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Levelek csak liénnent.osou fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

í Ki adó Ili válni:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóim atallia N ó u a y L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(líódog-tér uc.heil>nfi'r-í'éle ház.)

***» w a jí^ ja a n . í'+.wz-i* j»«t. «?•

IIesi erséges drágakövek.
A chemiáualc az a része, mely az eleinek összetétele 

által az ásványok mesterséges előállításával foglalkozik, 
tudományos szempontból kiválóan érdekes, amennyiben fel
tárja  ez előttünk az ásvány képződésének módját, s világot 
vet némely, az ásványok összetételére vonatkozó oly kér
désekre, melyeket a chemiai elemzés gyakran megoldatlanul 
hagy. Minden ásványban, ha még oly tisztának látszik is, 
van valami idegen tust bele keveredve, mely abból a kö
zegből ered, a melyben az ásvány eredetileg képződött. 
Ily esetben az elemzés nem képes az ásvány valódi alkat
részeit megállapítani, míg syutbotikai előállítás utján a lé
nyeges alkotó elemeket az esetleges keverékektől meg lehet 
különböztetni.

Igen sok ásványt készítettek már száraz és nedves 
utón, valamint iiocquerel elmés módja szerint,; s ez ásvá
nyok száma, miként az e téren felmerülő újabb dolgozatok 
bizonyítják, még toly vast növekszik. A  korund volt talán 
az az ásvány, mely a chemikusok tudományát leginkább 
igénybe vette.

Ebeimen, Souarmont, II. Sainie-Claire Deviiie és Cáron, 
Gaudiu és Eebray nem tartottak ieleslegesuek közleni azon 
eljárást, melyet alkalmaztak a czélból, hogy különböző sziuü 
kristályodon timföldet, mint rubint és zafírt oly darabokban 
állítsanak elő, hogy azokat az óramüvesek használhassák 
vagy ékköveknek lehessen csiszolni. Valószínű, hogy ez az 
eljárás más ásványoknak mesterséges készítésére is alkal
mazható, azért eme kísérleteknek tudományos értékük is van.

A  kisérlettevők, hogy azon természetes feltételeket, 
melyekhez a rubin és zafír képződése kötve vau, lehetőleg 
megközelítsék, igen erősen működő hevítő készüléket hasz- 
íiíílfak, melyben magas hőmérsékletet létrehozni, ezt tetszés 
szerint állandóan feutartani s igen nagy tömeggel lőhetett 
dolgozni. Valóban 20— 30 kilogr. anyagot 20 nap bosszant 
szakadat,Imiül hevítettek. E kísérletnél Heurivaux cbemikus 
támogatta őket.

A mód, mely szerint az aránylag igen nagy mennyi
ségű kristályodott timföldet, előállítani sikerült, a következő :

Előbb olvadékony aluminátot állítottak elő, melyet 
aztán valamely kovasavtartalmu anyaggal vörösizzásig hevi
tettek. Ily körülmények mellett a timföld az olvasztóban 
lassan kiválik és kristályosodik. A  kristályosodásnak itt 

! többféle oka lehet. Vagy azon állj elillanása okozza, mely 
a timfölddel volt kötve, vagy ezen alljnak a kemenezében 

I levő gázok segítségével történő reductiója ; vagy hogy ol- 
; vailó silicát képződik s ez alatt a timföld kiválik vagy 

végül oly olvadási folyamat okozza ezt, melynél igen olva- 
! dékony silicát és kevésbbé olvadó timföld jön létre. A. vizs- 
1 g 'latoknál mindezen esetek valósitattak, úgy látszott azon

ban hogy a timföldnek kovasavval való kicsapása vezet 
legbiziosahban annak kikristályosodásához.

Erre nézve különböző olvadékony alluminátok alkalma
sak ugyan, de legjobb eredménynyel alkalmazható az ólom- 
aluminát. l ia  tü/álió agyagból készült csészébe egyenlő 
súlyú timföldet és miniumot teszünk és a vörös izzásig 
elég soká hevítjük, kihűlése után két réteget -találunk a 
csészébeu : egyik íivegneuiü, főleg ólomsilicát, a másik kris-

f á l l l

P a r s a i! g 1 k r (> n i k a.
Közli: OZMANLI (junior).

„Bor vezeti jó útra az okost, bor vidá- 
tnitja meg a szeretőket, rohanó árnak 
adja, szólnék ereszti s nem hagyja a 
szívben a bú porát."

