
bejárásra. E bejárásnál két czetcsont képezi
a kapufélfákat, melyek fönt egymás felé
borulva, teljes csúcsívben egyesülnek. A barlang belsejébe e csúcsíven belől s ezzel átellenben a túlsó oldalról egy-egy keskeny
nyilas vezet be. Belől mesterien van a fingali
barátságos hegyi barlang belseje utánozva.
Világítás egyedül a falakba alkalmazott
negyvenkét üvegmedenezéböl jő. Minden ily
medencze vagy haltartó körülbelől egy öl
hosszú, három láb magas és ugyan ily széles.
Gyönyörűen osztályozvák a világ öt részében ismert nevezetesb vízi állatok, a kis
aranyhaltól a medusáig s a gyöngycsigától
a polypokig. A medenezék alját mindenütt
azon talaj és azon növények töltik el, melyekben az illető állat legszívesebben él. Képeink
az egyik medenezében a tintahalat, a mint a
gyomrából fölfútt nedvvel maga körül a
vizet sötétre festi s a szörnyű habarezot
(polyp) ragadós mócsingtagjaival, melyekkel
irtózatosan tud az áldozatba kapaszkodni,
mely e förtelmes szörnyet ki nem kerülhetó,
— a másikban a tengeri ebet, mely nevét
részint a kutyáéhoz hasonló tekinteténél,
részint azon tulajdonságánál fogva kapta,
hogy kölyök korában annyira szelídíthető,
mint a házi eb, a tengeri kigyó egy példányát, természetesen nem az óriásfajból, melyről idönkint annyit beszélnek, de fölmutatni
nem tudnak s a hangjáról úgynevezett tengeri kakast tüntetik fel.
Ki a legmerészebb képzelet legszeszélyesb alkotásaiban gyönyörködik s a ltgféktelenebb szélsőségek közt is keres és tud

találni összefüggést, az ez edények körül
órákat, sőt napokat tölteni sem unja meg.
Mindenesetre az aquarium az egész kiállítás
legkeresettebb helye. Az öregek hosszan
elbölcselkednek, a fiatalok elképzelödnek, a
férfiak tanakodnak, a nők egyik-másik fürge
halnál vagy egy-egy szép ki.-* csigánál kedélyesen elandalognak itt, s a gyermekek, hol
ide, hol oda futkosnak örömükben. Ha valaki
belefárad a sok nézésbe, leül a barlang közepén álló székek, padok egyikére, s ha kipihente magát, újra kezdi szemlélődéseit. —
De mi térjünk vissza a kiállítási termekbe.
Még majdnem háromszor annyi látnivaló
van, mint a mit eddig láttunk; ha azonban
a még látnivalóknak csak tárgysorozatát
adom, azt hiszem, könnyen fölmentenek t.
olvasóink, hogy azokat közelebbről is ismertessem. A mit ezen túl láthatunk, sem hajózási, sem halászati — egyedül oly tárgyak,
melyek ezen szakszerű kiállításhoz csupa
ráadásul csatoltattak.
• -.:
A kiállitás második osztályában külöaböző termények, gyártmányok, ruhanemük,
bútorzatok s diszitménytárgyak, gépek stb;.
mint a hajók rakmatárgyai vannak nagy
választékossággal és bőséggel kirakva. I t t
vannak a hajókon leggyakrabban előforduló
betegségek gyógyszerei is kiállítva.
A harmadik osztályban a franczia kiviteli kereskedés nevezetesb czikkei, az építkezési anyagok, kocsik, nyereggyártómunkák, nyomdai, kőrajz- és papirkószitmények,
hangszerek és fényképezeti eszközök stb.
A negyedik osztályban a franczia behozatali nevezetesb czikkek, gyapjú, viasz,,
gyapot, kávé, thea s egyéb gyarmati árúk,
vegyészeti anyagok, gyümölcs stb. vannak.
Ezekhez sorakoznak a rajzolt és festett képek,
térképek, sőt a hajózási irodalom egy kis
gyűjteménye is.
Sok minden együtt, nagy részt olyan,
mely a tavalyi műkiállitáson is szerepelt s
itt már valami onnan hozott kitüntetéssel
díszeleg. Igen szép alkalom a termelő vagy
gyártó czógek minél tágabb körben való
megismertetésére; de a világműkiállitá* után
ily rövid időre kiválóbb figyelmet alig
ébreszthet; azért mégis kedvező kárpótlás
azoknak, kik amazt nem láthatták.
És ezzel megválhatnánk a nemzetközi
hajózási kiállítástól; de van még valami, a
mi ezzel igen szoros egybeköttetésben áll:
mert Sennor Don Pablo Mesa-nak aligha jut
egyhamar eszébe, hogy Havrebe jöjjön, ha.
itt a nemzetközi hajózási kiállitás nincs.
Hogy a Sennor nézetünket igazolja, mindjárt a kiállitás közelében ütötte fel sátorát.
Engedelmet! Don Pablo Mesa nem sátort üt,,
— őczirkust állit. Nem kisebb emberrel van
dolgunk, mint a világhírű bikaviadalok nagy
mesterével és az ö espadaival; el nem szabad
őket mellőznünk. Don Pablo egyik vasárnap
délutánra tette meghívását. Föl kell keresnünk czirkusában. Nagyszerű meglepetés vár
ott reánk.
A czirkus igen szép tágas. Könnyen bele
férhet öt-hatezer ember. A közönség szépen
gyülekezik, holott az előadás még csak egy
óra múlva kezdődik. Don Pablo Mesa pedig
nem ma született gyermek; a mint ezt látja,
már csak első- és másod-osztályu jegyeket
adat; mert bizonyosnak tartja, hogy a nagy
rész másodhelyi árért a harmadik helylyel
is beéri, csakhogy Don Pablot, az ő espadait
és torosait lássa. A czirkus igy is csakugyan
megtelt. — Középen a viadal helye nagy kört
képezett, mely a közönségtől valami 4 Va láb
magas deszkázattal volt elkerítve, ugy hogy
a deszkázaton belől az első ülésekig még egy
ölnyi távolság lehetett. Hatalmas trombitáju
katonai zene szólt; a nap is egész melegével
sütött ránk — és ez ingyen jótétemény,

í

) "•

Ű
i; '

I!

440
melyet a hirdetések nem is Ígértek, kissé elámult bika elé szökve, a inak nyakába got tett arról, hogy ö lóhátra vajmi igen
bőkezűen is kijárt — : szükségtelen tehát egy feltollazott fácákát szúrt, s csak akkor ritkán szokta jól táplált termetét nyugaszmondanom, hogy a viadal megnyitását mind- követte száz taps és bravó kiálrás közt talni. Épen ez lett oka annak is, hogy alatta
vitéz spada társait — a korlátok mögé. a ló annyira neki mehetett a bikának, hogy
nyájan nagy hévvel fogadtuk.
íme a spadák, — vitézeknek monda- Ezután a bikát kieresztették, a spadák visz- annak ólmozott szarvától szügye táján megvéreztetettés
nám, ha nem
lőndonPablo
félnék, hogy
vitézségének
megharagusz
nagy dicsőínak, — megtése.
jelentek. Szép
Ilyen volt
fiúk bársonya havrei spaba, aranyba
nyol-bikaviaöltöztetve.
dal! De hagyRuhájok oly
ján
volna, ha
feszes és sujitt
véget
ér;
tásos, hogy
hanem
még
akár huszámost követroknak tartkezett a java.
hatnod, haHarmadhögy banapon a bibkancsban
liai társaság
nem járnáraktárának
nak ; hanem
nyájas kezeakkor is valője a kiállílami anno . .
tásban min.. béli huszádenkinek —
roknak kelleakarta, nem
netartanunk,
akarta — egy
mert hátul
kis
röpiratot
valami olyan
nyomott
kehajfonásuk
zébe.
A
nyomlógott, melytatvány fönélfogva, ha
lött
egy kép
nem is nagy,
volt,
a mint
de egy kis
egy bika egy
czopfjuk
embert javácsakugyan
Aquarium a havre-i kiállításon. — Polyp, tintahal, calmar.
ban térdel.
volt, a mi
A kép alatt
nem keveset
rontott az ő spadai méltóságukon. Ök azon- szatértek a szintérre s az előadás első mu- ezen czim állott: „a bikaviadal." A szövegben
ban, mintha erről mit sem tudtak volna, tatványa befejeztetett. Jó vártatva más ha- pedig elbeszélnek egy szörnyű esetet, mely
nyalká/i lépegettek a homokon, mig a bikák sonló mutatványok következtek azon kü- X. városban (a város nevét bizonyosan csujőnek. — Végre nagy pompával kaput nyit- lönbséggel, hogy egyiknél egy-egy spada a pa kíméletből hallgatták el) egy bikavianak és belép - - a toro. Senki ne gondolja, kerítésen átugrás közben megakadt s fejjel dal alkalmával történt, hogy t. í. a bika
hogy valaegy spadat
mi olyan
megvéreszilaj bika,
zett, erre a
mint a miközönség
lyen a sz.fölingerült
s kívánta,
lőrinezi
hogy a bipusztákon
kát szemevagy a Kaláttára ledarcs melüssék. Es
lett jó eszaz meg is
tendőben a
történt s
gazdag fiiember vérvön legelérel bikavér
szett. Ez isfolyt
össze!
kolázottjól
Lett aztán
nevelt bika
ebből leczvolt. A spake, hogy
dák elkezdmindnyátek vele injan érthetgerkedni,
tünk belőtarka szöle; de —
veteket vemeg is értettek felé:
demeltük.
ö tudta,
hogy mit
Csak azt
hoz magásajnálom,
val az illenhogy ez
dőség; senépen Hav
kitse mbánreben és
tott, csak
Sennor don
mikor már
Pablo Meláttar, hogy
sa rovására
Aquarium a havre-i kiállításon. — Tengeri kutya, kigyó és kakas.
történt.
eljött az
K. A.
ideje, midőn szerepének dühösre kell változnia: került alá; a másiknál pedig maga Don
Egy néger zenész.
ekkor rázta meg fejét, egyet ugrott s a Pablo Mesa ő senorsága is megjelent és peKözép-Afrika belsejében, Szahara sivatag,
spadák szétfutottak, a korlátokon átugrot- dig lóháton s ezzel megmutatta, hogy mily Szenegambia, Felső-Guinea és a nílusi tartomátak a primer espada-n kivül, ki ez alatt áldozatot tud hozni az őt megtisztelő közön- nyok között nagy tartomány terül el, melyet az utaa föladata megoldásának következményein ségért ; mert minden mozdulata bizonysá- zók és földrajzirók Szudán-nak vagy Nigricziának
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(Négerország) neveznek, és a melynek 50,000
G mértföldnyi területe még nagyobbára ismeretlen. A tartomány arab neve Beled el Szudán, a
feketék földje; a bensziilöttek Takrour nak nevezik. A Csád tava, Afrika legnagyobb állóvize, e nagy kiterjedésű tartománynak
épen a közepén fekszik. Az országnak
az a része, mely a Csádot körülveszi, valamint a Timbuktu körül fekvő vidékek
is ismeretesebbek, mert az ujabb utazók,
mint Mungo-Park, Laing, Denham,Clapperton, Caillé és Lander, különösen azon
tájak kifürkészésére fordították legfőbb
figyelmöket. Azok a hihetetlenséggel határos, mesés hirek, melyeket régibb utazók Afrika belsejéről s különösen az óriás
Timbuktu városáról hoztak, sok európai
kalandszomjas utazó kíváncsiságát felkölték, mig aztán később kiderült, hogy
az egész Timbuktu egy közönséges, bár
időnkint, kivált vásárok alkalmával, elég
népes néger város, melynek egyszerű,
rendetlenül szétszórt kunyhói csakúgy
agyagból vannak, mint a többi néger
helységekben. Szudán számtalan sok külön királyságot foglal magában, melyek
egymással többnyire mindig harczban
állanak és a hadi foglyokat vagy isteneiknek áldozzák, néha magok is megeszik, vagy eladják a rabszolga-kereskedőknek.
A tartomány a természet mindhárom
országának termékeiben igen gazdag. A
napok és éjek egyenlősége, a sűrű esőzések és időszaki szelek a különben forró
égaljat meglehetősen mérsékelik. Fő folyama a Niger, mely három fő torkolatban ömlik a guineai öbölbe. E nagy
folyónak az a szép hivatása van, hogy
egykor a Nilussal együtt közép és északi
Afrika fő kereskedelmi ere legyen. 1796-ig
a Nigert még nem látta európai ember, s
bárha már Herodot is tudta a folyó létezését, biztos tudomással senki sem birt
felőle, hanem annál több mesét indítottak
róla, mint pl. azt, hogy a Nilussal összefügg. A földrajzi titok földerítése nem
egy európainak került életébe. De később,
1822-ben csakugyan sikerült az angol Laingnak a
folyam fi rrásait, Clappertonnak 1823-ban a Csád
tavát, a Lander testvéreknek pedig 1830-ban a
Niger torkolatát is fölfedezni.
Közelebbről
hasonlóképen
_
_ .__
kereskedelmi
sS^^.ZrJ^---V tekintetből
a
jp~-~
franczia tengerészeti és gyarmatfelügyelő
minisztérium
egy kitűnő hajóskapitány,
Magé által újból beutaztatá
Szudán keleti
részét.
Francziaországnak,
minthogy Afri,.

