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Ő cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendü éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÍLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (9-10)

melyek mindennemü gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Kocző Pál urnál Pesten, Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
T. E. Máder urnál Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

Jótállás mellett tiszta vászon fris
és hibátlan kelmékből

METH S. rumburgi vászonkereskedése
BÉCSBEN, (5-6)

uj árjegyzékét — sokkal olcsóbban, mint bárki másnál — azon megjegyzéssel teszi
közzé, hogy ezen bámulatos olcsó árak következtében a legjobb és legnehezebb

valódi vásznak (pamut nélkül) mellett minden verseny lehetlenné lesz.

A vásznak ara:
1 vég 80 röfös jó kézi fonalvászon, becsár 16 ft, most csak 8 ft.
1 vég 30 röfös valódi fehér fonalvászon, becsár 18 ft, most csak 9 ft.
1 vég 80 rófös csinositlan házi vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft.
1 vég 30 rőfös szépen fehéritett kreasz-vászon, becsár 24 ft, most csak 13 ft. 50 kr.

1 vég 30 rófös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft, most csak 14—16 ft.
1 vég 80 rőfös igen jeles rumburgi vászon, leginkább használható férfi-ingekre,

becsár 36—40 ft, most csak 18 — 20 ft.
1 vég 60 rőfös legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár

32 ft, most csak 16 ft.
1 vég 37 rőfös rumburgi dupla czérnavászon, különösen tartós, becsár 28—32 ft,

most csak 14—16 ft.

1 vég 40 rőfös valódi hoilardi czérnavászon, becsár 28 fi, most csak 15 ft.

1 vég 38 röfös valódi rumburgi czérna vászon, becsár 30 ft, most csak 16 ft.
1 vég 36 rőfös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas,

becsár 32—36 ft, most csak 16 — 18 ft.

1 vég 40 rőfös különösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft, most csak 17 ft.
1 vég 50 rőfös valódi hollandi szövet, beesár 40 ft, most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi szövet, becsár 44—48 ff, most csak 22—24 ft.
1 vég 50 rőfös igen jeles belgiumi szövet, leginkább használható férfi-ingekre,

becsár 60—70—80 ft, most csak 80—35—40 ft.
1 vég 50 és 54 rőfös legsulyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 23, 25, 27, 29,

32, 36, 40, 42—50 ftig.

1 lepedő varrás nélkül 8 rőf hosszu és 2 rőf széles, csak 3 ft.
1 vég SO rőfös szines valódi vászonkanavász ágynemü-boritékokra, becsár 16 —

18-20—24 ft, most csak 8, 9,10, l l , 12 ftig.
Orosz vászon, vitorlavászon és trill férfi nyári öltözetekre, rőfe 30, 35, 40, 45—50

krig a legfinomabbak.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, 2 ft. 40 kr.
1 „ i, ' ,i „ nőknek 8, 4, 5, 6, 7—8 ftig
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4, 6, 6, 7 ft.

tuczat nagy szines vászonzsebkendő különösen jó minőségü 6 ft.
1 tuczat vászon damast asztalkendőcske 4, ö, 6, 7 — 8 ftig
1 tuczat vászon damaszt törülköző 4, 5, 6, 7—8 ftig.
1 rumburgi damaszt-as?talteriték 6 személyre 5, 6, 7, 8 ftig.
1 tuczat jó konyhatörül közó 2 ft. 60 kr., különös jó 3 ft.
A legszebb szines férfi-ingek darabja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb szines franczia batiszt férfi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.
Igen jó szabásu férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja 2 ft, 2

ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr. 5 -6 frtig.
Férfi-g»tyák igen jó erős vászonból 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr, legjobb rumburgi vá-

szonból fél vagy egész magyar 2 ft
Női ingek rumburgi v a g y hollandi vászonból, darabja az egyszerűn készülté 1 ft.

60 kr., huvkolt 2 ft, finoman hímezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.**" "••' """•""• j te, nnoinan nimezve o i l. ou Kr., •», 0 11.
A legszebb szinü és legujabb mintájú egészen finom gyapjú-ágytakarók párja

14-—16 ft!g>

Ezenkivül van még raktárában vászon- és gyftpotcsinvat, ugyszinte szines
csinvat-matraczok^

rr^r Megrendelések midenhová a pénz előleges beküldése vagy utánvét mel-
lett lelkiismeretesen teljesittetn^k.

A levelek ekkép czimzendók:

METH S. Bécs, Rothenttmrmgtrasse Nr. 29.'

Honismerteit! folyóirat évenkint 100 fv, 300 képpel.

JgCSr* Elöfizetési felhívás *^^

MAGYARORSZÁG KÉPEKBEN
czimü

képes folyóirat Il-ik félévi folyamára.
Szerkeszti Kiadja

Nagy Miklós. Heckenast Gusztáv.
E folyóirat « haza földének és népeinek ismertetését tűzvén ki

czélul, a nevezetes és érdekes tájakat, történelmi és természeti tekintetben,
épitészeti emlékeikkel vagy egyéb ritkaságaikkal tünteti föl; népéleti váz-
latokban a nép sajátságos és költőien érdekes életéből nyujt egyes megkapó
vonásokat; jeles vagy történetileg emlékezetes férfiak arczképei és életraj-
zaiból ad csoportozatokat. Igy e folyóiratnak már csak egy félévi folyama
is, változatos tartalmu s díszesen kiállitott album-szerű könyvet alkot, mely
ugy jeles hazai művészektől nyert képei, mint jobb iróink tollából eredt
szövegével bármely könyvtárnak s asztalnak méltó diszeül szolgál.

E l ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
A „Magyarország Képekben" minden hónapban egyszer, és pedig a

hó közepén jelenik meg nyolcz iven, negyedrét alakban.
Minden füzet legalább 25 képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiképe-

ket, városok, kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s
arczképeket hoz, ugy hogy az egész évi folyam több mint

*3OO hazai tárgyu képet fog: tartalmazni.
Előfizetési ára bérmentes postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz

hordva:
Félévre 4 ft. | Évnegyedre 2 ft.

gBT" Az elsö félévi folyam, mely több mint másfél száz képpel ellátott
diszes kötetet képez, megrendelhető 4 ftért.

Magyarország Képekben kiadó-hivatala
(8—3) (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.)

Az első kötet tartalma:
pád sirja, Ó-Buda felett, (3 képpel). Sze-
csi-Szigethytbí. — Vázlatok a magyar viselet
történetéből, a XVI—XVIII. századból
( l l képpel). Vizkelety Bélától. — Magyar
viseletek a nemzeti fejedelmek korából,
Kőváry Lászlótól. — Mátyás király fenma-
radt holmije a bécsújhelyi régiségtárban
(3 képpé!). — Egy régi magyar zászló,
1526-ból (képpel).— A magyar koronázási
jelvények (3 képpel). — Egy mult század-
beli koronázás. Décsy Sámuel följegyzése
után. — A Gergelaki család czimere (kép-
pel). Myskovszky Viktortól.