Mén efcmii.
Feltűnt, az üreg Ozmanli némasága, mely mint valami sötét 

éj nehezedik az idei farsangi évadra, hogy azt eltakarja, lefojtsa,
_hogy abból semmi életsugár ki ne törhessen a nyilvánosság elé.
Hogy kedvelt évadunkat e nyomás alól kiszabadítsam, interp Hál
tam Ozmanli uram bátyámat. „Állalmi mondom Öcsém válaszolt 
az üreg Úr már én beleuntam az ilyen irka-firka lap töltelé
kekbe. Iiue itt van toliam, forgasd ugyanazon dicsőséggel, mely- 
lyel én: dicsérj és ostorozz, dorgálj és simogass; különösen a 
farsang legyen kedvenc/ tárgyad, mert ez azon hü tükör, melyben 
az emberiség nagy életét kicsinyben tisztán láthatod. A farsang 
azon időköz, melybe a sok bohóczság úgy beleszorittatik, mint egy
némely gyengéd derék s mell a halcsonttal kirapac/irozottés ter.ognr.ra 
sokkal siflkebb mioderbe. Mindenki örül a farsangnak, mindenkire 
bir bizonyos varázserővel a bohóczságok ez időszaka, mivel az em
ber természetében fekszik a szinészkedés, ugyannyira, hogy az 
egész világ egy nagy színpadhoz hason it, melyen az emberiség 
theatrumot játszik — a komédia, dráma és trogoedia egyvelegét. 
Mindenkinek meg van a maga szerepe, melyet e! kod játszania 
habára legtöbb esetben öntudatlanul. A néző publikum is az em
beriség maga; egyik a .másikat nézi és a szerint a mint jól vagy 
rosszul j át szia vuiaki, tapsok vagy íiVt-yök közt, úgy támad nézö- 
szinész embertársaiban a k á r ö r ö ni vagy i r i g y s é g  kaczaja. 
Minél inkáid) ttinik fel valaki szereplésében jó s szép tulajdonai 
által, akár fáradsággal szerzetté, akár gólya hozta legyen azokat p.

o. szép arcz, igézó termet, — annál hangosabb a kaczaj. „Summa 
petit livor“ törökül annyit tesz, hogy minél szebb, minél kedvesebb, 
uiinéi ki''ifibb valaki, ónnál több a ránéző irigy szem. Figyeld 
meg n M rs.iugi táncz- s bohócz estélyeket s mindezekről meg fogsz 
győződni. Sokán jönnek ide kik házasodni, s még sokkal többen, 
kik férjhez m nni szeretnének. Minden szem rajtok. Jajj azoknak, 
kik uyakrabban együtt tánc/,ólnak, potyognék. Jajj annak, ki szebb, 
ki ízletesekben v.an öltözve, ki jobban tánczol és azért kapósabb, 
ki kedvesebb tud ieuiii, ki szellemesebb, ki több bájt tud kifejteni 
stb. — --- különben nem akarok farsangi prodikácziót csinálni, 
ínegcsin'lta azt jobban Don Podrö. — Gondolj öcsém merészet és 
nagyot, tedd rá lelkedet és a farsangi krónika meg lesz és szívesen 
látott vendég lesz, kivált- ily farsang után: kihűltek ilyenkor a 
keblek, termékenyebb a talaj, elfogulatlanabb az ész, és gyönyör
ködtetni fog vissza varázsolván a farsang édes emlékeit.u

A farsangot nálunk az ifjúsági bál nyitotta meg. Megfelelt 
nevének élénkség, elevenség, vidorságra nézve, a mennyiben az 
ifjúság ezen terménzetes erényei eléggé kivoltak fejezve, úgy hogy 
a néző mamák m g papák nagyon sokáig nem álmosodtak el és 
gyakran egy-egy jóizü mosoly simogatta szét idő szántotta arezuk 
redöit. — Megfelelt o bál nevének tekintve több rövid szoknyás 
ide oda tipegő lábikákut, kiknek a czigány sehogy sem tudta lábuk 
alá húzni. Tán nem rég kerültek ki a táncziskoláböl s bizonyosan 
nem emitiencziával. E bál alatt sokszor táncziskolában hittük ma
gunkat lenni, — mert hogy miként lehet gyorspolkát járni, mikor 
keringet húznak és viszont; vagy miként lehet a rezgőben oly ug
rásokat tenni, melyek inkább salto mort&lékhoz hasonlítanak mint 
lépéshez; vagy miként lehet a kezeket úgy tartani, hogy önkény* 
lelenül más hátába bokszirozzunk — ez csak a tánczolni nemtu- 
dásból vagy a zene rhythmusának, az ütenynek tökéletes ignorá- 
lásából magyarázható k i; ennek aztán az a következése, hogy a 
táncz egészen kivetkezik magasztos idealisinusából és egy prózai 
ugrálássá fajul.

Mit szólna egy vérmes franczia, ha úgy némely franczia na
gyest megtekintene ? Bizonyosan azt hinné, hogy cáche-cache



tályog, ég nem ritkán timföldkrigtályokat tartalmaz. Itt, 
korasavtartalma által a csésze fala is közreműködik ; jelen
tékenyen vékonyabb lesz, és az ólomoxyd által niegtámad- 
tatya, nem ritkán át is lyukad. Hogy az ebből származó 
hátrányok el legyenek kerülve, közönségesen kettős csészét 
alkalmaztak. Az ekként keletkezett kristályok fehér korun
dok voltak.