ar

nemzet a fold kerekségén, mely a zenét ne kedvellené és kísérletet ne tett volna a zene művészetében; csakhogy természetesen mindenki a
maga módja szerint élvezi azt. így az afrikai

Eépek a hazai népéletből.
V. A falusi udvar.
Oh miért szeretem én annyira ez
egyszerű, igénytelen nádfedelű hajlékokat, melyek szétszórva állanak ott egymás
mellett? talán mert én is azok egyike
alatt pillantám meg az első sugárt?! Oly
jól esik lelkemnek, ha köztök bolyonghatok; ekkor elfelejtek mindent, mi búval tölti be a szivet; nem tudok, nem
erezek mást, csak hogy boldog vagyok!
Huszadik ház ellen is el lehet menni
keresztül-kasul, a nélkül hogy az ember
valamiben fennakadna; még csak a kutyák
sem vakkantanak rám, ösmernek azok is,
farkokat csóválják, ha mellettök elhaladok. Nincs bekerítve az udvar, legfeljebb a fáskert ha körül van véve olyan kis
árokkal, melyet őszön át bemos az eső,
télen beporhanyit a fagy, 8 melyet minden tavaszszal újra ki kell hányni.
Nem az utcza-félre építek a házat,
elég nagy az udvar, megfér a közepén;
odább van a ló- és ököristálló a disznóóllal együtt, az udvar lábjában a hosszú
csűr. Gazzal van födve mindegyik épület, nem igen szeretik sem a cserép-, sem
zsindelyfödelet, azt tartják, amaz sokkal
több meleget tart; nem mindegy: suba
vagy köpönyeg. — A gémes kút melletti
Szambu, néger zenész.
gödörben a hizlalni befogott sertések fürdenek, mig szanaszét az udvart az apróvadaknak is van zenéjök, nekik is vannak zené- jószág lármája tölti be; itt a fészekről leszállt
szeik, csakhogy a jó isten az európai füleket ki- tyúk kotkodáosol, amott a felrebbentett ludak
mélje nseg tőlök. Szambu, a niantansoi muzsikus, gágároznak; a szénás-kertben, — hova a kis béres
kit képünk mutat, mihelyest neszét vette, hogy épen most vitt két ökrön egy kocsi takarmányt,
— a lakmározó
verebek csirijfjf==^
polása hallat=
~~szik, munkál~~_
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mata van, nagyon is érdedében áll a 'Nigert
mielőbb
hatalmába keríteni és a forgalomnak biztositani,nehogy
Anglia ebben
is megelőzze.
Ezért küldé tehát az említett
hajóskapitányt
egy egész expeditióval a Niger
vidékére.
Magé feladatának hiven megfelelt, s három
évi (1863—66)
fáradozásának,
útjainak és vizagálatainak élményeit és eredményeit nemrég bcc
sátotta közre.
Képünket mi is az ő munkájáb )1 vettük. Egy
n
^ger zenészt ábrázol az a mandin^ók törzsének
Malinké nevű ágából Niantanso falvában. Nincs

got. Magé lerajzolta Őt; lehet képzelni a jámbor
fekete művész bámulatát, midőn látta, hogy őt a
papíron mindenki megismeri. Hihetőleg soha sem
látta magát tükörben, arczát körülbelül csak a
vízfelületén pillantá meg olykor-olykor,
és sehogy sem tudá felfogni, hogy miként hasonlíthat ő ahoz a darabka papírhoz. Bámuló, megütközést mutató arcza
legalább is azt sejteté utazónkkal, kinek
— a mint maga mondja — ez nem első,
de nem is utolsó alkalma volt hasonló
észrevételeket tenni.
S—L.

Alföldi udvar. — (Greguss János eredeti rajza.)

idegen urak érkeztek falujába, rögtön kezébe
kapta sajátságos alkatú mandingo gitárját, melyen
12—15 hur volt kifeszítve és sietett az idegenek
elébe, hogy őket dallal fogadja. Mintha csak a mi
czigányainktól tanulta -volna ezt az életrevalósá-
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kodnak ugyancsak
azért a
p á r szemért, a
mi benne ma-

radt, szétrugják a szalmát a
csordás gyerek
nagy boszuságára, kinek azt
utánok ismét
össze kell takarítani. — Ott
van még az udvar közepén az
á
gas, hová a
teheneket szokták kötni delelőre, meg mikor
fejni
akarják;
az ágas szarva
tele van rakva
tejes köcsögökkel.

A módosabb
ember udvara
soha sincs üresen; nem is említve, hogy a
számtalan apró
jószág annak
minden zegétzugát betölti,
siketítő zajuk
csak a nap lenyugtával szűnik meg, — már tavaszszal, midőn melegebbek
járnak, két-három nagy szekérre való ponyván
szárítják a mosott búzát, mert őszszel, a sok
dolog miatt, jó ha annyit megmoshattak, a
mennyi télire elég. — A kis szó'gámnak, kit

443

442

0

az anyja egy ostorral oda ültetett a ponyva
sarkára , ugyancsak van dolga, mig az apró
marhát s az ólálkodó galambokat egy kis emberségre taníthatja; szeme-ezöktiben megy az
neki a kiterített búzának s csak, ha jól megzavarta őket, lesznek egy kissé tartózkodóbbak; de
még akkor is megcsalja egyik vagy másik kakas
annyi idő alatt, mig a szemét más felé fordítja. —
Későbben megért a lencse és a borsó, azokat
szintén ponyván ott az udvar közepén sujkolják el.
Majd aztán nyárban, ha az aratásnak vége
van, az, a kinek a faluhoz közelebb van a szántóföldje, behordja a gabonát s ott a ház előtt, a
tágas udvaron nyomtatja el. Ilyenkor van aztán
még csak felfordult világ! Itt egy csomó vontató,
a szűrű szélén a garmada, arrább meg a polyva és
szalma vannak összehányva. Mig a ló az ágyast
járja, a részesek ez utóbbiakat hordják rudasfákon
a szénáskertbe, ott baglyákba, kazalokba rakják.
Mikcrára a nyomtatásnak is vége van, itt a
kukoricza-törés ideje. Szekérre hányják a letört
kukoriczát, haza hordják az udvarra; egész nap
ott áll, ha csak az apróság nem tisztitja, a nagyobbaknak kerül más dolguk is; hanem mikor eljön
az este, a huszadik szomszédból is kicsije nagyja,
lány, legény megy a fosztókába. Örülnek az életnek, jár a sok kéz, halad a munka s olyan daliást
visznek véghez, hogy majd felveszik az egész
udvart. Midőn a dalnak vége szakad, megered a
mese, azt hallgatják néha éjfélig is. — Ha ennek
is vége van, itt a szüret. Döbörgő kocsik musttal
teli kádakat szállítanak haza, oda a félszer alá, a
nagy kádba merik le a mustot, ott áll, mig meg
nem forr. A hosszú nád-csöveknek ugyancsak van
dolga, vénje, fiatalja odajár búcsúra a nagy kádhoz,
iszszák a jó csipős mustot, hisz adott az Isten
eleget.
örömek fészke, boldogság tanyája, megelégedés hóna: szegény keritetlen falusi udvar ezért
szeretlek én tégedet!
T—k K—ly.

Xz erdélyi unitáriusok.
i.
Királyhágón inneni emberek közül nem egy
olvasá meglepetéssel Kolozsvár magyar-utezájában fekvő egyik templom föliratát: „In honorem
solius Dei" — az egyetlen Isten tiszteletére. I I .
József császár a hagyomány szerint meglehetős
ridegen azt jegyzé meg e fölirat olvasásakor:
„Több is elfért volna benne."
Az a templom az unitáriusoké, a mely felekezet felől napjainkban akár hány tudós férfi is
felette keveset tud, és némelyek csodálatos különösségeket képzelnek. Karolina Auguszta császárné megborzadott volt, mikor egy hódolatát
bemutató feltünőleg csinos férfi felől megtudá,
hogy unitárius. A mint mondják, szent borzadálylyal vizsgálá körül, vajon nincs-e valami különös
bélyeg rajta. Helytt Erdélyben is nem egy vakbuzgó katholÍKus vagy református állítja, hogy
az unitáriusoknak vannak titkos jeleik, a melyekről ők biztosan egymásra ösmernek azonnal.
E felekezetről egyátalában rejtélyest, csodálatost még a legközelebbi időkben is lehetett
hallani eleget; itt-ott még ma is lehet.
Pedig az az 50 ezernyi unitárius, a kik az
erdélyi unit. egyházat képezik, az ország legmunkásabb polgáraiból áll: jó magyarok, hű hazafiak,
izgágákat nem szoktak támasztani; polgári kötelességeiket csak oly hiven teljesitik, mint akármely
felekezet hivei. Kolozsvártól be Húromszékig az
ország közepén elszórva laknak; idegen nyelvű
egy sincs közöttük, az angol Pagetet kivéve; legtöbben vannak a székelyek között, Maros és
Udvarhely székeken.
A ki nem hallott felőlük, az előtt hitök tűnik
fel, hogy az egyetlen Isten tiszteletére épitnek
templomot. Ezek hasonlók a zsidókhoz —gondolja
a vakbuzgalom — Jehova képében az egy igaz
Istent azok is imádják, és Krisztus urunkról meg a
szentlélekről ezek eem akarnak tudni.
Van igaz ez állításban, habár nem ily élesen,
mert az unitáriusok az ur Isten megszentelő lelkét nem tagadják és Krisztus iránt nagy tisztelettel van hitök, mint az Isten által nagy czélra rendelt rendkívüli ember iránt. Eltérésök a többi
prot. keresztyén felekezetektől ennél tovább nem
megy, és hogy ez még távol áll a zsidóságtól,
eléggé kitűnik abból, hogy ők magokat keresztyén felekezetnek tartják — másnak sincs, okos
embernek, eszében másnak tartani — és erkölcsi elveiket, valamint hitök alapját közös szentirásunkból merítik; vallásuk alapitójának Jézust
Krisztust tartják.

Ma már az együtt lakó értelmesebb reformátusokkal annyira is összesimultak, hogy egymás hitére áttérni nem is tartják feltűnőnek, és
az áttérés majd minden szertartás nélkül történik. Egymás templomába minden fennakadás nélkül járnak; sőt arra is van példa, hogy közössen
használják ugyanazon templomot. Ezt régen a
fejedelmek alatt is tették', sőt egyházi felügyeletet is gyakoroltak kölcsönösen.
Hogy hitelveikkel a más felekezetiiek nincsenek tisztában, annak oka azon körülményben rejlik, hogy a Habsburg uralom alatt bejött fanatizált katholikua világban magok sem tartották
czélszerűnek nyiltan hirdetni hitczikkelyeiket; sőt
elébbi üldöztetéseken okulva, még legközelebbről
is irtak vallásos és tankönyveikbe nem egy olyan
dolgot, a mi felől magok tisztában vannak, hogy
nem tartozik hitökhöz; hanem jónak látták mentőszerül, támadható faggatások elien.
Sok üldözés és azon körülmény, hogy kevesen vannak, összetartókká, óvatosokká tette őket.
Ez okból is vannak ellenségeik, a kik kiosinylőleg
vélekednek társas erényeikről, összetartásuk pedig eléggé indokolva van már csak az által is,
hogy rendre-rendre elapadtak felekezetükből a
hatalmas gazdag emberek; régi időkben nyert
vagyonaikat egy s más ürügy alatt elszedegették
más felekezetek, főként katholikus részre a Habsburg időszakbeli kormányok; és ez időszak beálltával hivatalokra is nehéz volt emelkedniök, egészen Ferencz uralkodásának vége feléig. Önma
gokra voltak szorítva, hogy egyházaikat, iskoláikat
fenntartsák; sőt hogy egymásról gondoskodjanak is.
Szeretet és egyetértés olyanok vagyona leginkább, a kiknek más vagyonokból kevesebb
jutott. Ezért voltak oly összetartok az erdélyi
unitáriusok is, mint minden nyomott és csekély
számú felekezet; ezért, hogy mostanában is unitárius ember befolyása nehezen segít mást valamely
állomásra, mint unitáriust. Régen, felekezetök
virágzó korában, János Zsigmondtól II. Rákóczi
Györgyig, köztök is csak ugy uralkodott az irigység, visszavonás, askálódás, közönyösség, éa más
szép erénjei a hatalom érzetének, mint utóbb
akármely hatalmas felekezet között.
Csak azért említem ezt, hogy kitűnjék, miszerint valóban ők sincsenek mis anyagból gyúrva;
leikeiket ugyanazon indokok határozzák; és ha
kebelökben m;t virágzó oskolákat, szabályozott
népnövelést és feltünőleg mivelt népet találunk,
az nem csoda, hanem természetes eredménye
helyzetöknek. Magokra voltak hagyva; tehát ki
kellett f'ejteniök sok olyan jóravalóságot magok
ban, a mi a magyar faj más egyéneinél is kifejlődhetett volna, — ha parlagon nem'-maradott volna.
II.
A Kolozsvár melletti Felekhegy sajátságos
gömbölyű kövekkel van telve. Azokból a kövekből bent Kolozsvárit is láthatni sokat, főként a
házak szegleteinél, a hova ékességnek okáért helyezik, és azért, hogy járó-kelő szekerek ellen óva
legyen a szeglet.
Ilyen kerek kő van ma is, volt 1566-ban is a
Torda-utcza szögletén; arra állott föl akkor Tordáról jöttében Dávid Ferencz uram, a felséges
királynak TI. Jánosnak udvari papja, a reformátusoknak püspökje és egyszersmind kolozsvári pap,
az időtájt mintegy 46 éves férfi.
A nép közül igen sok volt összegyűlve már a
kedvelt pap érkezésének hírére; még több gyülekezett a megérkezésre, és hallgatták áhitatosan
annak prédiknlását akerekkőkörül. Mikoraprédikálás elvégződött, a nép fogta Dávid Ferencz uramat, fölvette a vállára és bevitte a piaczi nagy
templomba, melyben az időtájat Luther értelme
szerint imádták az istent. Ott aztán kinyilatkoztatá a pap és a nép együtt, hogy attól kezdve
övék az a templom, a kik egy személyben imádják
az istent. Az előtt is övék volt, ugyanazon papé,
és ugyanazon népé, mert mindnyájan lutheránusok
voltak még néhány év előtt. Közben Dávid Ferencz
reformátussá lett, és a népnek egy része is vele;
most már tovább mentek és lettek egységhivőkké
mindnyájan, vivén magokkal a templomot is.
Ez az unitárius vallás kezdete Erdélyben.
Dávid Ferencz uram legelébb katholikus pap
volt Kolozsváron, azután lutheránus pappá és püspökké, majd reformátussá lett papsága és püspöksége megtartásával. 1566-ban azt is elhagyta és
állított uj felekezetet, a kik csak egy személyben
imádják az istent.
A reformatio megindulása után néhány olasz
ember arra a meggyőződésre jutott Viczenzában,
hogy egyik reformátor tanítása sem egészen tiszta.