IV. Hazai népélet:

Magyar alföldi népszokások: I. Keresz-
telési; II. Lakadalmi; III. Temetési; IV.
Ünnepi szokások; V. Átalános ismertetés.
Török Károlytól. — Pusztai kovácsmühely
(képpel). — Halász leány a Tiszaparton
(képpel) Kazár Emiltől. — Tiszai est (kép-
pel) — és a czigányok (képpel). Arany
János. „Bolond Istóku-jából. — Ast iratos
füvet szedő leány (képpel). A. X.-tól. —
Pásztortüznél (két képpel). A. i.-tól —
— Vizmentinépélet: I.Vontatóhajó. Komp.
IL Nök. Egy különcz vénleány, (a képpel).
A. L.-tól. — Szerémi rácz menyecskék
(képpel). — A Krisztus barátja („Várme-
gyeházi rabok" cz. képpel). Tolnai Lajostól.
— Az udvarhelyszéki székelyekről (kép-
pel). Szolga Miklóstól. — A fahordó széke-
lyek. Szenes székelyek. Gergely Lajostól.
— Székely népélet. — A székely leány és
asszony (képpel)- Réthi L.-tól. — Czigány
népélet (4 képpel). K—itól. és Réthi L-tól.
— A czigányok. (Egy aljegyző elbeszélése)
(képpel). Tolnai Lajostól. — Tutajos tótok
(képpel)* — A kakasütés. Varga Vilmostól.
— A rongyszedő zsidó (képpel). Osváth Al-
berttől. — Vásárról hazatérő csizmadia
(képpel). Benedek Aladártól. — Itató utasok.

V. Vegyes tartalma:
A vadászsőlyom (képpel). P. Szathmáry

Kdrolytól. — A dohányipar hazánkban (2
képpel). Beák Farkastól. — A budai koro-
naőrség gránátosai. — A budapesti ban-
dérium.

A képeket rajzolták: Marastoni,Keleti Gusztáv,Greguss
János, Lüders, Jankó stb.

I. Élet és jellemrajzok (arczképpel):
Deák Ferencz. — Gr. Andrássy Gyula.

— Gr. Batthyány Lajos. — István főher-
czeg. — Szemere Bertalan. — Kossuth La-
jos. — Mészáros Lázár. — Görgei Arthur.
— Pelsőbüki Nagy Pál. - Verbőczy Ist-
ván. Kemény János és János Zsigmond,
erdélyi fejedelmek. — Zrinyi a költő. —
Gyöngyösi István.

II. Tajleirasok, közintézetek ismer-
tetése :

A magyar Duna és melléke, Dévénytől
Ó-Orsováig. (I—V. közlemény, 68 képpel.)
Kenessey Alberttb'l. — Budapest (képpel).
Jókay Mórtól. — Trencsén vára (képpel).
Nagy Ivántól. — IL Rákóczi Ferencz szüle-
tésháza Borsiban (képpel). — Csábrág
vára (képpel). Thaly Kálmántól.— Tarczal,
a Hegyalján (képpel). — Tokaj-Hegyalján,
(3 tájképpel). Szabó József közleményei
után. — A branyiszkói magaslat, (az 1849-ki
ütközet szinhelye) (képpel). — Világos vár
és a világosi tér, (az 1849-ki fegyverletétel
színhelye, (képpel.) — Emlékezés Nagy-
Enyedre (képpel). Szász Károlytól. — A
gyulafehérvári székesegyház (Hunyadi Já-
nos sirja,(képpel).Lukács Bélától. — Vajda-
Hunyad vára (képpel). Lukács B.-tól. —
Nagyág és Déva vára (képpel). — A ke-
resdi vár (képpel). Deák Farkastól. — A
kendilónai kőrösfa; történeti emlék Erdély-
ben (képpel). — Bálán, a Székely földön,
(képpel). — Borszék és a borvizes széke-
lyek, (képpel). Gergely Lajostól. — Alsó-
váczai fürdő, (képpel). B. Wenkheim Béla
kastélya Fáson, (képpel). — Lengyeltóti
és vidéke. (3 képpel). — Pannonhegye, (4
képpel). Fehér Ipolytól. — Aszádelői völgy,
(10 képpel) — Árva vára, (képpel). —
Margita, a Vágvölgyében, (képpel. — Fel-
sőbánya, (képpel). Varga Vilmostól.

III. Régiség, történelem:
Traján sziklafelirata az Al-Dunánál (3

képpel). Körner Flóristól. — A magyar fa-
luk templomai (3 képpel). Henszlmann
Imrétől. — A Kubinyiak egyik ősének em-
lékszobra (képpel). I-lyi A-ldtál. — Ar-

Kiadó-tulajdonps Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

Tizennegyedik évfolyam.30-ik szám.

F.IAIizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fiit.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasabzott petit sor, vagy ana<ik helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többször
igtettanál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij kiUSn
minden igtatás után 30 ujkr.

Az egykor oly virágzó és történeti neve-
zetességü, most már kihalt Betlehemfalvi
Thurzó-család egyik nagy nevü sarjadéka
volt (a harmadik) Szaniszló, előbb Bethlen
Gábor hive, utóbb II. Ferdinánd alatt nádor.
Atyja, (II.) Elek, országbíró és kir. helytartó
volt, ki e magas hivatalokat még
I. Ferdinánd királytól nyerte, az
uj királyi ház iránt tanusitott tán-
torithatlan hüségeért.

Szaniszló, kiről szólunk, 1576-
ban, julius 24-én született Bajmó-
czon, Nyitramegyében. Atyja,
rangjához s jövendő kinézéseihez
méltó nevelést akarván adni neki,
külföldről hozatott mellé nevelőt,
s a mint ifjúvá serdült, tanulmá-
nyai bevégzésére és tapasztalatai
öregbítésére külföldre is küldötte,
hol több évet töltött. Kitünt többi
közt az idegen nyelvekben jártas-
sága által is, mi egyébiránt csa-
ládi tulajdon volt bennök; ő is,
mint majd minden Thurzó, tudott
magyarul, németül, latinul, csehül.

Második fiu levén, csak báty-
jának, (III.) Kristófnak halála után
lépett az elsőszülöttségi jogokba,
s lett elöször Szepesmegye főis-
pánja (1614.), majd kir. főpohár-
nokmester.

Midőn Bethlen Gábor a vallási
és politikai szabadság ügyében
fegyvert fogott IL Ferdinánd ellen,
s erdélyi fejedelemből Magyaror-
szág nagy részének is urává lőn s
győztes fegyvereit már az ország
legszélső határáig vitte, hivei közt
volt a két Thurzó is, a jeles fiatal
Imre s Szaniszló. Jelen volt mind-
kettő és munkás volt benne, midőn
Bethlen Gábor Magyarország ki-
rályává választatott. Imre nemso-
kára ezután elhalván, a II. Ferdi-
nánd által megkezdett békealku-
dozásokban Szaniszló vitte a fő-
szerepek egyikét Bethlen részéről.