Hogy piros rubinkristályokat nyerjenek, a timföld és 
miniurn keverékéhez még 2 — 3 százalék káliumdichromátot 
adtak.

Kék zafírra úgy tettek szert, hogy az imént említett 
keverékhez még egy kis kobaltoxydot s igen csekély káli
umdichromátot tettek. Az így nyert rubiukristályok közön
ségesen ólomsilicáttal voltak beborítva, melyet azonban 
olvadó ólomoxyd vagy fluorhydrogén, olvadó káli, vagy 
pedig hydrogéuben hosszasabb hevítés, s azután alkáliák és 
savak alkalmazása által el lehetett távolítani. A  kristályok 
egyes esetekben egészen tiszták voltak s magukon viselték 
a természetes korundnak és rubinnak minden jellegét. Ugyan
oly összetételük, ugyanoly fényük, keménységük és kristály- 
alak jók volt, mint a természetes ásványoknak. A rubin 
karczolta a kvarczot és a topázt. Fajsulya 4 .0 —4.1. Fel- 
hevitéskor ép úgy elvesztő színét mint a természetes rubin, 
s kihűléskor ismét visszanyerte. Csiszolásnál époly kemény
nek mutatkozott mint a természetes rubin ; néha-néha ugyan 
még keményebb is volt, mikor aztán a legszilárdabb aczél- 
ból való csiszoló lemezt is hamar elkoptatta.

A párizsi akadémiának, melynek ülésén erről jelentés 
tétetett, csiszolt rubinkristályokat is mutattak be ; ezeknek 
ugyan nem volt még meg az a fényük, mint a milyet a 
kereskedésben előforduló drágakövektől várunk mindamellett 
az is bizonyos, hogy a nagymennyiségű kristályos anyagban, 
mely több kilogrammot nyom, szép kristályokat is lehét 
lelui, melyek a csiszolásnál kedvezőbben fogják magukat 
viselni.

Kristályodott silicátok előállítására fluoridokat alJtel- 
maztak.

Egyenlő súlyú kovasavnak és fluoraluminiumnak keve
rékét egy óra bosszant vörös izzásig hevítvén, konstatálni 
lehetett, hogy miudakét anyag vegyileg hatott egymásra.

Fluoraluminiumnak bórsavra való hatása által kristályos 
aluminiumborátot lehet nyerni, mely szintén a dysthennek 
felel meg.'

(kasch-kasch, blinde Kuh)-t játszanak, úgy össze-vissza megy; 
nincs beDne egy mákszemnyi a franczia graciözitásból, a játszi ke
délyességből, mit még a zene is oly nyomatékosan fejez ki. Oka 
ennek tán inkább a figyelmetlenség és érzéstelenség mint a nem 
tudás. S mi több I Professor Á h r már két év óta eszi Zomborban a 
nyers búst, terjeszti a franczia és német értelmi világosságot — és 
mégis a négyesben ily komandó szavakat kell hallanunk: „einfach 
schön" „egyszerű szép" stb.

A hölgykoszorú e bálon szép virágokból állott. Királynét is 
talált magának a közvélemény. Királyné ő felsége azonban e ki
tüntetésért nem volt elimeréssel: vétett — valószínűleg ügyetlen 
tanácsadókra hallgatva — a báli alkotmányos szabadság és étiké 
ellen; és a dolog keserű epizóddá fejlődhetett, volna ki, ha ő felsége 
sértett ellenfelében nem talál oly uagy adag finomságra.

Az ifjúsági bált követte január 20-án a nőegyleti. Mint min
dig, de különösen az idei felette sikerültnek mondható. Nagyon 
aokan jelentik meg, mert sokan sokat vártak, a várakozásukban 
nem csalatkoztak ; mi azt bizonyítja, hogy a rendezőség nagyon 
bölcsen működött. — A városház nagyterme Elysiummá volt át
varázsolva. Az előcsarnokban a pénztárnál találtuk Czedler és 
Bereczkóné asszonyságokat, a nőegylet szivét s lelkét; az őszinte 
kedvesség, melylyel a vendégeket fogadták és így a vendégeket 
mindjárt belépésükkor örömre deriték, biztos talizmánul szolgált 
arra nézve, hogy e falak közt az éjjel ritka jó kedv fog honolni. 
— Az Elysiutn vagyis a nagyterem bejáratánál a nőegylet két 
s z é p j e — ha vannak még szebbek a nőegylet lajstromában, úgy 
gratulálunk neki — Virter és Tunnerné itjú úrhölgyek, törökül 
menyecskék fogadták a vendéget; mint két cherub úgy álltak ott, s 
rendeltetésük ellenére — mi paszus szedés volt — senkit sem 
eresztettek be, mert kétélű kard helyett szemeik mézes nyilaival 
mindenkit maguk köré az ajtóhoz bilincseltek; s mindenki szívesen 
engedett nyilaiknak, senki sem kivánt beebb menni, senki sem kí
vánt szebbet látni. Ott álltunk sokan, köztük én is újdonsült Ozmanli 
és mint valami Mózes a titokszerü érzések Nebo hegyéről be-be 
pillogtam az ígéret földéro — a nagyterembe. Kezemben a paszus,

Jelenben a kísérletek egész sorával foglalkoznak, hogy 
fluoraluminiumnak más ásványsavakra való hatását kém
leljék.