Ök hát összeállottak és 1546-ban egy, értelmök
szerint, tisztább vallás alapjait állították meg.
Újításaikért üldözés támadt ellenök és menekülniök kellett, minek következtében főbbjeik
közül többen, magok az indítványozóknak látszó
Socinus testvérek is Lengyelországba húzódtak,
és ott saját értelmök szerint egyházat alapitottak.
Lengyelországból jött be 1563-ban Erdélybe
Blandrata György II. János király udvarához.
Ez ember orvos és hittudós volt, aviczenzai vallás
alapítók egyike. Mint nevezetes hittudóst bizta
meg az ifjú király, hogy vegyen részt az 1564-ben
N.-Enyeden tartott vitatkozásban, melynek az a
czélja volt, hogy a Kálvin és Luther követői közt
egyesség hozassák létre.
Blandrata elég eszélyes volt valószínűleg ez
ideig nem állani elő azzal, hogy ő voltaképen egy
egészen külön álló prot. felekezet tagja. Ott azonban a vitatkozók közt feltűnvén neki Dávid Ferencz
kolozsvári ref. püspök, azzal utóbb közölte hitelveit és meg is nyerte Dávidot azoknak. Ö viszont
kieszközlé, hogy a király udvari papjává Dávid
Ferencz választassák.
Miután a ravasz olasz igy előkészité a tért,
könnyű volt azután a győzelem. Ss valóban e beszélgetés után három évvel az unitárius vallás
jutott elsőségre Erdélyben. Bevette a Blandratától és Dávid Ferencztől körülfogott uralkodó
is, a ki hasonlatosan udvari papjához, most már a
harmadik felekezet kebelébe lépett, katholikusból
lutheránossá lévén elébb. Az uralkodót hamar
követték a főrendek, és azok nyomán a papok és
a nép nagy része vándorolt át az uj egyház keblébe. A kedélyek akkor mindenek felett a vallásos
eszmék befogadására bírtak fogékonysággal; uj
és tetszetős nézetek hamar törtek utat magoknak
és szerencsés külkörülmények által segítve, könynyű volt terjedésök. Természetes, hogy olyan időben, mikor épen az volt napirenden, más mérleget használtak a hitváltoztatás megítélésénél,
mint utóbb, a szilárdult felekezeti nézetek buzgó
tagjai. Abban az időben hányódtak- vetődtek az
elmék, keresvén az igazságot; azután a megtalált
igazságban való megnyugvást tartotta czéljául
minden felekezet.
Ma bizony furcsán vélekednénk egy olyan
uralkodó felől, a ki rövid élet alatt három vallás
hitelveire esküdöznék rendre, mint a jó II. János
király! Hát még egy olyan pap felől, minő Dávid
Ferencz volt, a ki esztendőnként más más igazságokat prédikált ugyanazon közönségnek ! Szegény
Dávid Ferencz ugy is belejött volt a vallásváltoztatásba, hogy az unitáriusok nagy nehezen megállapított hitczikkelyeivel sem tudta sokáig beérni
] és ha hozott volna valaki valamely más, még annál
is ratíonalisabb vallást, Erdélyben aligha nem
Dávid Férem z püspök csapott volna föl első hivővé. így nyugtalan lelke saját magát űzte az
ujitás felé és 1578-ban maga kezde egyházától
eltérőleg a Krisztus nem imádásáról tanítani, a
minek következése az lett, hogy saját paptársai,
maga Blandrata is ellene zúdultak; az akkori
katholikus fejedelemnek, Báthori Kristófnak mint
veszedelmes ujitót bepanaszolták, fejére gyűjtötték az égő veszedelmet. Hasztalan monda szegény
öreg 69 éves püspök, hogy: „Eleitől fogva az
igazságnak voltam kedvelője, ennekutána is akarok lennem és tehetségem szerint az istennek tiszta
igéjét követnem; ha pedig valamiben megcsalatkoztam volna, a kik az Istenek igéjéből igazabbat
mutatnak megköszönöm és követni őket nem szégyenlem" — akor már kemény törvény állott az
ujitók ellen, a melynek következtében Dávid Ferencz élethosszig tartó fogságra ítéltetett. Fogságát azonban meg sem kezdheté,' mert a mennyei
gondviselés megelégelte újításait ésfölszólitá magához.
(Folytatása következik.) Réthi LajOS.

Mennyi mindent lehet egy növényből
készíteni.
A természet mindenütt, minden égalj alatt
jóságosán és bőkezüleg gondoskodott gyermekei| ről. Csak szét kell néznie az embernek maga
| körül s azonnal föl fogja találni mindazt, mi életét
nemcsak tűrhetővé, de többnyire kényelmessé, sőt
kellemessé is képes tenni, csak okosan tudja saját
hasznára fordítani azon sokféle segédeszközöket,
melyeket az anyatermészet oly kiváló szeretettel
előkészített számára. A szegény lappiandi zordon,
termékétlen vidékén bárminő kevés igénynyel sem
tudna megélni, ha őt a természet az irámszarvassal meg nem ajándékozta volna; a dermesztő egü,
mérhetetlen hó- és jégmezőkkel fedett, kopár,

finom bambusz- vagy rottanggyékényt két póz- j buszok rendkívül gyorsan nőnek s igen kemény,
nára kifeszitünk. — Nemcsak a szegény kunyhója kova tartalmú hajtásokkal, melyek megannyi hevan bambusz8zal bútorozva,, hanem föltaláljuk azt gyes golyókhoz hasonlítanak, törnek elő a földből.
a gazdagok lakában is kényelmes nyugszékek és Azt beszélik, hogy, miután a hosszabb szárakat
csinos házi eszközök alakjában. Az erkélyek előtt levagdalták, a bűnöst a levágott szárakon végigfinomra hasogatott és selyemszálakkal összekötött fektetve lekötözték, hogy őt a fiatul hajtások még
bambuszszálacákákból készült gördülő függönyök életébe keresztül nőjék.
függenek, melyek a levegőt ugyan áteresztik, de
Némely bambuszfajok szárai tövöktől hegyökivált ha sötétzöldre vannak festve, a fényt kelle- kig vizzel vannak tele, melynek különös gyógymesen mérsékelik. A legcsinosabb kosárkákat és erőt tulajdonítanak. E vízben egy kis rákfajta
művészien faragott kelyheket is mini bambuszból állat él, melyet a javaiak ikanvadr-nak neveznek,
készítik. A birtnai fénymázolt (lakkozott) szelen- de Jagor ilyet nem láthatott. Még nagyobb gyógyezék igen híresek és Valenbangban a vékony bam- erőt tulajdonítanak azon kovarészeknek, melyek
buszforgácsokból készült kosarakat egy különös némely bambuszban képződnek, s tabasir vagy
készülékü lakkal vonják be, mely oly ruganyos, bambusz kámfor név alatt ismeretesek a kereskehogy egészen össze lehet gyűrni, anélkül, hogy désekben.
repedések látszanak.
A nyílt mezőn vagyegy magaslaton szabadon
Egy darab bambuszforgács, mely ék-alakra
álló bambuszbokor szépségéről, midőn gazdagon
van faragva, s melynek éles ormát a kovatartollazott szárai szélcsendkor minden oldalon egytalmu külső réteg képezi, kitűnő éles kést ad,
formán a földre hajlanak, miként egy szökőkút
melyet orvosi műtéteknél is bátran használhatnak.
vizsugarai, az európai üvegházakban imitt-amott
Ugyané kovás külső réteg nemcsak éles késnek
látható, elcsenevészett példányok után még távoli
jó. hanem egyszersmind nagyon hathatós köszöfogalmat sesn szerezhetünk magunknak. Tájképi
rűkő is, melyen vas késeket szoknak élesiteni.
szépség tekintetében a pálmákat is felülmúlja.
Khinában apapiros legtöbbnyire bambuszbó Méltó kisérlet volna egy gazdag kertkedvelőre
készítik, melyet műnyomatoknál (képeknél, föld- nézve, ha kertje fátlan téréit bambuszcsoportokabroszoknál) Európában is oly nagyra becsülnek kal díszítené. Egy körülfalazott s csövekkel fűtAz ecseteknél, melyek ott az irótollat helyettesi hető medencze, nyárban leszedhető üvegburokkal
tik, a nyél bambuszból van; durvább ecsetek
elég volna e czélra, A válogatást pedig a bambuugy készítenek, hogy egy darab nád végét kala szok számtalan faja közül egészen a végtelenig
pácscsal addig verik, mig a rostok szétválnak.
lehetne vinni, s külalakjuk mellett a színek mindenA vadászat és háború számára a bambusz féle árnyalata is föltalálható nálok. A mi pedig
alkalmas csöveket szolgáltat, melyekből mérge legfőbb, a bambuszok legszebb fajai épen Khina
nyilakat lehet lőni, továbbá nyílvesszőnyeleket é északi részében tenyésznek oly égalj alatt, mely
nyílhegyet, palánkokat, ládzsákat és lábszurókat Dil-Európáétólnemigen különbözik, sőt meglehet,
(Ez utóbbiakat ugy készítik, hogy 2—3 lábny hogy azok nálunk is megélnének és tenyésznének
hosszú hegyes bambusz nyársakat dugdosnak
a Bánátban s általában a déli vidékeken. Mondaföldbe oly formán, hogy csak hegyeik nyúlnak ki, nunk is fölösleges talán, hogy mily kiszámíthamelyeket aztán fűvel vagy puha földdel befödnek tatlan hasznot hajtana mezei gazdászatunknak e
és a mezítláb járó ellenségnek, ha bele lép, veszé- diszes és oly nagy mértékben hasznos növény
lyes sebeket okoznak.) A tövises bambusz, a bam- meghonosítássá.
Bámi Lajos.
buszoknak egy 40 lábnyi magas, igen sűrű bokru
szétágazó s mindenütt hegyes tövisekkel rakott
faja, oly áthatolhatatlan falat képez, mely ellen
még maga a tüzérség sem sokat használhat elanynyira, hogy a hollandok, okulván a Sumatra szí
** (Brachelli tanártól) a magyar-osztrák bigetén folytatott harezokban a padry-k ellen, rodalomra vonatkozólag legközelebb figyelemre
mostanában saját erődeiket is ilyen tövises bam- méltó statistikaí közlemények jelentek meg. Jelebuszokkal ültetik körül.
sül nagy érdeküek azon adatok, melyek a kölünA hajósoknak a bambusz felülmúlhatatlan böző nemzetiséghez tartozók számát tüntetik fel,
tutajokat, árboezokat, vitorlarudakat, fogókosara- megközelítőleg. Normális évül az 1864. vétetett
fel. E szerint a különféle nemzetiségek követkekat és dárdákat szolgáltat, mely utóbbiakkal
nagyobb halakat szokták megölni. A mieinkhez zőleg képviselvék az öszbirodalomban : német van
hasonló álló, s a malájoknál annyira divatos uszó- 8,782,000, cseh, morva és tót 6,512,400, lengyel
hidakat hasonlóképen bambuszból készítik; to- 2,380,000, ruthén 2,985,000, sloven 1,203,600,
vábbá végeiknél egymásba illesztett bambuszcsö- horvát és szerb 2,916,000, magyar 5,400,800,
vekben a vizet hegyen-völgyön keresztül messzire olasz, friauliés ladin 589,100, keleti román
2,884,000, zsidó 1,121,100, czigány 152,800, bolel tudják vezetni.
A bambuszoknak egy kúszó, felette szivós és gár 26,500, örmény 17,000, albán 3,500, görög és
vékony fájából mindenféle finom fonadékot, köte- macedón oláh 3,100, egyéb néptörzshöz tartozik
leket, sőt ruhát és készítenek, kivált a khinaiak. 3,700, összesen 34,983,000, melyből a német-szláv
A szegények esőköpenyeiket és durva esernyői- tartományokra 19,603,000, a magyar területre,
ket bambuszlevelekből csinálják. Ha Kelet-Ázsiá- ellenben 14,830,000, esik. 1000 lakos között volt
ban kirándulást rendeznek az erdőkbe, a benszü- 254 német, 186 cseh, morva és tót, 154 magyar,
lötteket bajosan lehet rávenni, hogy kosarakat 85 ruthén, 83 horvát és szerb, 82 moldvai és oláh
vigyenek magokkal, mert egy bokor bambusznád (6 keleti román), 68 lengyel, 34 sloven, 32 zsidó,
minden szükségletet nagyon könnyen fedezhet s 16 olasz és friauli, 6 egyéb néptörzshöz taríehány perez alatt készen vannak a kosarak, tozó. Vallásra nézve volt 26,600,000 katholikus,
3,100,000 kel. gör., 2,400,000 prot., 54,000 unizatyrok s egyéb hordásra szolgáló eszközök.
Egy bambuszbokorban annyi hangszer rejlik, tárius, és zsidó több 1 milliónál, az összblrodalom
hogy abból egy egész zenekart föl lehet szerelni; lakosainak 77%-a katholikus. A mező s erdőgazleginkább természetesen, sípot és fuvolát készitnek dászati viszonyokat illetőleg a nérnetszláv tartobelőle, sőt a míntrák (egy malajtörzs) gitárt is. mányokban 1000 holdra 104, magyar területen
Bambuszból készül az utálatosan ezinezongó khi- 156 hold meddő talaj esik. A föld közép jövedelme
nai hegedű is, a ,lhii-íng." Ellenben annál kedve- átlagosan véve évenkint 323,025,000 b_, mérő
sebb és kellemesebb hangszer az ,,anklong," mely gabna, névszerint 46 mill. b. m. búza, 120 mill.
bizonyos számú fokozatos hosszúság szerint elren- b. m. burgonya, 5 mill. b. m. hüvelyes vetemény
dezett bambuszcsőből áll, melyek egy állványon 1 % mill. b. m. repeze, 20 mill. vámm czukorrópa,
függenek s egymáshoz ütődésök által hangzó 36 mill. b. akó bor. 30 mill. b. ölfa.
rezgésbe jőnek. Logan emliti az aeol-hárfa egy
•• (Tövisen) az országos vásár alkalmával egy
nemét is, melyet ő Naningban látott és a maláj czigány lerészegitvén egy románt, ki épen ökreit
művészet diadalának nevezett: „Mert lehetne-e adá el, mig ez csendesen szenderge, s kilopta
valami merészebb és szellemdusabb , mint az a üszőjéből az ép akkor kapott 600 frtot s szerengondolat, hogy egy egész bambuszbokrot ott jsésen elillan, ha egy becsületes magyar ember
helytt az erdőben, csupán egy néhány lyuk egy- izemmel nem tartja merkuri működésót, s a köszerű bemetszése által természetes és igen szép :ellevőkkel együtt utána nem iramlik. Merkúr
hangszerré átváltoztatni."
ábai azonban szárnyakkal birnak, s igy csak a
Hogy a vademberek, a kiknek czélszerü óra pattant magyarországiaknak sikerül őt elérni,
a
gyújtó szereinkről fogalmuk sincs, miként gyúj,)karikás" ügyes kezelése által megállásra
tanak tüzet két darab szárazfa gyors összesurlá*ni. Az eközben összecsődült tömeg aztán
sával, mindnyájunk előtt ismeretes. A malájok e nőre patrio ugy elverte czigányunkat, hogy csinczélra bambuszdarabokat használnak, mint a me- jai folytatásához kevés a reménység. — Ugyanott
lyek leghamarabb lángra lobbannak.
újra a mostani vásár alkalmával egy más czigány,
Végül Jagor még egy borzasztó halálbünte- nem az ő számára kiszámított 80 frtra tevén kezét,
körülállók ütlegei közt halva maradt.
tést is említ, mely régebben, a mint a malájok
mondják, Borneo szigetén volt szokásban. A bam-