Megköttetett a nikolsburgi
béke (1622.), Bethlen lemondott a

Thurzó Szaniszló síremléke.
jelöltetett ki, s bár a jeles Eszterházy Miklós
volt versenytársa, 80 szavazattal Eszterházy
75 szavazata ellenében meg is választatott.

Bethlennel, a megkötött béke daczára,
mivel annak pontjai rövid időn egymás után
sértettek meg, egyre feszültebbek lőnek a

Thurzó Szaniszló síremléke a lőcsei sz. Jakab-templomban.

válasz-
tott-királyi" czimröl s ettől fogva Thurzó
Szaniszló is II. Ferdinánd hivei közé tarto-
zott. A még azon évben Sopronban tartott
országgyülésen a nádorságra első helyen

viszonyok. Thurzó azonban hive maradt
Ferdinándnak s heves ellenévé lőn Beth-
lennek.

Halála azonban korán elérte a még férfi-
kora delén levö férfiut. 1625.-ben halt meg,

alig 49 éves korában. Lőcsén temettetett el,
hol síremléke áll, melyet képünk híven áb-
rázol, ugy — a mint ma látható.

Thurzó Szaniszló némelyek szerint há-
romszor nősült; de ha ez igaz is, nejei közül
csak egynek tudjuk nevét bizonyosan, köp-

csényi báró Liszti Annáét, kitöl
gyermekei (Pál, Erzsébet és István
korán elhalván), IV. Szaniszló,
Ádám, Mihály és Éva (Porányi
Istvánné) maradtak; s ki maga is
túlélvén férjét, utána Pogrányi
Györgyhöz, a Thurzó-család egy-
kori tiszttartójához, ment nőül.

Thurzó Szaniszló e vázlatos
életrajza után áttérünk czikkünk
tulajdonképi tárgyára, a rajzun-
kon ábrázolt s a lőcsei templomban
ma is látható síremlékére az egy-
kori nádornak.

Ez érdekes síremlék, vagyis
inkább sírlap, régebben a templom
közepén volt elhelyezve, jelenleg
az uj keresztelő kápolna déli oldal-
falába van beeresztve s ahhoz vas-
kampókkal megerősítve. A sírlap
gróf Thurzó Szaniszló Magyaror-
szág nádorának oroszlánon álló
alakját ábrázolja; az alak, fedetlen
fövel és behunyt szemmel, egy
virágokkal diszitett fejvánkoson
fekszik. (Meg kell itt jegyeznünk,
hogy régebben nem, mint most,
függőlegesen, hanem vízszintesen
feküdt e sírlap, s e szerint az ala-
kot nem állva, hanem fekve kell
képzelni.) öltözete egészen vas-
pánczél, egyszerü szíjövén lóg a
kissé meggörbített széles magyar
kard, melynek egyszerü markolat-
ján balkeze nyugszik. Az arcz kife-
jezése nemes és nyugodt; rövidre
nyirt haja fölfelé van simítva, s
meglehetős nagy bajsza és sza-
kálla van.

Pánczélján helyenként^ kivált
a pánczél pikkelyeinek szélein, régi
aranyozásnak nyomai vehetők ész-

re, s azon fölül apró négylevelü rózsákkal
és liliomokkal van diszitve; jobb keze, a
mennyire kivehető, összegöngyölitett papir-
vagy pergamen-tekercset tart.

Az alak lába alatt fekvő oroszlán vitéz-

Pest julius 28-án 1867.



ség jelve; különben a XVI. és XVII. századi
hősök síremlékein gyakoriak a mintegy zsá-
molyul szolgáló oroszlánok.

A 3Íremlék felső sarkaiban levö egyik
vánkosán alabastromból faragott, de már
igen megcsonkított keresztbe tett keztyük
láthatók, melyekhez a rege azon ismeretes
mondát szövi, hogy a dús bányász dörének
tettetve magát, Angolországban eltanulta
volna az arany-választás titkát, de mire a
cselre rájöttek, megmérgezett keztyüi küld-
tek neki ajándékban, s a mint ezt felhúzta,
szörnyet halt. A jobb oldalon levö sarok-
vánkoson tán csak arányosság kedvéért lehet
tek valami jelvények, melyek azonban rnár
egészen lekoptak.

A háttért kifeszitett és szép redözetü
szőnyeg foglalja el, melyen szintén ugy,
mint a fejvánkosori, mesterileg és nagy fá-
radsággal kidolgozott diszitmények láthatók.

Az egész alak testével tetemesen dom-
borodik ki a síkból, s kidolgozása dicsére-
tére válik mesterének; anyaga fehér eres
vörös márvány, s tekintve e könem kemény-
ségét, sok munkába és költségbe kerülhe-
tett. A sírlap egész magassága 1" 2' 8" s
szélessége 4' 8"; mintegy négy hüvelyknyi
párkányán lapidaris betükkel bevésett, követ-
kezö felírás olvasható: *

ILLVSTRISSIMVS 1). 1). COMES STANISLAVS THVltZO
1 DE 1ÍETHLEHKMFAI.VA. UUttNI IIVNG. rALATINVS,

IVDKX CVMANOKVM. TEKKAE SCEPVSlENSIS AC
COM1TATVS E1VSDKM l'KUl'ETVVS COMES. SACRA-
TISSIMI l'KINCIHS ET 1). I). FERDINAND! II.

" KOS1AXOKVM nii'ERATORIS, AC GERMANIAE.
HVNOARIAE. ISOHKM1AK ETC. KEGIS ETC. INT1MVS *
C0NS1UAR1VS ET l'Klí 11VXGARIAM LOCVJITENENS.:

MORTVVS EST 1 MAJI AO. MDCXXV. AKTATIS
SVAK XMX.

E síremléken kivül van még e kápolná-
ban két sírlap: az egyik Thurzó Kristófé, a
másik Thurzó Jánosé" melyek archaeologiai
és mütörténeti szempontból szintén érde-
kesek. Myskorszky Viktor.

Siót és nemlét közt.
Elfáradva megnyugodni,
Számot vetni a világgal;
Lassu, csöndes, észrevétlen
Pusztulásba menni által;

Méla, hallgatag kbzönynyel
Nézni a napok folyását,
Nézni, hogy a futó perczek
Egymás sírját hogyan ássák;

Virradatnak, alkonyainak
Nem örülni, nem búsulni;
Bölcsőnél, mint koporsónál
Mosolyogva leborulni;

— Tudva, hogy itt minden, minden
Futó mámor, tünde álom:
Vágyak nélkül, remény nélkül
Mélázgatni a halálon;

Örökkévalóságtól sem
Várni már se' jót, se' rosszat;
Mert, mit itt birtunk s vesztettünk,
Többet annál az se' hozhat:

Lét s nemlét közt e középút
Nyilt-e már meg halandónak ?
Nem tudom; de nekem, érzem,
Megnyilik ez út maholnap. . . •

E. Kovács Gyula.

Megyei börtöneiét Magyarországon.
Egy né}) jellemvonásait nem egyedül a vidéki

népélet világában ke 1 keresnünk, mert azoknak
nyilatkozásai nemcsak a szokások, ünnepélyek ea
szertartások külön-külön faju osztályaiban talál-
hatók, de egyszersmind azon elkülönített s mint-
egy megszorított helyzetekben is, melyek a szo-
kottaktól eltérő cselekményeknek nyitnak tért s
ez által ujabb s ujabb pillantásokat engednek
vetni a nép szellemi és erkölcsi életébe.