Mint már említők, úgy látszik, hogy a kettős silicát- 
kristályok eigőzölgés utján képződnek; mindazáltal ezek a 
legerősebb vörös izzásnál is tűzállóknak mutatkoznak. Ebből 
az következik, hogy a Huoridoknak nemcsak jelentékeny 
ásványképző erejük vau, hanem hogy — ha szabad magun
kat igy kifejezni, — a lcgállandóbb testeknek is szárnyakat, 
kölcsönöznek.

Ezen kísérletek oda vezettek, hogy értékes ásványokat 
aránylag nagy darabokban lehet előállítani, — és a már 
eddig elért eredmények azon reményre jogosítanál;, hogy 
sikerülni fog azokat technikailag is hasznosítani.

(Termt. Közi.)

L e v e I e z A s.
Szent-István, (1'eBtmegye) 1880. február hó.

Tele. Szerkesztő úr !
Az öröm és hála érzelműi kényszerítenek arra, hogy a 

nyilvánosság terén is köszönetét mondjak a szentistváni rom. 
kath. iskola nagylelkű jótevőjének, Nt. T ó t h  J ó z s e f  
szentistváni plébános és iskolaszéki elnökének. Miután a 
tanügy javát szivén hordva, ugyanis múlt év ápril hó 17-éu 
tartott értekezleteu ünnepélyesen kijelenté, a Felséges ural
kodó pár ezüst meuyegzője emlékéuok megörökítésére 100 
forintot tett le iskolai alapítványul, oly czélból, hogy a 
letett összegűek kamatjából a szegény iskolás gyermekeknek 
könyvekkel és tanszerekkel való ellátására fordittatnak újab
ban pedig a népiskolai könyvtárt megállapítva, moly könyv
tárnak megállapítása után már is a nagylelkű jótevőnk 100 
drb könyvvel járult hozzá.

Ezek után, tudom ugyan, kogy iskoláink e nemes jó 
tevője nem azért hozta ez áldozatot,, hogy nyilvánosan mog- 
dicsértesseu érette, mégis jónak láttam azt közhírré tenni, 
hogy a nemes tett követőre találjon, s hogy jótevőnk az 
iskoláink iránt tanúsított, áldozatkészség ért már az olvasó- 
közönség elismerésében is méltó jutalmát vegye. A tauügy 
csak úgy fog fölvirágozni, ha minél nagyobb lesz azoknak 
száma, a kik nem csak szép szóban, de tettben is tanúsít
ják iránta való érdeklődésükért.

a belépti jegy, én nem mehetek tovább. Mint szerettem volna az 
elméinkben átvillanó gondolatokat, lángra lobbant érzelmeinket 
egy-egy papírdarabra feljegyezni és a Korán szent mondásaiként 
az öreg Ozmanlinak átnyújtani 1 - Édes-keserű helyzetünkből 
végre kiszabadultunk mikor a zene megszólalt és a két Cherub 
megfeledkezve a passzusszedésről gyors szárnyain tánezra kelt. 
Most bejutottunk az Elysiumba és figyelmünket a maszkokra vétők. 
Sok női maszk jelent meg, köztük némelyek kiváló elegancziával; 
legnagyobb tetszésben részesült a két jockey — lévén mindkettő 
csinos menyecske. A férfi maszkok közt egy házaló lengyel zsidó 
játszta legjobban szerepét: a szellemdus megjegyzések, melyekkel 
kelméit árulgatá, átalanos tetszést arattak. Egyeseket különösen 
kitüntetett áruczikkeivel kinálvn p. o. gyermektelen házasoknak ba
bákat, sportoknak lókefét, hölgyfutároknak miedert, papucshósök- 
nek papucsot vagy főkötét, kopaszoknak hajtüket; s mindvégig 
megtartá az incognitót, mi a kíváncsiságot természetesen még in
kább fokozd. Az átaláuos deinaszkirozás után a ritka jó kedv reg
gelig nem szűnt.

Január 24 én tartatott a korcsolya-banket. A sport e nemét 
pártolók sok kellemes órát szereznek városunknak nemcsak a jégen, 
hanem a jégen kivül is azon tánczczal összekötött társas vacsorák 
által, melyeket évenkint egyszer-kétszer rendezni szoktak. Ilyen 
volt a január 24-iki. Táncz és a sportnak legelterjedtebb és legis- 
meretesb neme a kvaterkázás füszerezék a mulatságot. A sport ez 
utóbbi neme különösen nagy hévvel űzetett, — oka valószínűleg 
a hideg termek voltak, úgy hogy még a boriszonyban szenvedő 
„Sonntaga trinkerek41 is ismételve a borhoz folyamodtak mint me
legítő szerhez é-s egyszerre csak azon vették észre magukat, hogy
jég nélkül is lehet korcsolyázni........... Aszépnemliöl kitűnt bájos
alakjával Koczkárné urhölgy és egy narcisszemű menyecske, hogy 
ki volt az és mit jelentenek az ily szemek a keletieknél majd 
megmondja Ozmanli a jövő farsangban.