terméketlen f'öidü Grönland még szegényebb esz
kimói pedig fókáik nélkül a szó szoros értelmében
éhen halnának és megfagynának, mert azok szol
gáltatják minden élehnöket és ruházatukat. Há
a beduinok, a puszták lakói, hogy tudnák meg
tenni hosszas, fárasztó, tikkasztó karaván-utjai
kat a forró Szahara homoktengerén keresztül Í
türelmes és kitartó tevék, a sivatagok e megbe
csülhetetlen hajói segítsége nélkül? Mint a lapp
nak az irámszarvas, mint az eszkimónak a fóka és
a beduinnak a teve, csaknem oly nélkülözhetetlei:
az Indiai tenger szigetlakóinak, a malájoknak,
bambusznád; legalább ők azzá tevék azt maguknak. Mert bár a Szunda, Molukki, Philippini stb.
szigetcsoportok minden egyes szigete meganny
földi paradicsomnak tekinthető, oly termékeny
oly gazdag mindenik a tormészet mind három
országában, a bambusznád mégis valóságos életszükség déli és keletiÁzsia majd minden lakójárr
nézve.
Jaqor nevű utazó, Singapore, Maiakká és
Javá-ról köziebocsátott uti vázlataiban kimeritőleg leirja azt a sokféle hasznot, melyet a bambusznád az emiitett vidékek lakóinak nyújt. A
javai bambuszból építi házát; ha utazik,rizsét egy
bambuszcsőben főzi meg, mely meg van szenesedve, de niacs egészen elégve; természetesei;
tüzet is bambuszból rakja. Ha pedig már a rizst
megunta, ott vannak a fiatal bambuszhajtások
melyek igen Ízletes, fűszeres főzeléket nyújtanak
Házuk egész berendezése, bútorzata bambuszból áll; a falak laposra nyomott és összefont
szárakból vannak; a háztetőt ugyan rendszerint
pálmalevelekkel vagy fűvel szokták befedni, de
gyakran bambusz-zsindelyekkel is. Egynéhány
vizzel töltött 8 a fedélről párosával lefüggő vastagabb nádszár minden időben készen álló tűzoltó
készületet képez. Szekérszinek, csűrök, istállók,
valamint az udvar kerítése is mind bambuszból
készülnek. Egy jó hosszú nádszárban, mely vízszintesen az eresz alatt függ, s egyik végén
lyukkal van ellátva, apró, fullánktalan méhek
ütnek tanyát, s ott készítik a jávaiak számára azt
a viaszt, mely ruháik festésénél oly nagy szerepet
játszik. Néha egész falvakban alig lehet látni
valamit, a mi nem bambuszból készült volna;
csinos kerítés, mely az udvarokat s az egéaz
helységet körülveszi, a kapuk a falu két végén,
magas padokkal, melyeken az őrök heverésznek,
mind bambuszból vannak. A kapuk mellett egy
sajátságos szerkezet néhány példánya függ, melyek
a tolvajok és gonosztevők megfogására szolgálnak;
a tövises bambusz vékony oldalágainak két karvastagságu kötegéből áll az, melyek villaalakulag
egy rudhoz vannak erősitve s arra valók, hogy az
üldözött bűnösöket a szó szoros értelmében nyakon csípje.
Sok maláj országban, melyekben a sűrű őserdőségeken át csakis a folyók képeznek némileg
járható utakat, a parton s különösen az iszapos
torkolatoknál karókon kunyhó-csoportok emelkednek. Épen mint Európa őslakóinak karóépítményeinél, ugy itt is a kunyhók gyakran
közös karzattal vagy folyosóval vannak összekötve. Ha e karókhoz véletlenül nem pálmatörzsöket használtak, akkor minden ismét csak bambuszból áll. A forró földövi lakók életének kellemessége és kényelme sehol sem oly szembetűnő,
mint az eféle telepekben.
Siam fővárosának több százezer leiekből álló
lakossága oly házakban lakik, melyek bambusztutajokon úszkálnak s a folyó és a csatornák két
oldalán mérföldnyi hosszú sorokban vannak fölállítva. Ha valakinek nem tetszik a szomszédja,
az apálylyal vagy dagálylyal a folyón föl- vagy
lefelé tovább úszik házastól, mindenestől.
Az állványok, rácsozatok és keretek számta
lan nemére a bambusz felülmúlhatatlan; ezeken
kívül igen csinos apró kaliczkákat készítenek
belőle apró énekes madarak s gyönyörű fénybogarak számára, valamint nagyobb ketreczeket'is,
melyekben ünnepélyek alkalmával tigrisek és
bivalyok viaskodnak. Ha Hong-Kongban (Khina)
egy nagy kőházat akarnak épiteni, előbb egy, külsejére ahoz hasonló, de nagyobb épületet állitnak
fel bambuszból, melynek védő fedele alatt a
munka — esőtől 8 a nap hevétől nem akadályoztatva — annál gyorsabban halad. Kőből épült
színházakat egész Khinában hiába keresnénk; sőt
a kantoni szinház is, a mely pedig roppant nagy
nézőközönséget képes befogadni, csupán bambuszból áll.
Minden házi bútor, szék, asztal, szövőszék,
%y, szekrény bambuszból van; hosszú, göndör
külső héjával párnát tömnek; de sokkal hüsebb
^8 ruganyosabb vánkosokat lehet készíteni, ha egy
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Irodalom és művészit.