Ilyen például a megyei börtönélet, hol kezdve
a csirkefogók érdemes rajától, fel egész a főrangu
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vétkesekig, mindenféle rangu és rendű egyének-
kel találkozhatunk. Itt a kényszerű együttlét és
czimboraság a legbensőbb őszinteséget szüli s igy
önkénytelenül oly vonásokra akad a figyelő, milye-
neket a szabad életben egyátalán nem lehet alkal-
munk észlelhetni.

E sorok írójának szerencséje lévén ez életet
jó ideig közelebbről ismernie, jónak látja arról a
lehetőleg kimeritő és részletes' ismertetést adni,
mely az e részben járatlan olvasónak bizonyára
sok idegen és mulatságos képet fog feltárni.

Ki ne látta volna egyik vagy másik megye-
ház legelszigeteltebb helyén azon komor, kaszár-
nyaszerü épületet, melyben — mint szokták mon-
dani — jó madarak ülnek. Ha az ember kívülről
látja e börtönházakat, el sem képzelheti, hogy
mily élet lehet ott s vagy sötétebb vagy vidámabb
színben képzeli azt maga elé. Pedig, mint min-
denben, ugy itt is a középszert kell választani. A
börtöni élet sötét is, nem is; a börtöni életnek
megvannak fény- és árnyoldalai, mint minden
egyébnek, s a börtöni élet néha vidámabb és nyu-
godtabb kedélyeket rejt, mint a szabad, de küz-
delmes világi élet.

Sokan vannak, kik, ha egy ily zordon kül-
sejü börtönház mellett mennek el a látják ama
kicsiny, négyszögü, sötét és többszörösen berá-
csolt ablakokat, azt képzelik, hogy azoknak lakói
a legborzadalmasabb rablók, elvetemedett úton-
állók, megrögzött tolvajok, gazemberek és apa-
gyilkosok légióiból állanak. Pedig, bizony az ilye-
nekből van a legkevesebb, s többnyire jólelkü
bukott kereskedők, jámbor váltóhamisitók, ártat-
lan verekedők (kik véletlen egymás fejét törték
be), csintalan lószeliditők (kik valamely földijök
eltévedt, rakonczátlan lovát kötötték istállójukba),
álmos csőszök és erdőkerülők (kik nem vették
észre , ha csűrt vagy erdőt hivatlan dézmálók
jöttek meglátogatni) s végre élhetetlen, jószivü
bankócsinálók csoportjai képezik az itteni lakos-
ságot, hova csak elvétve kerül egy-egy valódi
gonosztevő, kit aztán a többiek ép oly respectus-
sal s illetőleg csodálattal tekintenek, mint a
kinnlevők szokták.

Különös az, hogy ha egy uj vendég érkezik,
nehány óra mulva már az egész börtöni lakosság
megtudja. Tudja egyszersmind, hogy mily bűn-
tettet fognak reá s ki van-e rá sütve annak való-
ságos elkövetése, vagy nem. Tudja, hogy hivják;
hogy néz ki; szomorú-e vagy víg; szándéka-e
tagadni tettét, vagy bevallásra készül.

Némely helyen 200—300 rab is van a megye-
háznál s ezek közül nincs kettő, ki az uj jövevény
egész sorsáról pár óra mulva ne adjon teljes fel-
világositást.

De hogyan történhetik mindez, midőn az
egymással való közlekedéstől el vannak zárva s
szobájukból ki sem mozdulhatnak?

Csak ugy, hogy tdegrafiroznak egymásnak
az ablakokon keresztül.

E telegrafirozás pedig nem áll egyébből, mint
lassu beszédből, hogy az alant sétáló őr észre ne
vegye.

Egyik ablaktól a másikhoz megy e részletes
tudósitás s pár óra alatt minden szoba lakói tudják
a körülményeket.

Azt meg sem kell jegyeznünk, hogy az ily
tétlen börtöni életben az emberek nem tudnak
unalmokban mit csinálni s mivel egyéb ujságot
ugy sem hallanak, az efféle esemény felkölti mind-
nyájuk kíváncsiságát. S mert idejöket ugy sem
tudják mikép fölhasználni, nem csoda, ha az ujon-
nan érkezett czimbora sorsáról egész körülményes
értesitést vesznek és adnak.

Azután kezdődik a tanácsadás, mely minden-
nap meg-megujul.

E tanácsadás nem egyéb, mint a bűntettes
útbaigazítása a törvény előtti magatartást ille-
tőleg.

Megtanítják, hogy ezekre és ezekre a kérdé-
sekre mit feleljen ; hogy bünét, ha nem tagadhatja
is, igyekezzék annak ezt és ezt az enyhitő körül-
ményt vetni ellenébe. A tagadás azonban a fősza-
bály, mit az öregebb rabok ez ujonezok lelkére
kötnek, a mint hozzáférhetnek.

Vannak órák, melyekben minden nap kinyit-
ják a börtönajtókat, s a rablók ilyenkor szabadon
sétálhatnak a folyosókon, sőt, ha a börtönész*)
nem látja, egymás szobáiba is bemehetnek.

Ilyen órák reggel, délben és este vannak.
Reggel, midőn a vizsgálat történik, s ez tart
addig, mig maguknak a rabok vizet és egyéb

•) E kifejezés nyelvészetileg nincs elfogadva helyes-
nek, de miután a megyéknél mindenütt igy nevezik a bör-
tönőröket, azért meghagytam azt. B. A.

szükségeseket szereznek be. Délben, midőn az
ebédet kiosztják, s ez nem sokáig szokott tartani.
Es este, midőn a zárvizsgálat előtt egy órai sétára
bocsátják őket s ez legtovább szokott tartani.

íly alkalmakkor történnek a börtönben min-
den olyan cselekmények, mik különben tiltva
vannak.

A"ki éhes, az ilyenkor jár kenyér után, mit
dohányért, pipáért, gyertyáért, ruhadarabokért
kap cserébe, ha pénzt nem adhat érte.

A kinek pénze van, az ilyenkor igyekszik
magának beszerezni, a mire szüksége van. Mert
néha a börtönben több mindenfélét lehet kapni,
mint egy rosz szatócsboltban. Ez már az öregebb
rabok gondja.

Van itt dohány, gyertya, gyufa, szalonna,
bicsak, tobák. papiros, tinta, toll, pecsétviasz,
kártya, szappan, só, paprika, pálinka, bor stb.
csak pénz legyen.