Január 31 én volta harminczak bálja; igy neveztetik, mert 
hurmincz kereskedői segéd rendezte. Oly nevezetesség, melyről ha 
a krónikás elmondja, hogy megtörtént, úgy eieget tett kötelességé-



Kéz alatt tudomásomra jutott, hogy nemsokára ismét 
hasouczélu alapitváuyt szándékozik tenni 100 írttal. Midőn 
a szegény áldása kiséri a jó lelki pásztort, lelkűnkből 
óhajtjuk, adjon Isten minden kézségnek hasonló népvezért.

VUUikovits Benedek,
néptanító.

ii I R  K K
— H irtelen férj. Pantolics Jócao rossz hivő csapszéktulaj- 

donost elliagyia a felesége és Horváth Pál városi tizedes házához 
költözött. Kérje szép felesége elvesztőt sajnálván, szerdán érte 
ment. Midőn engesztelő kéréseinek nem akart engedni, kétszer re
volverrel nejére lőtt, sőt megsebesítette, de nem életveszélyesen

— A zomborl takarékpénztár az idén minden 200 
forintos részvény után 1)8 frt osztalékot fizet, a mi 49% kamat
nak megfelel.

— Meghívó. A helybeli gabnakereskedö ifjúság szombaton f. 
é. február hó 28-áu az izraelita és keresztény kórház javára a 
Bárány szálloda nagy termében zártkörű T á u c z  k o s z o r ú t  
rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meghívja. A rend- bízottá. 
Belépti jegy előre váltva 00 kr este a pénztárnál 80 kr. Kezdete 7 
és fél órakor. Jegyek előreválthatok : Sternfeld Vilmos és Perlesz. ! 
Samu urak kereskedéseiben, valamint Borudorfer Vilmos úr kioszk
jában. Feliilfizetese k köszönettel fogadtattnak és hirlapilag nyugtáz- 
tattnak. A kik tévedésből meghívót nem kaptak és arra igényt 
tartanak szíveskedjenek Sternfeld Vilmos urnái amiatt jelentkezni.

— A zomborl takarékpénztár a közönséges betételek után 
eddig fizetett kamatokat folyó február hó 1-től 5 "/„-ra szállította 
le: az úgynevezett humauisticus és jótókonycéiu alapítványok és ' 
tőkék után fizetett 0 % kamatokat azontúl is meghagyta. Ezzel i 
kapcsolatban a leszámítolt váltók, váltó-kölcsönök és értékpapírokra 
adott előlegek után eddig számított összesen 9 "/„ kamatokat —
7 ’/, %-ra szállította le.

— D unántúli vasútiigy. Mint annak idejében jeleztük, a 
táli szomszéd és nem szomszéd megyék és az azokban 
megjelenő lapok erősen vitatták, hogy a budapest-zimonyi vasút a 
Duna jobb partján épiteasék. Most úgy látszik befejezett tény, hogy 
e vasút a Duna bal partján lesz s azért a túli megyék azon terve
zettel foglalkoznak, hogy Péoset Budapesttel közvetlenül összekössék. 
Erre nézve egyetért Tolna Baranya. Amint azonban a Perezel 
Miklós főispán elnöklete alatt öszeült bizottság kiraondá, hogy a

nek . . . . Időközben tartott számos po Igán bái közt nevezeteseb
bek az athini sürcsarnokban vikszelt padlón tartott bál; Midi 
mánii bálja, mely daczára, hogy a padló nem volt kivikszelve, igen 
látogatott volt; a fehér hajó bálja és egyébb firmás és firmátlau, 
numero és numero nélküli korcsmákban tartott bálok.