a magyar gazdasszonyok árvaleány intézete javára érdemeit adta elő, mely beszédet Lenkey testvére
fog ily estély tartatni, melyre mint halljuk, sokan viszonozott. A síremlék szürke márványból fara•* (Kisfaludy Sándornak két eddig kiadatlan készülnek.
gott obeliszk, melyen e fólirat áll: „Lenkey N.
munkája) fog megjolenni. Egyik saját életrajza,
** (Pinczérek segélyzö egylete) van alakuló- János honvéd tábornok. Született 1807. september
melyet névtelenül irt, és melyből a következő ér- ban Kolozsvárott.
7-én Egerben. Meghalt az aradi vár börtönében,
dekes részletet mutatványul közöljük: „Kisfaludy
1950. február 7-kén. Béke hamvaira!"
a zala-egerszegi közgyűlésen volt, midőn az
** (Perczel Mór) tábornoknak hasonnevű fia,
újonnan hozott, a magyar nyelvet kormánynyelvvé
szüleinek sürgető meghívása folytán visszatért
tevő törvény kihirdettetett. Akkor felesége töb** (A nyomdák munkásai) — a drágaság Amerikából, hol az utóbbi két éven át, mint vasbek között ezt irja férjének: „Vidékünk felett folytán — fizetés fölemelést kértek, s e miatt a úti mérnök működött. Jerseyben a jeles Victoria
tegnapelőtt egy borzasztó fergeteg ment keresztül múlt héten gyülekezeteket is tartottak. A nyom- collegebankitünteté magát szorgalmas előhaladása
jégzáporral. A sümeghi és rendeki mezőnek egy datulajdonosok megbízottjai rá álltak a fizetés- által a mathematikai tanulmányokban, a brüsseli
részét jól megverte; a szőlőt gyengébben csapta emelésre, de nem oly mértékben, mint a szedők universitásban pedig két évi tanulás után ama
meg. Minket mindakét helyen talált ismét. Ne óhajták. Remélhető azonban, hogy ez a kérdés a tudományokból diplomát nyert. Már 16 éves kobúsulj! mert hagyott is még. Ne boszankodj: mert méltányosság szempontjából lesz megoldva.
rától fogva, mint vasúti mérnök maga keresé kemár megszokhattuk. Tarts inkább velem, gondol** (Óriási diszszö'nyeg.) A kath. legényegylet nyerét.
ván: Isten adta, Isten elvette, legyen áldott." — kiállításában az a nagy diszszőnyeg is látható,
** (Biharmegye közgyűlése) Tisza Kálmán
Kisfaludy akkor nyomban ezt válaszolá: „Jegedet melyet György József szücsműves a párisi világ- inditványára azt határozta, hogy nem hajtja végre
most fel sem veszem. Kenyerünk, borunk lesz tárlatra készített. E szőnyeg több mint 3700 darab az ujonczozási rendeletet. Tisza Kálmán tehát e
talán, mig élünk: mert önérzésem mondja, hogy vadbőrből áll, s közelebb ki fogják játszani.
kérdésben ellenkező nézeten van, mint Ghyczy
megérdemlem veled együtt és megszolgálom, ha** (Marhavész.) Brassóból irják szept. 1-ről, Kálmán, ki Komárommegye közgyűlésén ép az
bár nem fizetett és nem tisztviselő is, e kenyeret, hogy ott és a környéken, daczára a legszigorúbb ellenkezőt indítványozd.
bort, melyet a magyar föld terem. Én teneked elzárolásoknak, mind tovább terjed a marhavész,
** (A-Károly-kaszárnyán) az építkezés szept.
jobb hirt mondok: A jég, mely hazánkat és nem- 8 most már Tatrangban is dühöng. Tatrang rögtön 9-én megszüntettetett. Az e nap tartott pestvázetünket sok száz év óta folyvást verte, megszűnt. körülzároltatott s a folyton ülésező tanács által rosi közgyűlésben a főpolgármester közlötte a
A magyar hazafiságnak és nemzetiségnek magva, a legszigorúbb elhárintási szabályok vétettek fo- katonai hatóságtól érkezett átiratot. A mérnöki
melyet én a magam módja szerint és mások is, de ganatba. — Úgyszintén Fogarasból is irják szept. kar igazgatója értesiti a városi tanácsot, miszerint
nem sokan, ismét a magok módjok szerint a magyar 2-áról, hogy a tanács, a marhavésznek a város a tanács határozata folytán a jó egyetértés fentarkeblekbe vetettünk, harmincz esztendő folyta alatt területére ieendó behurczolását megakadályozandó tása érdekében indítványozta az építkezésnek
kelvén, bokrosodván, nővén, most megérett és az az 5. 6. 7-én tartandó vásáron a szarvasmarha- felfüggesztését az országos katonai parancsnokságarany gyümölcsnek aratása, noha sok akadályok- vásárt megtiltotta. — Kőhalmot sem kímélte nál mindaddig, mig ez ügyben a magas honvédelkal küzköJve, megtörtént. Halljad és örülj: a meg a marhavész, s Stein községben kitört.
mi minisztérium határozni fog. A katonai főpamagyar nyelv törvény által kormány nyelvvé lett.
rancsnokság ezen indítványt elfogadván az építEnnek következése egy fertály század múlva tizenkezés beállittatott, azonban a katonai kincstár
két millió magyar lesz. Mink azt nem érjük. Ezen
fenntartja magának a netaláni kártérítés követelészép s nagy termésből, önérzésből mondhatom,
** (Szakadáton) a község határánál nem sét a tanácstól.
legalább egy kéve az én munkám. Ezen kévére
régen egy kisjelenei lakos neje s gyermekével a
** (Beniczkyröl.) Aszódon a mezőváros alatti
örömtelve ülök le, és hogy én is a bibliából szólKőrös folyón szekerével keresztül akarván menni, garatban hétfőn délután egy eléktelenitett összejak, mint te, azt mondom: most már örömest megaz épen áradásban levő folyó közepén elsodorta- marczangolt férfihullát találtak. Egy kis gyermek
halok: mert látják szemeim a jövendő nagy és erős
tott s már bizonyos halál fia volt, midőn g. n. e. bukkant rá és rögtön jelentést tett a hatóságnál,
magyar nemzetet."
lelkész Darában Demeter ur saját élte koczkázta- mely a hullát azonnal bevitette és fölbonczoltatta.
*• (Érdekes könyv) jelent meg közelebb Deb- tásával segélyére menvén, a halál révén állott A hullán hiányzik az egyik kéz és lábfej, a testreczenben. Czime: „A magyar alkotmánytörté- családot szerencsésen megmentette.
ről több helyütt hiányzik a hus, és szemei ki vannete." Iskolai kézikönyvül irta Ladányi Gedeon,
** (Kolozsvártt) az ebdüh néhány disznóra is nak szúrva; az orvosi véleményszerint lehet minta helvét hitv. debreczeni főiskolában történelem elragadott, melyeket azonnal lelődöztek.
egy öt-hat hetes. A vizsgálatnál az orvos megdöbtanára. Második egészen újra átdolgozott kiadás.
benve vette észre, hogy a hulla nyakszirtjén van
— Első füzet. Kiadja Telegdy K. Lajos.
egy vágás, mely az eltűnt Beniczky Lajosra em** (Megjelent :> „Tanulmány a keleti hánylékeztet, e véleményt megerősíteni látszik azon
székelés kór- éa gyógytanára" vonatkozólag. Irta
** (Erszébet királyné) szept. 9-én volt Garat- körülmény is, hogy a hullának testalkata ép oly
Dr. Oláh Gyula. Jászberény, 1868. A mintegy 80 hausenből elutazandó. Hir szerint Ischlből egye- izmos, erős és nagy minő, Beniczky Lajos volt. A
lapra terjedő füzetkében az irodalmi tevékenysé- nesen Budára jön, a nélkül, hogy férjét bevárná. gyomor nem ment át korhadásba, jeléül hogy
géről ismert szerző által gondosan összeállítva Ide e hó 15-ke táján érkezik. Budán a kir. gyer- mérgezés forog fönn. A koponyát és a gyomrot
találjuk a keleti hányszékelésre vonatkozólag mekek szobáit rendezik. A kir. párt szept. 26-ra az azonosság constatálása és superrevideálás vényilvánult nézeteket és ujabb tapasztalatok ered- várják Krakóba, hol 4 napot töltenek s aztán gett azonnal beküldötte a főorvos Pestre. Aszódon
menyeit, melyek itészi méltatása és egybevetése tovább mennek Lembergbe.
és környéken mindenütt villámsebesen terjedt el a
után szerző saját e tárgyra vonatkozó elméletét
** (A királyt és királynét) galicziai utazá- hir, hogy Beniczkyt megtalálták, e hir azonban
adja elő s igyekszik megállapitani.
sukban Potoczky gróf miniszter fogja kisérni; még megerősítésre vár. Egy aszódi pásztor beszéli,
*• (Uj zenemüvek.) A Eózsavölgyi-féle mű- Krakóban Potoczky Ádám gróf palotájába fognak hogy a hulla föltalálása előtt néhány nappal két
kereskedésben : „Inez mazurka-polka" Farkas ő Felségeik szállni, s ott fogadják a tisztelgő kül- „urforma" embert látott azon a helyen időzni, a hol
Miskától, Klapka nejének ajánlva, kinek kőnyo- döttségeket. Több kirándulás terveztetik Bukovi- a hullát föltalálták; kocsin jöttek és ugyanazon
matu arczképe disziti a czimlapot; a hangjegy nába, Radauzba, ugy szintén nagy vadászatok. távoztak volna. Ez az eset nagy feszültségben
ára 40 kr.; továbbá: „Novellette" czimü zenemű, Krakóban három napig, Lembergben 6 napig fog tartja az aszódvidéki lakosságot és a fővárost is.
Morgenstern Sándortól, a hannoveri királynak tartani a látogatás s valószínűleg kiterjed a wie— (Bartels nyugalm. alezredes pőre,) melyet
ajánlva; ára 1 frt.
licskai sóbányákra is, miután e nagy földalatti annak idejében a ,,P. Ujdons."-ban mi is részle** (A nemzeti színházban) következő uj dal- városban nagy készületek történnek. Hogy ez uta- tezve ismertettünk, Linzben befejeztetett. Bartels
müvek vannak legközelebb kilátásban: „Egynapi zás politikai czélokkal függ össze, köztudomású azon vád alól, hogy röpirataiban felségsértést
boldogság" Hubertől, „Nápolyi Johanna" Sulzer- s remélik, hogy Beust bárónak, ki szintén kisérni követett el, fölmentetett, s ez ítéletet a legfelsőbb
től és „Romeo és Júlia" Gounodtól.
fogja ő Felségeiket, sikerülni fog egyezségre katonai törvényszék is helybenhagyta.
jutni a lengyel vezérférfiakkal.
t (Szendrey Júlia, Petőfi özvegye,) utóbb
** (A képviselőház pénzügyi bizottsága) ki- Horvát Árpádné folyó hó 6-kán 39 éves korában
adta jelentését az 1868. évre előterjesztett állam- elhunyt. A boldogult mint irónő is magára vonta
** (A torontálmegyei honvédegylet) folyó 1868- költségvetés tárgyában. A 80 lapra terjedő jelen- a közfigyelmet; mindjárt első müve : „Petőfiné
dik évi szept. 15-én délután 4 órakor Nagy-Becs- tés a képviselőház tagjainak megküldetvén, a naplója," mely 1847-ben, házassága első évében,
kereken a megyeház termében közgyűlést 8 budget-tárgyalás az országgyűlés megnyitásakor az „Életképek" hasábjain látott napvilágot, nagy
ugyanakkor estve hangversenynyel összekötött azonnal meg fog kezdetni. A jelentést Kautz feltűnést okozott; később több csinos lyrai költánczvigalmat tart, mely utóbbi tisztajövedelmé- Gyula készítette.
teményt bocsátott közre, kitűnően forditá Andernek fele egy Topcsiderbenállitandószobor, a másik
** (Tompa-emlék Feketehegyen.) Feketehegy sen meséit, s utoljára lapunkban közölt két erefele pedig a torontáli honvédemlék javára adatik. nem régiben állított fürdő Szepesmegye fenyve- deti regét. — Felejthetlen nővére Mária, Gyulai
* ' (A nagy-szalontai népkör) f. hó 13-dikán sei közt. 1866-ban Tompa Mihály is időzött ott Pálné épen két év előtt történt gyászos elhunyta
este a kaszinó helyiségében diszlakomát kivánt és ez okból a fürdővendégek kétszeres megillető- után a gyönge nő csakhamar 6Úlyos betegségbe
rendezni a látogatóba menő Csanády Sándor és déssel fogadták az idén halálának hirét. Lippay esett, mely hosszas szenvedés után kioltá életét.
Madarász József képviselők tiszteletére. Erre a Endre fölhívására elhatározták emléket emelni | Temetése f. hó 9-én ment végbe. A megható szerkaszinó azt a végzést hozta, hogy e célra nem Feketehegyen Tompának, melyet sziklakövekből tartáson az elhunyt tisztelői tömeges megjelenés
adja át a helyiséget, mert a nevezett szélső-báli létesítettek is. Ez emlék leleplezése szent István által fejezték ki részvétüket; a virágkoszorukkal
képviselők elveit nem osztják, és nem helye- napján történt meg az összes fürdői közönség ékített koporsót a megboldogult atyján és férjén
selhetik az eljárást, mely szerint az ott küszöbön részvéte mellett. — Az emlék rajzát lapunk jövő kívül fia Petőfi Zoltán, Gyulai Pál és Petőfi István
levő úrbéri por által fölzaklatott kedélyeket po- száma fogja hozni.
követték. A kerepesi temetőben tették örök nyulitikai tőkéül akarják fölhasználni.
** (Lenkei/ honvédtábornok síremlékének) be- galomra. Ott nyugszik Petőfi Sándor atyja is. A
** (A budai országos tébolydaintézet) szerve- szentelési ünnepélye nagy részvét mellett történt költő ki tudja hol ?
zése halad; elsődorvossá a belügyminiszter Bolyó meg f. hó 7-én, az aradi temetőben. A szertartáson
** (Kovács József) nevű tüzérhadnagy BécsKároly orvostudort nevezte ki.
egy rögtönzött oltár előtt Sujánszky Gusztáv k. ben pisztolylövéssel vetett véget életének. A
** (Az állatkertben) e nyár folytán adott plébános gyász misét olvasott, Vas István a hon- holttestet estétől reggelig őrizte egy hű eb a.
estélyek közkedvességben részesülvén, jövő hétfőn védegylet elnöke alkalmi beszédben az ünnepelt kertben, hol reggel megtalálták.

Ipar, gazdaság, kereskedés.

Balesetek, elemi csapások.

üli ujság?

Közintézetek, egyletek.
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TÁRHÁZ.

•* (Nagy-Kanizsáról) a városi tanács küldöttsége és több elvbarát tisztelegtek közelebb
Puszta Szent-Lászlón Deák Ferencznél, ki jó
egészségben s vidám kedélylyel tölti falun napjait.
Egyszersmind megemlítjük, hogy a söjtöri családi
lakot, melyben Deák Ferencz született, jelenlegi
tulajdonosa kijavitá, épen akarván átadni az utókornak, mint nevezetes emléket.
** (Borzasztó gyilkosság és öngyilkosság.)
Muránszky Péter belügyministeri napidijnok f. hó
4-kén Apostagon meglőtte magát és három gyermekét. Három napi szabadságidőt kért főnökétől s
midőn azt megadni vonakodtak, kinyilatkoztatta,
hogy a nélkül is elmegy. El is ment—engedélylyel-e
vagy a nélkül? nem tudjuk — Apostagra egy
rokonához. Mindjárt első nap puskát kért s kivitte
gyermekeit az u. n. kiserdőre Dunavecse felé
„játszani." Hallották, hogy néhányszor lőtt 8
gyanítják, hogy gyermekeit szoktatta a fegyverhez, hogy szét ne szaladjanak, mikor egyiket
megöli. Mert világos, hogy ez volt feltett szándéka, kitűnik hátrahagyott leveleiből, s kitűnik
halála előtti feltűnő magaviseletébői. A borzasztó
ember csakugyan végrehajtotta másnap szándékát, s 3 gyermekével együtt másnap puskával
kivégezte magát. Három levelet hagyott hátrál:
egyet apostagi rokonához, másikat hivatalfőnökéhez, a harmadikat nejének.

volna kiülniök, de nagy rimánkodásra megengedték nekik, hogy hétfőn üljék ki. Hétfőn tehát
megjelenik három közül kettő, a harmadik nem
jelent meg. Azon kérdésre, hegy hol van a harmadik, előáll a bandának egy el nem itélt tagja
s előadja, hogy az a harmadik a „prímás," a ki
nélkül az egész banda nem ér semmit, hát ime eljött ő.hogy helyette a büntetést kiülje. De nem
fogadták el helyettes primásnak.