Hogy mindezeket hogyan szerzik be, majd
később elmondom, most csak a szabad óráknál
maradok.

E szabad órák alatt minden szükséges közle-
kedést teljesen elvégeznek a rabok. Vevések, el-
adások, cserék, tudósitások, megbízások mind
ilyenkor történnek meg.

Ha — mint mondám — ujoncz van a házban,
azt ilyenkor veszik vallatás és oktatás alá.

Megtörténik, hogy olykor az ilyen uj rabot,
főkép ha nagyobb bűnös, elzárva tartják egy kam-
rában s mig vizsgálat alatt van, ki nem bocsátják
a szabad órák alatt sem.

De ez nem vet akadályt a czimboráknak,
hogy vele ne közlekedhessenek, a mennyiben a
börtönajtó leslyukán keresztül intéznek hozzá
kérdéseket s adják be jó tanácsaikat, mit az leg-
többször el is fogad, észrevévén azok beszédéből,
hogy csakis jóakarói lehetnek, kik igy beszélnek
hozzá.

Jaj azonban nekik, ha e tetten őket egyik
vagy másik börtönész rajta kapja. Ezért több
napi szepárát-kamrába csukják őket, mi börtöni
műnyelven annyit tesz, mint nem látni embert és
napvilágot, csupán csuszó-mászó férgekkel osz-
tani meg fekvő-helyüket, mig a büntetés ideje
letelt.

Arra tehát fölötte nagy vigyázatot fordit-
nak, hogy ily cselekményeken rajta ne kapják
őket s e miatt legtöbbször előőrsöket küldenek és
állitanak fel, kik, midőn a börtönész közeledik,
bizonyos jelek által adják tudtára azt az ille-
tőknek.

Az ily bizonyos jelek, többnyire erős köhin-
tésakböl, vagy (ha az illető előőrs lánczczal biró
férfiu) siető lánczcsörgetésekből állanak. A fütty
ily helyen nem használható jeladásra, mert figyel-
met ébresztene a börtönész előtt is. De aköhintés
igen természetes cselekedet s az erős lánczcsör-
getés is ismert hang, melyekből semmit sem lehet
következtetni másnak, mint azoknak, kik tudják
előre ezeknek értelmét.

Egy ily köhintés vagy egyéb jeladás igen
érdekes képet tár fel a szemlélőnek, mert erre
rögtön oly szétugrás következik, mihez hasonlót a
szabad életben lehetlen látnunk. Mindenki igyek-
szik ekkor a lehető sebességgel saját kóter-jébe
(ez is börtöni műszó) jutni, mert tudnunk kell,
hogy a látogatások és egyéb tömeges együttlétek
ily helyeken tiltva vannak. Ugy, hogy mire a bör-
tönész oda érkezik, oly kápolnai csend és magá-
nyosság terül el minden zugban, mintha csupa
szentek laknák e helyet.

A börtönész erre elégedett arczot ölt, bár
néha jól tudja, hogy mindezt csak az ő megjele-
nése okozta. De annál jobban tetszik neki, mert
hizeleg hiúságának (egy börtönészben miért ne
lehetne hiuság?), hogy ily sok ember fél az ő
hatalmától, s hogy igyekszenek, legalább előtte, a
rendet fenntartani.

Annyi azonban bizonyos, hogy a börtönész
nagyhatalmú egyéniség ily helyeken, s kire ő meg-
haragszik valamiért, azt ezerfélekép tudja meg-
kínozni (műszóval: megkumrozni). Ö ellenben
sok jónak ura is, ki, ha valakit (bizonyos okokból)
kedvenezévé fogad, azt számos előnyben és kivált-
ságokban részesitheti, mely ellen a felszólalás
annyiban veszedelmes, a mennyiben ő mindig
több mentséget és indokot talál a felsőbbség előtti
védelemre^ mint a szegény rab, bit csak egyszer
s akkor is igen röviden hallgatnak ki.

íly előnyök s kiváltságok nem állnak egyéb-
ből, mint elnézésekből s az ily kegyencz sok olyas-
mit elkövethet, miért másokat szeparátba csuk-
n . * / " d á u l : elnézi vagyis nem látja m*g, hu
pipázik, kártyázik, kést tart (mert ezt tartani

! szintén tilos), vagy látogatásokat tesz; sőt néha,

midőn a többiek benn kuksolnak (műszó), ki is
ereszti a szabad levegőre, mely legfelebb az ő iro-
dájából áll, hol aztán lehet bátran pipázni, kis
borocskát inni, sőt kacsintani is egy-egy szép(?)
szolgálónak.

Oh, e kis szabad levegő nagy jótétemény ám
ily helyzetben! mert ha már valaki a börtönészi
irodába juthatott, annak sok mindenre alkalom
nyilik s a pipa, bor és kacsintások mellett még
suttyombankülsőlátogatásokatisfogadhat,melyek
aztán legtöbbnyire hoznak valamit — a konyhára.

íly helyzetbe azonban közönségesen csak
ügyes, haszonvehető, intelligens emberek jutnak,
kik azonfelül, hogy a maguk érdekeit töltik be
ott, szivélyességből a benn maradt czimborákról
sem feledkeznek el egészen és kabátjuk alatt
vagy csizmaszárukban sok oly portéka csúszik be
a börtönbe, mit különben tilos bevinni.

Ezek visznek be esténkint bort, dohányt,
kártyát, gyufát, gyertyát stb., kiket már a folyo-
sókon lesnek az illető patiensek, hogy hirtelen
átcsúsztatva e tárgyakat, legott börtönükbe ugor-
hassanak velök s ott jól eltehessék szem elől.

Nem lehet eléggé kifejezni azon örömet, mit
az ily sikerült csempészet nyujt azoknak, kik min-
dentől el vannak zárva. Annál keserűbb azonban
azon érzet, mely a rajtavesztésnél támad, a mennyi-
ben < z nemcsak a pillanatnyi veszteséget, de még
egyéb nagy utókövetkezményeket von maga után.

E rajtavesztéseknél először: elvész a becsem-
pészett tárgy, másodszor: a börtönész szemmel
tartja jövőre is az ilyen rajtavesztet és harmadszor:
a szállítót is kikutatják minden napon, midőn
este beeresztik, sőt negyedszer: még el is vesztheti
végkép a privilégiumot, hogy kijárhasson. Igy az-
tán vége jó időre a kilátásnak, hogy kívülről vala-
mihez juthasson. Legfelebb,ha a nagyhatalmú bör-
tönészszel valami kis sub roza-féle viszonyt sike-
rül kieszközölnie, a mi egy kis komoly magatartás
és áldozatkészség mellett legtöbbször sikerül is.

A tiltott tárgyak ily ösvényeken vándorol-
nak be a börtönökbe s igy nem csoda, ha ott ismét
akadnak speculationális vállalkozók, kik külön
üzletet alkotnak, hol pénzért vagy cseréért min-
denfélét kaphatni, mint akár egy szatócsboltban.