A farsangot befejező a dalárda „farsangi dal.stéiye" vagy 
jobban m mdva bohóczestély, miután a közönség annyit nevetett, - 
hogy egész nagyböjtre elég neki. A programúi, mely temérdek kő j 
zönséget csalt a daleatélyre Így hangzik: 1880. évi febr. 10-én 30 ; 
perczczel az esti 7 órai haraugszó után a toronyórák két ünnepé- i 
íves ütéssel fogják hirdetni, hogy a zombori kaszinó-egyleti dalárda I 
a Vadászkürt" fényes termeiben a Jókedv birodalmának ideiglenes 
kormányát átveszi. A hajnalig tartó uralkodásnak emlékezetessé 
tétele végett nagy ünnepély lesz mindazok tiszteletére, kik abban 
részt vesznek. A haliam valók és látványosságok rendje im itt
következik. ^  j)OÍ,.ír sz(.rencsétleu szerelme. Érzékeny történet, 
moly a gyengébb szivüek kedvéért vig lében feli resztve adódik elő. 
») Mert nem házasodik a sógor ? bolond kérdés megfejtése szép 
énekszóval. 3) Az Ajtotosbak kedvéért szerencsések voltunk ez al
kalomra egy hirca prédikátort megnyerni, ki „Egy ifjú agglegény 
nanaszai" illeméből fog a hívek lelki épülésére egy élvteljes prédi
kációt megereszteni. 4) A szigorú télnek feledtetese végett gondos
kodtunk lmgy a közönség a tavasz langyos kebelébe képzelje 
magát E végből olyan hatalmas béka-kantáiét, rendezünk, mely 
mellett eltör piünek a Mosztongu vizl művészei. 6) Jelenet a lengyel- 
zsidó népéletiről a nemzeti viselet és táucz bemutatásával Pmkelesz, 
Jeitelesz Mk, Sebőiéin, és Mózes Ilerscli által. Ü) Óriási ünnepi 
k a n té lé ’ fuirengeié zeni-karral, légy dallamokkal, azivhez szoló 
szónoklatlal és ünnepélyes befejezéssel. A mint az ünnepi kantélé 
a kellő ünnepélyes hangulatba hozta a kedélyeket, kezdetét veszi 
Karúéval lierczeg udvari bálja alb. Ehhez meg bolondabb kommen
tárt Írni valóban nagy feladat I. nne, és így e liohócz-estély valóban 
Uiéltó korona Karúéval lierczeg lejére 1

tervbe vett, vonal Tolna megyét csak Csillák és Simontornyánál 
elintem; egymásra zúdul a két megye s a „Toluamegyei közlöny” 
az általa képviselt megye érdekébon imigyen faljajdúl: „Ha a 
terv keresztülvitele, mely most napvilágot látott, komolyan szán* 
dékoltatik, úgy itt az ideje, hogy meghúzzuk a vészharangot! 
Tolnamegye összes érdekelt főárainak, nagybirtokosainak, birto
kos osztályának, kereskedőinek, iparosainak, szóval az egész la
kosságnak kell az ellenállásra sorakozni, hogy meggátoltassék a 
terv kivitele, mely megyénk % 0-ed részét azon helyzetbe akarja 
sodorni, hogy a vasút áldásairól örökre lemondjon ! Kiváncsiak 
vagyunk lesz-e a gőzhajó társulatnak és támogatóinak oly nagy 
hatalma, hogy e tervvel Tolnamegye legnagyobb részének létérdekeit 
egy csapással örökre megsemmisítsék 1“

— Beküldetett a bajai takarékpénztárnak 32-ik évi zárszá
madása (a lefolyt 1879-ik évről), mely szerint a múlt évben a pénz
tári forgalom G.358,784 frt 32 krt tett. Tiszta jövedelem gyanánt 
a mérlegben 11,227 frt 43 kr szerepel, am i— hajói tudjuk — 
részvényenként körülbelül 37 frtnyi osztaléknak felel meg.

— Legyen elég a vadászatból, Írja a „V. és V. L.w s 
figyelmezteti olvasóit, hogy a vidéken tekintélyükkel hassanak a 
vad óvására, különösen oly helyeken, hol a vadnak nem volt ren
des etetese s hol — mint a községi bérlett földeken — a szegény 
nyúl és fogoly lesoványodva már futásra és repülésre sem bir 
elég érövéi. Igazi vadász előtt nem passió az ily vadászatban részt- 
venni, inkább a kinek módjában van, ne sajnáljon — hébe-hóba, 
mikor kemény fagykéreg borítja a havat, s eltakar minden füvet, 
minden takarmányt, — egy kevés szénát, lóherét s magot bzó- 
ratui a vadnak alkalmas helyeu, hogy keresztül telelhessen s jö
vőre magnak is maradjon.

— T ourville utóda. Két év előtt rendkívüli izgalmat keltett 
országszerte egy gyilkossági történet, melynek hőse Tourville 
dúsgazdag franczia eredetű angol gavallér volt, ki uejét titoktel
jes módon megölte s azt mondá, hogy az öngyilkos lett. Ilyen 
újabb hős bünperét tárgyalták most Gráczban. Neve Zotter Já
nos, mestersége: csizmadiaság; de nem annyira a csizma-készités- 
ból, mind inkább feleségeinek meggyilkolásából élt. Cselekedett 
pedig a kép, hogy megnősült, nejét 1000 frt erejeig a „Janus” 
cziinü intézetnél biztosította, aztán megmérgezte feleségét s azt 
mondá, hogy természetes halállal mait ki. A vizsgálat felületes
sége mellett kikapta az 1000 frtot. Ez esetet kétszer ismétlé 
Zotter János, mig rajta vesztett s kötél általi halálra Ítélték.