Vasárnap, szept. 6. „Aesopus." Szinmü 5 felv. Irta
Rákosi Jenő.
ffetfó; szept. 7. „Ál jó emberek." Vigj. 4 felv. írták
Barriere és Capendu; ford. M. M.
Kedd, szept. 8. „Faust." Opera 6 felv. Zenéjét szerz.
Gounod. (A földrengés által károsult Jászberény és vidéke
javára.)
Szerda, szept. 9. „Szerencse gyermeke." Szinmü 5 felv.
Irta Birch-Pfeiffer Sarolta.
Csütörtök, szept. 10. „Lammermori Lucia." Opera S
felv. Zenéjét szerz. Donizetti.

**(Egy szegény no) halt meg közelebb Ocsován Zemplénben, kinek halálát 22 gyermek, 37
unoka és 2 dédunoka siratja.
** (Augusztusi hó!) A múlt héten a BánfyHunyadhoz másfélórára eső Gyerő Vásárhely községben havazott. Ugyancsak korai volt e hó, ha
gyenge is.

Szerkesztői mondanivaló.

** (Gizella föhgnö) első áldozására hirszerint
a pápa egy praelatust küldött Rómából Bécsbe,
ki a főhgnőnek alkalmi ajándékot fog átnyújtani.
** (Alig múlik el hét), hogy 80—90 embert
ki ne tolonezozzanak Pestről, sőt egy néhány nap
előtt kiutasitott transport pláne 222 emberből
állott. Oka az, hogy a tolonezok a legközelebbi
állomásról visszaszöknek Pestre. Kivált Vörösvár, Pilis, Csaba és Dorog az az állomás, honnan
a tolonezoknak bámulatos könnyüséggel sikerül
a megszökés.
** (Csongrádmegye) múlt hó 24-ki közgyűlésében hozott határozatnál fogva hirdetményt bocsát ki e vidéken garázdálkodó fegyveres rablók
pusztítása végett. E szerint a ki akár élve, akár
holtan egy rablót elfog, 300 frt jutalmat nyer. Ha
többen fogatnak, elsőért szintén 300 frt, a többiért fejenkint 100 frt, s bandafő elfogásáért pedig
500 frt biztosittatik.

** (Szibériából hazatérő magyar.) Mintegy
négy hét előtt egy özvegy asszony jelent meg a
miniszterelnöknél, előmutatván fiának egy levelét,
melyben ez keserűen panaszkodik azon baromi
bánásmód ellen, melyet ki kell állania Szibériában, hova a lengyel fölkelésben való részvét miatt
deportálták. A miniszterelnök megígérte, hogy
segíteni fog a bajon s csakugyan az özvegy e
napokban értesítést kapott, hogy fia útban van
** (Gyutüs puskával működő rablók.) Miután
hazafelé. Azt is megígérték, hogy ha valamely egyik garázda rablóbanda a haditudomány halaállomás betöltésére alkalmasnak találják, alkal- dását méltányolva, hátultöltő fegyverekkel működik a társadalom ellen, a megyék is kénytelemazni fogják.
** (Az a ritka eset) fog Budánközelebb meg- nek e reformra. Vasmegye múlt heti közgyűlésén
történni, hogy egy uj pár lakodalmával a meny- az alispán bemutatta a Pestről és Bécsből megasszony szülei ezüst, nagy szülei pedig arany rendelt hátultöltő minta fegyvereket, melyek közül a pesti nyerte meg az elsőséget, ugy erős
lakodalmukat együtt tartják.
szerkezete, mint csinossága tekintetében.
•• (A mesés lakássziikség) folytán a városi tanács elhatározta, hogy a katonai hatóságot megkeresi az Orczykert melletti sátrak átengedése
** (Beküldetett.) Mint műkedvelők, azon átavégett, melyekben azok helyeztetnének el, kiknek
lános elismeréstől áthatva, miszerint Molnár színnincs szállása.
** (Macellariu Illés urat) Nagy-Szebenben a igazgató ur „Bem hadjárata az oroszok ellen"
román fiatalság fáklyás zenével tisztelte meg azon czimü színmüvének szerkesztésekor kiváló czélul
bátorságáért, hogy oláhul szólott a pesti ország- tűzte ki a küzködő honvéd családok felsegélését;
gyűlésen. Macellariu arra intette válaszában az és hogy ezen humánus vállalatnak megfelelőleg,
ifjúságot, hogy küzdjön ezután is állhatatosán a naponkénti bevételének nagyobb részét velünk
törvényesség fegyvereivel. (Ugy-e, mint ő ?) Végül meg is osztja: neki azon hazafiuságáért szivünk
éltette a császárt. (Hol képzeli magát Macellariu mélyéből eredt hálaköszönetünket nyilvánitjuk.—
ur, hogy császárnak üdvözli uralkodóját?) Va- Egyúttal azonbaa el nem hallgathatjuk abbeli
lóban jól tette a minisztérium, ha csakugyan megilletődésünket: hogy a mint hallatszik, f. hó
megtette, hogy egy ilyen embert nem tűrt tovább 16-tól kezdve, a budai színkört valami német színigazgató veszi át. Sajnos, hogy annyi száz honvéd
az alkotmányos hivatalnokok között.
s iparos kenyérkeresetétől, s a t. közönség minden
•* (Az „Alföldi Hírlap") jellemzőleg ezekképzelmet felülmúló látványtól megfosztatik. —
ben foglalja össze a hét belpolitikai történetét:
A műkedvelő honvédek nevében Agazy Gáspár,
Miletics körútja a szerb közönségekben; Hodosiu,
mint honvéd csapatvezér.
Román és Baritz Bukurestbe való zarándokoskodása; és Francisci megDobrzánszky bujtogatásai,
melyek a fennálló törvényes viszonyok ellen egész
nyíltan intéztetnek. Mind oly törekvések, melyePéntek, szept 4. „Ármány és szerelem."' Szomorujáték
ket még Észak-Amerikában sem, nemhogy Euró- 5 felv. Irta Schiller.
Szombat, szept. 5. ,.HugonottdJc." Opera 4 felv. Zenéjét
pában eltűrhetne egy rendezett állam.
szerz. Meyerbeer. — Ez este Két főszerepet két vendég
** (Falcinelli érsek) pápai nagy követ Er- énekesnő személyesített: Valentiné szerepét Toperczer Ilka,
délyben van. Fejérvárat, Szamosujvárat és Ko- a, királynét Ilelvey Ilka. Helvey Ilka k. a., ki ezúttal harlozsvárat látogatta meg a nevezetesebb helyek madszor lépett föl a nemzeti szinpadon, a bírálók egyező
véleménye szerint egyike a tehetséges!) kezdő énekesnőkközül. Hogy mi járatban van, nem tudjuk.
nek, rokonszenves hanggal és külsővel, könnyűd énekelő** (Vukovics Sebő) megérkezett Pestre.
adási móddal; felső hangjai csengők, de az alsóbb hangok
•• (Három czigánylegényt), kik éjfélen tul még erősbödésre, tisztaságra és kiképzésre várnak. Topermertek muzsikálni, a városkapitányság 24 órai czer Ilka k. a. szintén nagy szorgalommal tanulta be, s
arestomra itélt. A büntetést múlt vasárnap kellett adta elő szerepét.
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SAKKJÁTÉK.

459-dik sz. f. — Szirmay Jánostól
(Jiczinben.)
Sötét.

a

b

c

d

e

f

g

h

Világos.
Világos indul s a 4-ik lépésre matot mond.

A 454-dik számú feladvány megfejtése.
(Rakovszky Aladártól Pesten.)

Világos.
Sötét.
l.Hf6—e4
d5—-e42. Bb6-f6f
Kf5—f6:
3. f3 — e4: t »at.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Csákváron: Kling
Iván. — F.-Nyárádon: Gérecz Károly. — Boldván: Váczi
István. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Sarkadon: Nuszbeck Sándor. — A pesti sakk-kör.

W Melléklet: Előfizetési felhívás a „Jó
Barát'' czimu képes lap 1868. okt.—deezemberi folyamára.
TARTALOM.

iPTÁR.
Izraeliták
naptára

— F.-Csaj. P. S. Az előbbi csak föltételesen volt elfogadva. A mostani is közölhető volna, bár emlékeztet Lord
Byron egy irodalmunkban is ismeretes töredékére, (A magány, Childe Karóidból)—ha végstrófája s benne az eszme
megoldása kevésbbé volna bágyadt a megelőzőkhöz képest
s az ellentét élesebben és megragadóbban volna kivivé.
Mindazáltal kimondjuk, hogy öntől még közölhetőket
várunk.
— B. M. „Tompa Mihály emlékének." A külforma
gyakorlatlan kézre mutat; s az eszmékben sem látszik erő
és eredetiség. Igénytelenebb tárgygyal tán könnyebben
megbirkózhatnék — gyöngéd kezeivel.
— B. E. Némi simítás lenne szükséges a különben
csinos balladán. Óhajtanok azt is tudni: a névstárgy történetiek-e?
— Tornyos. A pusztai dal kezdete nagyon is prózai;
további folyama egészen elüt a leiró kezdettől, s egy eszme
és mélyebb érzelem nélküli népdala válik.
— S.-Patak. L. Ö. A ballada nem jutott kezünkhöz.
A lap iránt kivánata szerint intézkedtünk.
— Élest. M. G. Magánlevélben válaszoltunk, s az
illető csomagot is elküldöttük.
— Torda. W. S. További szives tudósításait elvárjuk.

kél

nyűg. hossza | kél

Szept. (ó) ElulRos. f. P- <5• P-6. P.
170 53 5 37 6 16
1 F15 Szept. 26
171 51 5 38 6 13
2 Mamantus
27
8 Anthim
28 [befej. m. 172 50 5 39 6 12
4 Babilás
29 Böjt az év 173 48 5 41 6 9
5 Zakariás
ITis.5629 174 47 5 42 6 7
6 Mihnly
2 Újév 2.ü 175 46 5 44 6 5
7 Szoszemes
3 S. T«-sui>. 176 44 lö 45 6 3
0 Ujhold 16-án 2 óra 36 perczkor délután.

f.
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15'/
172
18V
201
215

nyűg.

P- ó. P- <5. P30 reg?. este
29
2 36 5 13
16 3 53 6 49
18 0 11
6 Tó
12
b 80
6 04
44
V öl
23
7
ÖV 9 5 7 56

Káli Nagy Elek (arczkép.) —Áldjon meg*az isteni —
Leányomhoz. — Néhány nap Francziaországban III. (két
képpel). — Egy néger zenész (képpel). — Képek a hazai
népéletból (képpel). — Az erdélyi unitáriusok. — Mennyi
mindent lehet egy növényből készíteni. - Egyveleg. T á r h á z : Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek.
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi ujság? — Nemzetiszinfaáz. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő. Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Heyek üdolfP

rövid- és szótt-áruk-raktára Pesten,
sütő-utcza a rokkantak-palotája átellenében a szerviták temploma közelében

Kohón J. J., bank- s váltó-üzlete
bevásárol s elad mindennemű állani- s iparpapirokat, sorsjegyek, záloglevelek, fofdíeliernientesitési kötelezvények s elsőbbségi kötvényeket és jelzálogi leveleket; bevált mindennemű arany s ezüst pénzek és szelvényeket s külföldi bankjegyeket. — Felvállal börzei megbízásokat s előlegez börzei értékpapírokra.
TTT^l\T\T~t~*1~¥7~
1864-ki sorsjegyekre, húzás szvpt. 1-én V/tft.s bélyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
p
lff
/ H Í W V H r% * « y sorsjegyekre, húzás szept. 15 én 'l'/4 ft. s bélyegdij, főnyeremény 42,000 ft.
J L i l ^ JL J L 4 Í » . • Credit-sorsjegyekre, húzás oki. 1-én 3 % fr. s bélyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
10 Ígérvényre 1 darab HÜP ins?yért "^Rf adatik.
HHP*** Tükeelhelyezésül ajáiiltiafé s mindenkor kapliaíó; 5%-tes magyar-vasati-kdlesőn-. 5%-tes
Ferencz-József-vasnt és 5%-tes erdélyi vasút elsőbbségi ezüstkötvényei.
238 (4-12)

ajánlja legnagyobb választékban g kitünó minőségben angol, franczia és rumbnrgi

varró- és kötöczérnáit 4p^

vászon- s pamut, kártya- és orsó-czérnáit, különösen varrógépek számára, valódi potiendorli, valamint mindennemű k5tö-, hímző- s horgonyzó pamutjait, fényes- és berlini gyapjú fonalait, vászon- s pamut szalagjait, paszomány, zsinór s topnnyfüzuit, a legjobb és legtartósabb inggoiubjait, velenczei- s csen üveg-gyöngyeit, varró s gombostűit s más egyéb tüúruit; különösen
mgT* az őszi- s téli évszakra ~^ÜSff ajánlja Q Q f mindennemű kötött s szövött áraczikkek " ^ j |
nagyszerű raktárát, dúsválasztékban u. m. mellények, nadrágok, harisnyák és botosokat minden megkivántató nagyságban, nők, férfiak s
gyermekek számára; kaphatók még raktárában a legújabb s legizléstcijebb horgolt s kötött fokotok, shawlok, mell-melengetök, öltönyök,
jupék s keztyük, s minden e szakba vágó áruezikkek nagyban és kicsinyben, a lehető legjutányosb áron.
WS&T Levélbcli megrendelések, gyorsan e pontosan eszközöltetnek: nem tetsző tárgyak egész készséggel kicseréltetnek, vagy visszavétetnek.
211 (i-3)

KOHN PHILIPPE

Átvétetett a „Wiener iiiediziiiíscfie Wochenschrift"eziinü lap folyó
n i 68. számából.