Az ily speculatoroknál ép ugy megvan a
hitelezés, mint bármely kereskedésben, és egész
könyvvezetést visznek a bevétel és kiadásról,
mihez elég idő van. íly hitelezésben azonban csak
azok részesülnek, kiktől bizonyos kilátása van az
illetőnek elébb vagy utóbb megkapni a tartozást.
Ez azonban sokkal szigorúbb feltételekkel jár e
helyen, mint odakinn s legfőbb kellék a becsüle-
tesség, már tudniillik olyan, mely nem engedi meg
magának az árulkodást.

Vannak a rabok közt, kiket valamely megye-
irodai használatra alkalmaznak s kik csak ebé-
delni és éjszakára járnak be kóterükbe. Ezek közt
is van néha olyan, ki magára vállal bizonyos
megbizást, de ezek már rendesen nem oly vállal-
kozók és nagylelküek, miután nincsenek annyira
a börtönész kegyében és hamarabb rajtavesztenek
minden ki- és beszállításon. Ezért az ilyeneket a
rabság arisztokratáknak tartja s gőgnek szán itja
be az ő tartózkodásukat, melylyel kiváltságos,
könnyített helyzetüket óhajtják csak biztositani,
félvén a kicseppenéstől, mely nagy csapás volna
rájuk nézve.

Az ily irodai raboknak olykor kis keresetei
is vannak, ha az irodában müködő rendes hivatal-
nokok közül valamelyik jóakarattal viseltetik
irántuk. Ez aztán, ha valami szegény ember akar
folyamodást íratni a megyéhez, hát hozzájuk uta-
sitja s mindjárt van egy forint vagy kettő, a mi
ugyan nem sok, de ily helyzetben tízszeres érték-
kel bir minden garas. Néha még megtörténik,
hogy valami fontosabb iratot kell szépen letisz-
tázni az ügyfeleknek s ilyenkor szintén van egy
kis jövedelem, a mennyiben a leirató nem sajnál
pár garast e szolgálatért, vagy— ha többen vettek
részt a lemásolásban — egy jó reggelit hozat más-
nap a czimboráknak, a mi szintén számot tesz.

Az alsóbbrendű raboknak ép ugy megvannak
a maguk elefántjaik, mint ezen intelligensebb
osztályu egyéneknek, mert azönkint értetik, hogy
a parasztok itt is külön rendet képeznek, bár egy
tálból esznek is cseresnyét az urakkal.

Vannak köztük is, kik befurják magukat az
intelligensebb klubb bizalmába, vagy valamely
belsőbb szolgálattétel által kiérdemlik az ő szíves-
ségüket. Ilyenek azonban minél kevesebben vannak
& legtöbb más, hozzá közelebb eső úton törekszik
beszerezni a szükségeseket.

íly utak például, ha a közmunkára kijáró
czimborákra bizza, hogy ezt vagy azt hozassa és
vegye meg neki. Persze, hogy itt már némi oszta-

lék jár a behozott tárgyból, melyet, mielőtt még
kézhez juttatnának, jól megdézmálnak, ugy hogy
épen egy negyedrész marad abból az illetőnek, ha
minden vámot megadott. Először a hajdu, ki azt
kívülről behozza, dézmálja meg, ha az ugyan
fogyasztható, bár ez nagy lelketlenséggel jár, a
mennyiben e szives fáradságáért rendesen nehány
krajczárt szokott kapni. A hajdu átadja a hozott
tárgyat az illető hozató rabnak, ki szintén kiveszi
részét. Ezután este, midőn a beszállítás történik
és az illető patiens nem várja az ajtónál, hogy
legott átvegye tőle, egy harmadik ismerős kézbe
lesz átadva, mely azt az illetőnek kell, hogy
átszolgáltassa. Ez a jóbarát aztán szintén ki-
húzza a maga sallariumát s mire a tulajdonos
átveszi, alig marad annyi, hogy szeme épen bele-
akadhat. Az ily átvevés többnyire egy hosszu
sóhajtással végződik, mert itt nincs egyéb satis-
factiónak helye és a szegény rabnak még az a kis
vigasztalása sem marad, hogy legalább tudná, ki
volt a tolvaj, vagy a három közül ki volt a legna-
gyobb tolvaj ?

A börtönben tehát mindenhez háromszoros
áron lehet jutni, bár tizszerte szegényebbek az
emberek, mint odakünn. El lehet gondolni, mily
nagy boldogság tehát, ha valaki ide vagy oda
ki járhat dolgozni ! (Vége következik.)

Benedek Aladár,

Régi prédikácziók.
A kegyes olvasó rendesen még az ujkori

prédikácziókat is unalmasaknak találja s azoknak
megítélésére nem használ más mértéket, csupán a
külső terjedelmet: mentői rövidebb, annál jobb;
mentői hosszabb, annál ros-zabb. En édes istenem,
beh nem volt volna jó prédikáczió ez elvek szerint
nagyapáink korában!

Előttem fekszik két izmos kötet, 963 lapra
terjedő összesen, melyekben hogy mi van, el-
mondja a czim:

,,Holtakkal való barátság, azaz Némely
Erdélyi Nagy Méltóságoknak, és Fő Kenden lévő
Nemeseknek Halálok után is virágzó kedves emlé-
kezetek,"

„Melyet, azoknak utolsó Tisztesség-tételekre
készitett Orátziói ; Ital az örök feledékenység
ellen megoltalmazott, és i\ következendő időnek
barátságába ajánlott

„Néhai T. Tféri Verestói György uram
„Életében, a Kolo'svári Reformatum Kollé-

gyiomban először Filoscfiát és Mathesist, annak-
utánna Theologiai tanitó nagy Tudományu Pro-
fessor; végezetre pedig az Erdélyi Nagy Fejede-
lemségben lévő Reformáta Ekklesiáknak Püspökje.

„Mellyek Mostan, az e'féléknek olvasásában
gyönyörködőknek kedvekért egybe-szedegettet-
vén, kiadattattak Kolo'svárott, 1783. Észt." —

Mint ez a czim a mostani czimekhez, mikor
ennyit írnának rá: „Verestói György halotti be-
szédei," — ép ugy arányúinak terjedelemre nézve
magok a beszédek a mostaniakhoz. Megismerhető
abból, hogy e két kötetben, melyek 10Ó0 lap felé
terjednek, összesen csak 26 beszéd tér el. A leg-
terjedelmesebb ezek közül, mely gr. Teleki József
fölött mondatott, majd 100 lapra nyulik.

És a mennyire szembeötlik a terjedelmesség,
ép annyira meglep a felfogás, az eszmevilág is e
beszédekben; pedig nem is oly régi dolgok: 1730
és 1758 közt voltak dolgozva és elmondva, — és
még 1783-ban az „e'félékben gyönyörködőknek
kedvekért szedegettettek egybe ésadattattak ki."