— Lapunk mai számához mellékeljük a „bácskai gazdasági 
közlöny” előfizetési felhívását, szerkeszti ltácz Vilmos, Szerkesztője 
úgy az elmélet mint a gyakorlat terén nem csak megye, hanem 
országszerte ismeretes neve biztosítékul szolgál, hogy első sorban 
megyénk gazdasági és ipari érdekeit szolgálni és előmozdítani fogja- 
Ajánljuk közönségünk hazafias támogatásába.

C S A 11 U 0 K.
A farsang végén.

Vad vihar tombolásaként futja be vészes szárny csattogásá
val a légit e szivet,-lelket megdöbbentő szózat: „Vége a far
sangnak 1“

Szomorúan, halkan, mély sóhajtás ellebbenésével hagyják el 
a bájos leányka természetes pír festette ajkait e komor szavak : 
„Vége a farsangnak 1“

Boszusan haraggal dörmögi bozontos bajusza alól a már ko
pasz fejű agglegény: Még mindig nincs asszony a háznál, és már 
„Vége a farsangnak 1“

— Klakk — (cziliuderem), lakk (czipöm) és frakk (kabátom) 
még ujdonat ujjak, — elmélkedik a dandy, és már: „Vége a far
sangnak !w

Lányaim még a háznál vannak, töpreng a gondos mama, és 
már : „Vége a farsangnak !u

Hot.elier, kellner, szabó, czipész, fodrász, fiakeros mind mind 
e gyászos szavakba törnek ki : „Vége a farsangnak 1“

Csak a papa, az áldott jó papa örül, ujong most midón már 
senki sem vidul. „Most én kaczagok s ti jajgattok, mint mikor én 
jajgattam és ti kuczagtatok”, szaval ö most Petőfivel. Tehát végre 
— vége a farsangnak. Tehát végre bezárulhatnak a víz-, tűz- és 
tolvajmentes Wertheim kaszsza nehezen uyiló, s könnyen záruló



a jta i! Azt mondják, liogy halad a világ, uj találmányokat emle
getnek feltalálták a víz- ás tüzmentes kasszát, mikor az ember 
annélkül is elrejthetné kis pénzét a tűz és viz ellen, de azt nem 
találta föl senki, hogy lehetne azt megvédeni az asszonyslrás és 
leányrimánkodás ellen.

És midőn eddig jutott elmélkedésével a „jó papa“ egy csá
bitó jelentő családi kör képét festi le maga elé. A papa az asztal
nál ül, szemeit körüljártatva az őt környezők alakjain. A mama a 
diváuon ülve harisnyát köt. Az ablaknál a varrózsámolyon ülnek 
Ilka és Irma, a ház felserdült leánykái.

Mily szépek ők, s mily kedvesek í halkan suttognak egymás 
közt, s csak egy-egy szó válik érthetővé ; de a suttogás egyre han
gosabbá lesz.

— Hányadik van ma Ilka ?
A papa figyelmessé lesz —
— Tizedik — felel Irma.
A papa fcszkelödni kezd székén.
Szünet áll be egy perezre. Ilka Irmát gyengén unszolja kö

nyökével, kérve folytatását az érdekessé válni kezdő párbeszédnek 
sőt a mama szemei is a divántól buzditólag pillantanak.

A papa nagy karos széke kezd nagyon is feszes lenni. Leg
alább folytonos mozgásai — az átkozott legyek.M

Szegény jó papa! de valami nevetségest mondhattál, oly 
szoba plafond ot rázkodtató nevetésbe törtek ki a leányok.

— Ilisz február hóban nincseuek is legyek, papa.
Egy boszus „sütét^pillantás a papa szemeiből, a „világos1* 

felelet.
— Mikor lesz a . . . . egyleti bál, Irma ? kérdi a mama.
— 12-én felelnek egyszerre Ilka s Irma.
— De ez már k i á l l h a t a t l a n  hőség szólt ismét a 

papa és fölkelt. De miért is füttök folyton.
— Hisz nem is ég a kályhában, papuska ! nevettek a leányok, 

— Ugy-e elmegyünk a . . . .  egyleti bálba papuska ? és Irma a 
jobb, Ilka a bal oldalon csókolgatá az apuska bozontos szakállát.

És mi vége lehet ennek V Egy kis pörölés, nagy könyörgés, 
rövid harag, hosszú kibékülés, és végre az engedély. Még egyszer 
kitárul a kassza nagy ajtaja abbeli reményében, hogy utoljára tör
ténik ez évben.

* *
*

Meg volt már a bál is, és most, az örökös refraisis „Vége a 
farsangnak 1“ Mélyet sóhajtva tekint végig a leányka viselt báli- 
ruháinak foszladozó romjain, órákig szemléli a cotillon-okban 
nyert és immár hervadásnnk indult virágcso krokat., és ö már mind 
tudja : melyiket kitől kapta? és most igy elábrándozik.