Igen tisztelt szerkesztő ur!
Van szerencsém tisztelettel megkérni, miszerint azon egyéneknek, kikré3zint egészségüknek visszaszerzését, részint életöknek megtartását a Gombos Bartalan által feltalált erÖMito italnak köszöni rövid vallomásait becses lapjába felvenni szíveskedjék.
Ezen közlés szolgáljon alkalma! a részrehajlatlan orvosoknak a szenvedők javára
azzal kísérleteket tenni.
I. Egy éltesebb es. kir. katonatisztnél, négy évig tartott gyomor- és máj elnyálkodásban,— uapontii hányás, álomtalanság, fuldoklás és irtósatos lábdig^nat képazték
éveken át, a legkinzóbb tüneteküt. Deczunbertől kezdve két és fél bóaipon át vezettem
Dorottya-utcza 2. sz- a., a „magyar király"-hoz cziuizett az erősítő italnak adagolását, mire ő fentebbi kórtünetektói megszabaiult.
II. Egy legszebb éveiben létező polgári kisasszonynál emésztési zavarból tavaszkor
szállodával szemközt,
eredett elsatynulása, mely orvosi segélylyel tiaczolt, az erősítő ital által pár hetsk alatt
ajánlja legkff.finAbh, jó e* olcsó órákkal tfiEdagon ellátott raktáeltávolíttatott.
rát, 2 évi joíallaw mellett az alább kővetkező árjegyzék szerint.
III. Egy középkorú polgárt kis?<^?eo; nál idült alhasi dugulásokat, melyek idegekMinden tőlem vásárolt, óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármeiy
bántalmakkal párosultak s legjei «bb o.-vosaink kezelésének daczoltak, az erősítő ital
állapotban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
által sikerült szétoszlattatni.
Egy általam kiadott könyvecnke, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
IV. Egy fiatal kéréskor ' *i évek óta epebőségtöl annyira háborgattatott, hogy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
részint magától, részint ••• (,-yszerek folytán havonkint hányni kénytelenittetett,
melyszerint a* órák, a napórák szerint igazíthatok, — tisztelt vevőimnek ingyen
ezen erősítő italra már ííiev ota teljesen jól érzi magát, (nem csodálhatjuk, hogy ezen
adatik.
italt égig magasztalja.;
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10—11 forint
V. Egy éltesei>b korcsmáros máj- és léptömörülésben évektől fogva szenvedvén,
„
„
arany-íoglalvánnyal, rugóra
12—13
„ 6 heti kezelés után már minden dolgait végezheti.
„
„
hölgyek szamara
14-15
„
VI. Egy mesterember a múlt hó elején gyomor- és bélhurutban iszonyú fájdalmak közt megbetegedvén, ezen ital által kigyógyittatott.
„
8 rubinra
14 — 15 „
„
kettős födéllel
15 — 16 „
VII. Ugyanakkor egy földmiveló birtokos cholerai jelenetektől életveszélyesen
gyötörtetvén, — ezen italnak köszönheti gyors üdülését
„
kristály-üveggel
, .
, 15 — 16 „
VIII. Szintén a múlt hó elején egy vidéki fiatal csá?z. kir. katonatiszt aggasztó
horgony-órák 15 rubinra
16-18 „
bélgSrcsöktól ezen ital használata által meaekült meg.
„
kettós födéllel
18, 20, 22 „
angol horgony-órák kristály-üveggel
19,22,26 „
IV Különböző betegségekből öt reconvalescensnél, midőn erősitők indikálva voltak már, ezen ital gyors üdülést eszközlött.
horgony tábori órák kettós födéllel
22, 24
X. A felsorolt súlyos eseteken kivül még kilencz kisebb fokozatú gyomor- ét
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—30
májbántalmaknál kísérlettem meg a szóban levó erősitő-italt, — egy-két üveg megtette
ugyanazok kettős födéllel
85—38
a kivánt hatást.
240 (1)
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—32
Ezeknélfogva minden részrehajlatlan orvosnak ajánlhatom, hogy ezen erősitő„
„
arany-köpennyel
84—36
itallal ott, hol indikálva van, saját felügyelete alatt és kellő adagokban, betegeinek
„ órák hölgyek számára 4 — 8 rubinra
. . '.
26—28
javára tegyen kísérleteket
„
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
Kelt Székes-Fehérvárt, aug. 9-én.
Dr. Schaller m. k.
„
„
,.
kristály-üveggel
42-45
„ ugyanazok kettós födéllel 8 rubinra
40—45
„
„
zománcz és gyémánttal
55 — 57
H horgony-órák 16 rubinra
86—40
ti ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 46—50
A vadászat kedvelőinek.
„ horgony-órák kettős
födéllel
66-58
„ ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60-75
„
horgony-órák hölgyeknek
86—40
„ Ogyan«ok kristály-üveggel
48-52
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)
„ horgony-órák hölgyeknek kettős
födéllel
50 -55
ajánlják újonnan berendezett
„ remontoir-órák
70,80, 90, 100
„ ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütóre
: . . 89-42
„ óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Miután megszűntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
Havi regulatorok
30-32
összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
és jó minőségű fegyvereket szállíthatni,s így ezen caikk megszerzését mindenkinek
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
Kgycsovfl fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
Hosszú nvaklánczok 7, 8 ft. 60 kr. 9, 10. 15 ftig.
Kétcsóva percu«sio« vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
§&" Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legKétcsövQ Lefanchenx vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
pontosabban teljesittetnek. Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagoLefaiichenx Revolvereket 11 forintól 50 frtig
lásaért 1ft.50 kr. szamittatik.
196 (5 -\i)
Eigner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
g£~ Javítások, önalkotta eszkörök és gépek seeitségével 6 évi, Genf.
Eirycsövfl zsebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
Brdssel és Pari* legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján két évi
Kétrsövfl £Meb-piaztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
jótállás mellett, a legjobbanvégeztetnek é- olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
nemkülönben Ftobert-téle szoba-pisztolyokat éspnskákat, Lefauchenx-tőltétetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
nyeket, mindennemű gyutacsokat, gyatacs-gépeket, vadasz-taskákat, s a
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a íblyton újuló megbízások bizo
vadászat minden egyéb és legi^abb szükségleteit.
nyitanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fo.;ok törekedni, hogy javításokat legjobban
^ Írásbeli megrendelések gyorsan s kfilőuös figyelemmel telvégrzhcs$ek is csak jól szabályzóit órákat adjak el; asert szíves pártfogásért esd
jesittetnek.
tisztelettel
Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
== Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk.
191 (4 — 5)
(Patck. Phillppe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN,

KERTÉSZ és EISERT

Fegyver-raktárukat.

ÁRJEGYZÉKE
a magyar

Magyar olrasmánv kfdrelöi siámára, ajánlva

Lauffer Tivadartól

K07A-MAL0MK0VEO2I

9. sz.

J*o jg i
«> *§ 1

. *\

s

>

melyek

Váczi utcza

9. sz.

sárospataki gyárában

Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év 6t» rendszeresen összetevő.

@^* franczia módra készüln ek "ggg
a kova-malomkövek mindazon iparkiállitásokon, melyeken megjelentek, első kitüntetésben részesültek, és hogy
belbecsökre nézve is kitűnők bizonyság arra ezen üzletnek kilenczedik évi virágzó fennállása, és a kövek folytonos kelendősége.

238 (1—16)

Pezsgőbor

ilexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11 -ik szám alatt, Grosz-féle
házban.
£ V * Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (5-12)

Titkos

207 (ő -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több eeer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltainak, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. MedetzWban, 1-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,
délután 1—4 óráig.
Díjazott levelekre anonnal
, s kívánatra a
•Berek is megkflldetnek.

H0N0BAB1E
,'; MENTION

Láczay SzaM Károly

^ Pesten.

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
Motl AChandon A Epernay crémant
rosé
í ft. 50 kr.
Napóleon grand vin a Ay cremant
rosé
8 ft. 50 kr.
A fentebbi ajokbó! Vi palaczkokban
1 ft. 50 kr.
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 paiaczk vételnél 5% engedtetik.
2289 (43—50)

- LONDJNI

A kövek két osztályba sorozandók n. m.:
I-ső osztályúak, a keményebb fajuak, melyek fehér őrlésre és
Balra.
csupán gőz- és műmalmokra valók.
Jobbra
Il-ik osztályúak, az engedelmesebb ritkás és sejtes kovából készültek, melyek sima vagy parasztos őrlésre és
pitlélésre a közönséges malomköveket tökéletesebb minőségben helyettesitik; mindenféle malmokra alkalmatosak; szesz-gyárakban pedig kipót.olhatatlanok.
A kövek ára, helyben Sárospatakon, pár számra.
I-sö osztályuaké:

Átmérő 36" 3 8 " 4 0 " 4 2 " 4 4 " 4 6 "
48"
ára 160 ft. 170 ft. 180 ft. 190 ft. 200 ft. 210 ft. 220 ft.
Il-ik osztályuaké:

Átmérő 36" 3 8 " 4 0 " 4 2 " 4 4 " 4 6 "
48"
ára 120 ft. 130 ft. 140 ft. 150 ft. 160 ft. 170 ft. 180 ft.

A kövek rendes magassága: a forgóé 12", az alykőé 10 hüvelyk, ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral
fizettetik, alacsonyabbság nem vétetik tekintetbe.
Megrendelések minden pár kőre 50 ft. előpénz megküldésével, és hat héttel előbb, mint a kőre szükség
van, tétef senek; midőn a kő nagysága, lyuk-bősége a kőnek jobbra vagy balra forgása, hogy a kő miféle malomra,
őrlésnemére és melyik osztálybeli legyen, tudatandó.
A megrendelések levél által is megtétethetnek. A kiszolgáltatás pontos.
Pesten a köztelken kész kövek vannak lerakva, melyeknek eladása, mint szintén mások megrendelése felől
is értekezhetni Robbey és társai irodájában, üllői-ut 1. sz. a.

,95 d-2)

L á c z a y S z a b ó Kiíroly, gyártulajdonos.

Gazdasági és kertészeti hetilap.
Előfizetési felhívás

FALUSI GAZDA

nyolczadik évfolyam — utolsó — vagyis (október—deczember)
évnegyedére.

Kiadandó lakás.

Pesten a Józsefvárosban, naputcia 17. sz. alatt, a futó-uteza
közelében, egy utczai szoba előszobával s fakamrával együtt kiilönbejárattal egy vagy két uriegyénnek, folyó évi szent Mihály
napjától kezdve évi 100 forintért
haszonbérbe adatik.

Kiadásomban megjelent!

Hartleben ég társainál (váczj-utcza 17.
A Falusi Gazda 1868-ki januártól fogva minden héten jelenik meg.
sz. a.), valamint minden könyvkereskedésAz előfizetési á r e szerint:
ben kapható:
Évnegyedre(oktober — deczember)
. . . . 1 ft. 5 0 kr.
0KST Folyó évi január 1-től kezdve teljesszámn példányok még
a levél fogalmazás veleje, a levelek minden
folyvást kapbatók.
_^_

Miként kezdjem leveleimet?

Előfizetési feltételek:

Egészévre (január—deczember)
6 ft.
Félévre (július—deczember)
3 „
9*"" Az elófizetés minéielóbbi beküldése kéretik. —Gyűjtőknek tiz előfizetett példányra egy ing>en példány nyal szolgálónk.
SÍF* Az előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen inté
(1 — 6)

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

neméhez szóló számos bevezető és zárszó
mintákkal ellátva
U^ 1 * Ezen könyv ajánltatik mindazoknak, kik a levélírásban még kevés gyakorlattal birnak, s azt könnyű módon
elsajátitni óhajtják. Miután pedig fődolog
levélírásnál a levél bevezetése és befejezése
szükségesnek láttuk azt ilyen fogalmazási
mintákkal ellátni.
220 (3—3)

Hartleben Adolf*
kiadó-könyvárus.
«•

448
Évenkint 40 sorshúzás.

20 résztvevő.