Méltó megismerni, izlelőül bár, milyennemü
tárgyak körül forgottak e beszédek! Ime a

„Tizenötödik Orátzió, mellyben Néhai Méltó-
ságos Gróf Teleki Jó'sef Urfi felett, A Hajnal
Fiai, avagy az Elein Megért Elmék kik légyenek,
kibeszéltettek, A Kolo'svári Ref. Ekklésiának
külső Templomában, 1744-ik Esztendőben, Jú-
liusnak 5-ik Napján." —

E gyászbeszéd kezdetén le van irva, hogy
„amaz elmés Meséknek Átemesterei, a régi
Poéták" miként festik Memnont, a Hajnal fiát,
„a ki rövid életének még hajnalló idejében, mind
ékes Virtusinak, mind nemes Termetének haj-
nalló Sugaraival másokat ugy felülmúlt, mint a
Hajnal a setétséget."

Elmondja aztán ennek történetét, egészen
addig, mig a „feneszivü Achilles" megölte; el-
mondja, miként támadtak éneklő madarak ham-
vaiból, szobra pedig miként énekel és „ir Emberi
értelmes Beszédekkel egyenes és tévelygésbe nem
ejtő Regulákat az Embereknek" hajnalonta.

No de a mesemondó poéták magok is tudták,
hogy mindezt csak hasonlatosság szerint kell

itélni; azért szónok megmagyarázza terjedelme
hosszan a hasonlatosságnak minden pontját: hogy
a hajnal fia nevezet alatt csak az elein megért el-
méket kell érteni, kik zsenge ifju korukban már
a férfiaknak és véneknek virtusival ékeskednek.
A fenetermészetü Achilles semmi sem egyéb,
mint a kegyetlen halál; a Memnon-szobor pedig
az „ő nagy Tisztességük, mely megmarad holtuk
után is, mint valamely erős álló kép."

Ezeket megmagyarázván és dönthetetlen ar-
gumentumokkal bebi/onyitván, hogy gr. Teleki
József urfi valóban ily hajnal fia volt, átugrik
szónok ama mellékes kérdés fejtegetésére, hogy
hát mikorra tétettethetik az emberi természetnek
hajnalló korszaka?

Itt vannak ám tudós idézések ! Ezekből lát-
szik meg, mennyi mindent összeolvasott egy
akkorbeli tudós! Kis ujjában hord mindent, a mit
valaha mondott vagy egy gör g vagy latin nevü
bölcs, habár csak távolról csavarható is az okos-
kodásának erösitésére. Hippokrates, Xenophón,
Terentius, Varró, Galenus, Ceneorinus, Aristote-
les, Avicenna, Servius Tullius stb. stb. — mind
elő vannak állítva, mint valami alázatos tanuk,
hogy vallják be csak, itt e szomoru gyülekezet
szine előtt, melynek alkotó részei: „Hazánknak

j ékességei, Méltóságos Urak és Méltóságos Úri
Asszonyok, Nemesi renden lévő Ttkintetes Haza-
fiai és Tekintetes asszonyok, Tsten Házának szö-
vétnekei, Tiszteletes és Tudós Férfiak, Minden
renden levő szomoru Hallgatók, Lakosok és Jö-
vevények," — vallják be ezek előtt: hogy vajjon
az emberi élet 4 részre osztható-e, a 4 tempera-
mentum és az év négy része példájára, avagy
hétre az égi planéták szerint, avagy hatra azért,
mert Isten is hat napokon teremtette a világot,
avagy ötre, a mint a komédiák ót egymástól kü-
lönböző aetusokból állanak, avagy háromra a
Trifoliumnak, háromlevelü fűnek példázata sze-
rint, avagy kettőre a nappal és éjjel u*án?

Miután mindenik megtette a maga alázatos
vallomását, szónok itéletet tart felettök, mintegy
semmisítő törvényszék, és kimondja, hogy: nihil
horum, egyiknek sincs igaza, mert bizony az em-
beri élet osztályozásában az X-et kell követni.
X, az X, az az igazi! Egy X gyermekkor, a más
X ifjúkor, együtt hajnalló idő stb.

E nevezetes kérdés eldöntése után, s miután
az is fel van derítve minden oldalról, bizonyitva
a tudósvilág állításaival, hogy mikben álljanak
voltakép az elein megért elmék Virtusi, rátér
szónok a legnevezetesebbre, arra, hogy az ilyen
elején megért elmék, az ilyen arany almák, való-
sággal nagy nemes eredetüek mindétig, még pe-
dig nemcsak azért, mivel őket a „hajnali szorgal-
matos munka" hozza létre, hanem esaládjok szár-
mazásánál fogva is. E végre a jelen alkalommal
visszamegy a hadakozó Marsnak táborába, hogy
föltalálja ottan ama bátor Oroszlánt, Garázdát,
kitől a Teleki-család veszi eredetét. Elősorolja
aztán ennek minden pereputtyát, egyenes és
oldalágu maradékait olyan részletességgel, hogy
e tekintetben valóban kincsek ez Orácziók azokra
nézve, kik a családi származásokkal bíbelődnek.

Ez a rész legnagyobb terjedelmü az egész
beszédben, valamint minden halotti beszédében és
voltakép erre van fektetve az egész, nem valami
szabadelvü eszmére, minők a Krisztus tudomá-
nyának lelkét teszik.

Nem a mennyei Isten tisztelete volt ez, ha-
nem a földi isteneké; nem áhitatra buzdított egy
iiyen isteni tisztelet, sem nagy, nemes, keresztyén
cselekedetek követésére: hanem szolgai érzettel-
töltötte el a fogékony hallgatót azok iránt, kiknek
ősei a hadakozó Marsnak táborában vitézkedte-
nek. Levert, lesujtott, fatalistává tehetett: hogy
az egyén nemessége semmit sem ér, csupán az, a
mi czimerre van festve.

Mint kimaradhatatlan járulékot,megemliteni
még a beszéd végén álló verses búcsúztatókat,
melyekben az illető halott külön-külön bucsuzik
el mindenkitől, & kikkel összeköttetésben állt:
családja tagjaitól, ismerősöktől, fölötte és alatta
álló tagjaitól a társadalomnak, még jobbágyitól
is, ilyenszerüleg:

„Gróf atyámat a kik hiven szolgáljátok,
Es a kik hozzám is igazak valátok,
gyújtsa Isten mennyből áldásit reátok,
Hogy szerencsés legyen mindvégig pályátok!"

No, kegyes olvasó, ilyenek voltak a régi pré-
dikácziók! Hát ne szidd, kérlek, a szegény papot,
ha félóráig beszél! Lásd, akkor fél napig kellett
volna hallgatnod olyan tudományt, amiből bizony
nem épülne sem eszed, sem lelked!

_ ___ Réthi Lajos.
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Egy nő orvos.
A társadalmi élet Angliában s még inkább

Amerikában felette sokat különbözik az európai
kontinensétől.E különbségek egyike: a nők társa-
dalmi helyzete. S a mi legkülönösebb: az
angol hölgy, mig leány, sokkal szabadabb,
ellenben, mint asszony, zárkózottabb életet
él, mint nálunk.