És ábrándjainak közepette fölzendiil a vig zene, és ő képze
letében újra végig lejti imádóinak karjain a viharos tánezokat. 
Az a Feri az a nyájas fiú . , . meg az a kedves Kari, már a mama 
szemeibe is élénkebben tűnt, midőn szemlét tartott leányainak tán- 
ezosai fölött; Feri „nyájas" gazda, Kari igaz hogy még csak jo
gász, de idővel még ügyvéd, tanácsos — és Isten tudja minő nagy 
ur lehet belőle.

És most mindennek vége „Vége a farsangnak". Pedig még a 
fák sem fakaszták ki rügyeiket, még ibolya sincs, még a nap sem 
süt melegen. Igen, de fakadt a szívben valami érzés — de van 
rózsa a keblen, és valami oly hevesen, oly forrón égett belül.

A báli hadjárati occupátió be van fejezve. A viilámfényü sze
mek ütegei alatt számos sebesülések történtek.

Az eredeti hiteles hadi bullettinok a lapok „Hymen“ rovatá
ban olvashatók.

Brnclt Pál.

Ü/,lcti tudósítás.
kaján, 1880 február 7-én.

Búza 13.— zab 6.40 hab 9.80 árpa 7.40 rozs 9.10 köles 7.10 
kukorica 6.50

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A K I 3 C H  S A M U .
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Dr. SOHMIDT fő törzsorvos I
által feltalált és dr. D c u t s c h M .  által javított i*í
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gyógyít minden süketséget, ha az nem születés óta 
létezik ; iingyotliallást, fiilzugást pedig rögtöni há
lással gyógyít.

Legújabb bizonyítványa egy csodálatosan gyors 
módon meggyógyított egyénnek :

„Ezerszer és ezerszer köszönet, a nekem kül
dött, fül-olajért., mivel nehányszori használat után 
már egészen elvesztett hallásomat Isten segedel
mével visszanyertein. Oly süket voltain, hogy fali 
órám ütését sem hallottam, bármily közel álltam 
is hozzá, mig most zsebórám kecsegését is oly 
tisztán hallom, mintha sohasem lettem volna süket. 
Ezer üdvözlettel

Babócsa. Steiiier Dávid,
oki. főtanitó.

V a ló d i  fíil-olaj h a s z n á la t i  u ta s í t á s 
sa l 2 f r t  4 0  k r. franco beküldése mellett csgk is

Grátz Gyula ,
B ecs, II. P r  a t  e r s t  r a a s e 49.

fő r a k t á rá bó 1 rendelhető.
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Poudro de Serail.
Blaháné Louiza művésznő kedven ez arezpora.

Ezen arezpor, vegytanilag tökéletesítve, minden ártalmas szerek
től mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, bogy minden eddig a 
kül- és belföldön készített porokat sokszorosan felülmúlja; nagymérvű 
íedereje az arezot az időjárás kellemetlen befolyásától megóvja, az 
arcznak ós a testszinnelc iíju és természetes színezetet kölcsönöz, úgy 
bogy a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely kitűnő 
hatásaiért B laháné  L ouiza asszonyság következő sorokkal tüntette k i ;

Tiszt. M üller J .  L  , ezelőtt V ad ász  F orencz  özv u tó d a
illatszerész unlak lllidapeaten .

A P ond ro  de S rra ii , melyet ön feltolt, valóban kltlInA éa 
nem ében  pórn tln ii. mert nemcsak az orczon láthatatlan és tartós de 
egyszersmind rendes használatnál ártalmatlansága által az arczra’olv 
különös jótékony hatást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcz- 
pornal nem taynsztsdtam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked- 
vencz arezporomut kizárólag logom használni, és megvagyok győződve 
hogy felülmulhutlan jóságáéit álialános elismerésnek fog örvendeni ’ 

Tisztelettel

Ella ha  L o u iz a
C R E M E  ‘ P Ö U P A D O U R .

, , /Az- illa!4,sz”t te™  jelentékeny párisi kitűnőségekkel való össze-
köttetóseim folytan sikerült a világhírű és fölötte hatásos ..Crenie 
I o m p a d o u r ‘-t egész eredeti tisztaságában és erejében előállítanom, 
bz azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig fönn tudta 
tartam csodaszépségét annélkül, hogv az egészségének ártott volna * 
azért nem mulaszthatom el a t. hölgyvilágnak azt a legbathatósabban 
ajanlam. — L  kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű evárt- 
manyt. Egy tegely ura baználati utasítással 1 frt GO kr.

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely alább 
védjegyemmel el van Jutva. Legnagyobb választók valódi iranczia és 
angol illatszerekben.

Minden doboz F ond  re de S era il a mellékelt 
bejegyzett vcdjegyeycl van ellátva, GO kr és 1 frt do- 

.  ódl minőségben csupán a feltalálónál 
i»íillter J . I4. ezelőtt V adász F erenez özv. utóda 
Illatszere™; a „Virág-királyné“-hoz Budapest, korona- 
lierczeg-utczn 2. sz. kapható.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetlek.

Nyomatott Ntoay Lajos könyvnyomdájában Raján