Az újonnan rendezett

20 drb. sorsjegy.

sorsjáték-társulat programmja.
Bátorítva a tetszés által, melylyel eddigi sorsjáték társulataim találkoztak,
a lehető legkedvezőbb feltételek alatt ismét az itt közlótt csoport ozatot állítottam
össze, melyet a t. ez. közönség figyelmébe ajánlom:
1 db. budai
sorj. ért. 40 ft.
1 db. 1854-iki
sorsj ért. 250 ft.
Keglevich
10 „
„ 100 „
1860-iki
1
10 „
Rudolf
„
60 „
1864-iki
1
20 „
Waldstein
„
10 ta'l.
svéd
1
7 ft. dn. é.
Pappenheim
10 frc.
milánói
2
15 frc.
Freiburgi
100 ft.
dunagfah. társ.
1
20 ft.
Windisgratr
50 „
1
trieszti
,,
100 „
Hitel
40 „„
1
Salm
„
»
40
1
40 „
Pálffy
1
Genois
- ^ "
*•
1
Clary
Havonkinti 4 ft. részlet fizetésekkel, 20 részletben. Ezen sorsjegyekrek egy
fnlvama ilatt 40 húzásuk van, tehát minden résztvevő, majdnem minden héten
iá'tsz k 850 OOO ft 2S0.000 ft., 200,000 ft., 100.000 ft., 80,000 ft., 60,000
ft 50,000'ft., 40.000 ft., 30,000 ft , 20,000 ft, 10.000 ft. stb. nyereményekre,
és'miután a ha'vi befizetések csak 4 ft. tesznek ki, ennélfogva a résztvevő alig 1 ft.
o. é. játszik a fentebbi nyereményekre, sőt még e csekély összeg is, a sorsjátéktársulat bezártával, az akkori árkeleti árban visszanyerhető. Ugy hiszem, nem szükséges, e sorsjáték-társulat előnyeit bővebben fejtegetni, miután a fent elősoroltak
eléggé kimutatják, mikép lehet csekély dij befizetés mellett, jelentékeny nagj nyereményeket tenni.
Az első befizetés összege a bélyeggel együtt 10 ftra rug, melynek lefizetésével, minden résztvevő, részvényjegyét, a melyre a fentebbi sorsjegyek feljegyezvék
megkapja. Minden egyes beléphet a társaságba, és nem kell a többi résztvevőkről
Vidéki megrendelések, a legtávolabbi vidékekről is, az első részlet bérmentes
beküldése mellett a legpontosabban eszközöltetnek és az illető feladványi elismervény ek a félnek elismtrvényül szolgálnak.
Ha a társaság magát maga állítja össze azon előnyben részesül, hogy a fokonkint befizetett összeget kiveheti, és a sorsjegyek nem adatnak el, hanem a társulatnak az utolsó részlet lefizetésével kiadatnak.
Miután e sorsjegy-társulatnak csak néhány részvénye nincs még lefoglalva,
ennélfogva kérem az ebbe való belépést, sürgetöleg bejelenteni.
Tisztelettel

KOnig Zsigmond,

284(2—3)

váltó-irodája Győrött, belváros, fehérváji-utcza.

Egészen uj!

kitűnő hathntósága végeit
ajánlatramélté

38-ik szám.

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI EJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868.

évi október—deczemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:

A Vasárnapi Újság: és Politikai Újdonságok együtt*
postán küldve vagy Buda-Pesten házlioz hordva:

Évnegyedre (október—deczember) .

.

.

.

2 ft. 5 0 kr»

Csupán a Vasárnapi Újságra:
É v n e g y e d r e (október — d e c z e m b e r )

.

.

.

.

1 ft.5 0 k i \

Csnpán a Politikai Újdonságokra:

É v n e g y e d r e ( o k t ó b e r — d e c z e m b e r )
. . . .
1 ft.2 5 k r
m ^ P * A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egye s
W&B
minden hasznos tudnivalót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi előfizetési felhívás a t. ez. olvasóközönség szives figyelmébe ajanltatik,
M^flB^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
S^WF kiklapjaink számára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —
tiszteletdíjul egy ingyen példány nyal kedveskedünk. IPF* A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.
1 W A csupán Vasárnapi Újságból — folyó évi júliustól kezdve,
meg néhány teljesszámu példánynyal szolgálhatunk.
(1_6)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Heckcnastiiál épen most jelent meg és kapható:

KQIsö és titkos betegségek
igen

e's

dr. g prof. H e r b e r t - f é l e

iijjáalkotási-iapüacsok
(Regenerations-Píllen.)

a férfiasság helyreállítására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.
Egyedül s kizárólag kapható:

Formágyi F..

az „istennek szent anyjaboz" czimzett gyógyszertárban Pesten, hol egyszersmind magyar-, szerb- s rumaenia
országok számára a főraktár létezik.
232(8-8)

Höveldei értesítés.
A növendékeknek, magánfinöveldémbe
iz 186'/»-dik tanévre beirása történik f. évi
szeptember 29-dik napjától kezdve október
8-ik napjáig.
2H (2-3)

A valláskülönbség nélkül felveendő
növendék lehet 6—16-dik éves, s oktatást
nyerhet, egyéni szükségéhez képest, az
elemi-, gymnasiumi és gazdasági akadémiára
készitő tudományokban,

Felvétetik pedig:
a) mint benlakó, nevelés és teljes ellátásra ; vagy
b) mint ugymondott félkosztos, ki a
szülei háztól reggel jővén be az intézetbe, délben ott étkezik, s csak a
délutáni tanítás végezt<5velktért viszsza szüleihez ; vagy végre
«) mint úgynevezett bejáró, ki csupán
a tanítás óráira jár be mind reggel
mind délután az intézetbe.
Tudakozódásra részletesb felvilágosítás
intézet 'programmjával
g al, s kívánatra az
addig is, bárkinek, kész szívvel szolgálok
Pesten, czukor-utczában 6-dik szám alatti
iáját házamban.
SzőllJ i Pál s. k.

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni c.i. kir. gnrnlsonfókórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 38
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
198(5-12)

HONVÉD KAPTÁR
A honvédek érdekeinek kitűnő szemmeltartásával szerkesztett ezen
naptár tartalmából csak a következőket emeljük ki, képek: Komáromvár
átadása (nagy czimkép). Aulich. Mészáros. Czuczor. Beniczky Lajos. Komárom. Komáromi sáncz. Komáromi előőrsök. Mészáros L. Siremlék. Zsolczai honvédemlék. Csornai honvédemlék. Debreczeni honvédemlék stb.
Szöveg: Mészáros. Aulich. Czuezor életrajzai. Riadó, költemény. A 9-ik
zászlóalj századosa, költemény. A bevehetlen vár vagy Komárom végnapjai
az 1848/9-ki szabadságharcz alatt (3 képpel). Csatadal. Az arany paszománt.
Honvédpantheon (4 képpel). Forradalmi és hodvédadomák. Honvédmozgalmak 184%-ben. Országos honvédgyülés okt. 28-án. Eendkivüli orsz. honvédgyülés aug. 4-én. A hazai honvédegyletek, azok székhelyei és tisztikara.
Törvényjavaslat a honvédségről stb. — Ára csak 60 kr.
Továbbá:

A Nép Zászlója naptára

Gyönyörű színes czimlappal. Képek: 5-ik Ferdinánd átadja a 48-ki
törvényeket (nagy czimkép). A „Talpra magyar" első példányainak kiosztása. Ihász Dániol, Vukovics Sebő, Irányi Dániel, Szilágyi Virgil, Simonyi
Ernő arczképei. Tiezaparti halászleány. Tiszai vén halászok.A vérszerződés.
Árpád a honalapító. A bordeaux-i szüret. Taposok. A pincze. Afrikai álla(előbb Botam és Kánya)
tok stb. Szöveg: Hogyan született a 48? Mit adott a 48 ? Mit érnek a 48-ki
törvények? Kun László krónikája, vers Petőfytől. Adjatok a mit adhattok,
Pesten, József-tér 10-ik sz. a.< beszélyke Tóvölgyi Titusztól. Ihász, Vukovics, Irányi, Szilágyi, Simonyi
életrajzai. Induljunk vers Szemere Miklóstól. A hazai népéletből (2 képajánlja
pel). A hazai történetből (2 képpel). A nagyvilágból. A bordeauxi szüret
(3 képpel). Afrikai vadászkalandok (képoel). 48-as adomák. A mit a gazdának tudni kell vagyis hasznos házi tanácsok. Elegy-belegy stb.

KÁNYAJÓZSEF
minden évszakra

Ára 40 krajczár.

dúsan ellátott

legújabb bel- és külföld

női-divatáru

200(3-6)

Tizenötödik évfolyam.

ÜJ^jT Tiz egyszerre megrendelt példány után egytiszteletpéldánynyal
kedveskedünk.

500 darabból álló töke-jnhnyáj,

Kökényesen Nógrádmegyében szabadkézből eladó, a vételbe bocsátkozni
akarók bővebb értesítést nyerhetnek Desaewfty Titustól Kökényesen, utolsó
posta Hatvan.
242(1-3)

Kiadó-tulajdonos Urckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, szeptember 20-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi (Jjgág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Komlóssy
Debreczen, a délibábos magyar alföld
csöndes városa évek óta folytonos emelkedésben van, s a tevékenység szellemi és
anyagi terén megindult mindennemű mozgalom már eddig is jóformán megváltoztatta
előbbi arczulatát s még több változást igér.
Ugy, hogy a ki húsz év előtt látta s húsz év
múlva fogná meglátni, aligha ismerne reá.
A közelebbi napokban azonban a szokottnál is élénkebb, zajosabb a jó Debreczen. Az
ország minden vidékéről összegyűlt hazai
dalárdák tartják ott évi országos gyülésöket.
Nem mondjuk, hogy ebben a debreczeni országos zajban a legkitűnőbb hang épen azon
férfiúé lett volna, kinek pedig
épen ez alkalomból közöljük
arczképét, t. i. Komlóssy Imréé.
Ellenkezőleg; meg vagyunk
győződve, hogy az összes da'
lárdások közt senki sem viselte
magát csöndesebben, mint e
szerény férfiú. Azonban ő lévén
épen a debreczeni (s ezúttal
tehát központi) dalárda elnöke,
egyik elnöke egyszersmind az
országos dalártinnepélyt rendező nagy bizottságnak is;
azt hiszszük, ez elég alkalmat
ad azon régebbi óhajtásunk
teljesítésére, hogy ez ép oly
igénytelen, mint érdemteljes
férfiút olvasóinknak bemutathassuk. Az alkalom csak eset
leges, egyik a sok közül, mert
ugyanő számos, a dalárdáknál sokkal gyakorlatibb egyesületeknek is részint választmányi tagja, részint elnöke, többnyire mozgató lelke.
SzületettDebreczenbenl813.
július 5-kén Komlóssy Dániel
és Konthy Juliána szüleitől.
Atyja Debreczennek tisztelt
Polgára, számos évekig senátora s az 1825-, 1830- és
1832-ik országgyűléseken követe volt. Gyermekei nevelésére igen sok gondot fordított.
Imrét 1826-ban Eperjesre küldé idősb testvérével Lajossal, hol a később oly kitűnő
tudós és jeles debreczeni tanár Vecsey József nevelői felügyelete alatt nagy szorgalommal képezte magát s különösen a német
nyelvet, melyért Eperjesre küldetett, elsajá-
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titá. A következő évben visszatért a debreczeni ref. kollégiumba, hol mindig a kitűnő
tanulók között volt.
Iskolái végeztével az 1832—36-iki pozsonyi országgyűlésen Poroszlay Frigyes
Debreczen egyik követének oldalánál töltötte a jurátusi éveket, majd 1836-ban ügyvédi oklevelet nyervén, elébb Szabolcsmegye
tiszteletbeli aljegyzője, aztán Biharmegye
rendes aljegyzője lett. Édes atyja 1845ben meghalván, tisztességes birtokának kezelése a gazdálkodáshoz vonta őt, s a kezdő
gazdaságba, mint mondani szokás „menyecske is kellett a házhoz." Öt ebben is nem az
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érdek, hanem a sziv vonzalma vezette, meg
ismervén s megszeretvén Biharmegye főszolgabirájánakThurzó Jánosnak leányát: Rózát,
kivel ez év óta boldog házasságban él.
Az örökké emlékezetes 1848-iki ország,
gyűlésen Debreczen város képviselőjévé választatott; mint ilyen az országgyűlés Debreczenbe költözésekor elöreküldettet szál-

lás-szerzés végett. Ö az országgyűlésnek
tagja maradt mindvégig, miért is a világosi
katastrofa után neki is annyiakkal bujdokolnia kellett; 1850-ben hadi törvényszék
elé állíttatván, kötél általi halálra ítéltetett,
azonban szerencsecsillaga azon néhányak
közé vezérlé, kik Haynau által, a kamarillávali történt összekoezczanása alkalmából,
szabad lábra helyeztettek.
A közelmúlt időkben visszavonult a hatósági közhivataloktól, nem fogadta el 1861ben az egy szívvel, lélekkel felajánlott városi
főkapitányi tisztséget sem,de csak azért,hogy
mint magán ember a közügy előmozdítását
társadalmi téren annál nagyobb
mérvben eszközölje. A virágzó
„István" gőzmalom társulat, a
szilárd hitelű debreczeni takarékpénztár, a dalárda és a színházi bizottmány buzgón és tapintatosan vezetett elnöksége
mellett ő számtalan egyletnek
tevékeny választmányi tagja,
városi képviselő, egyháztanácsos és az egyházi gazdasági
bizottmány
elnöke. Egyszóval,
i
soha nem vonult ö vissza semmi szép és hasznostól, a mi a
közügy emelését czélozza; a
Debreczenben fennálló számos
egylet alapításában tevékeny
részt vesz, a jótékonyságot vagyoni állásához mérten kiválólag gyakorolja, s e tekintetben
nem marad hátra Debreczen
azon derék polgáraitól, kiknek
neve az egész országban is ösmeretes áldásos jótékonyságukról.
Komlóssy Imre nevét azonban különösen az ingyen-iskolázás ügye körül szerzett érdemei tartandják meg hoszszasabb időig az utókor előtt.
Ö volt az, ki ezelőtt mintegy
hat évvel megpendité ez eszmét, ő volt, ki
az akkor nem a legnagyobb rokonszenvvel fogadott elvet nem hagyá feledésbe
menni, hanem tűrt, fáradt és munkált, mig
végre f. évi június havában az egyháztanács
az ő inditványára az ingyen-iskolázás fontosságát és szükségét elvben kimondotta,
majd a költségek fedezésére pótadót rendelt,f**