Azon kérdések egyike, melyek az angol
társadalomban jelenleg felszinen vannak, a
nőknek politikai jogokkal felruházása, s a
mi ezzel szoros összefüggésben van, a nők
alkalmazhatósága oly életpályákra és kere-
setmódokra , valamint társadalmi helyze-
tekre, melyek rendesen a férfiakat kizárólag
megilletőknek tartatnak.

A nőknek politikai jogokkal s neveze-
tesen szavazatjoggal felruházását Angliában
az utóbbi időkben sokat sürgették. Ezer-
hatszáz özvegy és leány által aláirt folya-
modvány adatott be e tárgyban a parla-
menthez. Az aláirók közt volt több kitünő
hölgy, pl. Cobbe Franciska a szellemdus iró-
nő, a kontinensen is ismert Martineau kis-
asszony, továbbá Taylor parlamenti tag öz-
vegye stb. A kérvény benyujtását a hires
nemzetgazda és állambölcsész Stuart Mill
János vállalta el, ki jeles beszéddel aján-
lotta azt az alsóház figyelmébe-

De bár a nő-emancipatio ilyes eszméi
Angliában épen nem ismeretlenek, az
angol nép ugy látszik, még sem nagy haj-
lammal viseltetik azon uj társadalmi rend-
szer iránt, mely a nőknek a férfias fog-
lalkozásokat és életpályákat megengedné.
Legalább azon mód, melylyel a hires ame-
rikai nő orvos dr. Wolker Mária, ki An-
gliába felolvasásokat tartani jött, London-
ban fogadtatok, épen nem volt valami ked- ~~
vező. E kellemes külsejü s kétségkivül igen
erős idegzetü nő, az orvosi pályára szánván
magát, azt kitünő sikerrel végezte s azután
orvosi és a mi több sebészi gyakorlatra lépett.
Részünkről azt hiszszük, a nők doktorkodásának,
oly szabad társadalmi rendszerben legalább mint
az amerikai, értelme és jogosultsága Jehet, ha az
illető kizárólag a női- és gyermegbetegségekre

Mária orvosasszony nem maradt e téren; az észak-
amerikai véres háboru alatt a tábori orvosok közé
állt a sebesült katonákat kötözött, amputált, keze-
ket és lábakat fiirészeit stb.

Angliába azért jött, hogy tanulmányairól, élmé-

Dr. Walker Mari.
nyeiről, gyógyításairól s főleg a háboru alatti or-
vosi kalandjairól nyilvános felolvasásokat tartson.

Először Londonban lépett föl. Egész London
forrongásban volt. Kiváncsiság és boszankodás eze-
reket vezetett London legnagyobb hangverseny-

levő férfimellény zsebében lévő óra láncza csüg-
gött ki. Nadrágja, a mint ő nevezé, pantalett-je 8
férfias czipője egészité ki ruházatát. Csak nyaka
és feje volt nőies. Nyakkendője fehér csipke; haja
elől elválasztva s lesimitva, fejét kis koszoru kör-

nyezé.
Mikor kilépett, mielőtt még szólni kez-

dett volna, a karzatról melyet leg-
többnyire orvosnövendékek foglaltak el,
pokoli lárma üdvözlé a legilletlenebb kia-
bálások, gúnydalok éneklése, fütyölés, ordi-
tozás, operált sebesültek sikoltásainak után-
zása, állathangok és yankee-tréfák durva
vegyülete alig engedé szóhoz jutni s hosszu
és meglehetősen egyhangu felolvasását mind

' egyre hasonló lárma szakitá félbe; mely
tetőpontra hágott olyankor, midőn a fölol-

; vasónő, nem elég tapintattal, kényesebb
tárgyakat érintett, pl. a férfi és női ruha
kérdését, sebesült férfiak ápolását s tábori
kalandokat.

S bár a szép doktor épen nem engedé
magát felolvasásában zavartatni: azért bi -
zony szépen megbukott vele. Kedvét azon-
ban nem vesztette el.

Felolvasásait a vidék nevezetesb váro-
saiban ismétlé, néhol hasonló, néhol job-
bacska eredménynyel; csak egyetlené gy
helyt sikerült csöndesen elvégeznie mondó-
káját.

Mi európaiak, kivált mi magyarok, ba-
josan tudnók megizeliteni az efféle amerikai

; különcz dolgokat. Egy azonban eszünkbe
, jut e nő orvos s átalában a nő-emanczipiczió
* kérdésénél s ez azon nagy elv, mely már

régen kimondatott, mint a valódi keresz-
tyénség egyik legszebb erkölcsi vivmánya,
— nagyobb részt adni társadalmi életünk-
ben a nőknek, — a nő által hatni a férfira s
ez által a társadalomra.

—a—r—

Képek a koronázásról.
6. A magyar királyi testőrség.

E daliás alakok, vállukon a harczias párducz-
bó'rrel, délczeg lovaikon, s férfias arczkifejezésök-

Krpek a koronázásról: 0. A magyar királyi testorsép;.

forditja figyelmét, gyakorlatát s szenteli életét; | teremébe, hol felolvasás vala tartandó. A terem kel: ezek az ujonnan visszaállított magyar királyi
itt a nő gyöngéd kezének s részvevő szivének i nagy tömeggel s roppant zajjal telt meg. testőrsereg tagjai.
nagy mezeje lehet, s a nőiség is ajánlja neki e! Végre megjelent a nő orvos. Ugy, a mint ol- KP™ mnnj;„i. ™.i_ u~~r, </*„„*/:-«-?_
mező kizárólagos mivelését cs kétségkivül előnyö- j vasóink e képen látják. Hosszu, elül végig gom-
ket nyujthat neki a férfi orvos fölött. De Walker j bolt kabátban, melynek gomblyukától, az alatta

ÍN em mondjuk már, hogy „nemes" testőrség,
mint eredetileg volt, a mint Maria Terézia, az
akkori szellemben s államszerkezethez képest föl-
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állitotta 8 ugy rendelte, hogy megyénként njánl-
tassanak s vétessenek föl bele a magyar nemes
ifjak, bizoDyos testi és szellemi megkivántatósá-
gok szerint.

Tagadhatlanul szép és a magyar nemzet nem
egy jellemvonásának hizelgő intézmény volt ez.
A nemzeti büszkeség, trón iránti hüség, harczias
s egyszersmind diszelegni szerető szellem, mind
kielégítést nyertek benne. Az eszes császár-
királyné jól tudta ezt; ismerte magyarjait s a tőrö-
ket, melyekkel ily nemes vadat fogni kell. Mert
nem titok, hogy a magyar szellem nieghajlitása,
nemzeti sajátságaink lassanként letörlése, — egy-
szóval a németesítés volt végczélja. Ezért vette
föl udvarába a magyar nemes ifjakat is, hogy a
bécsi és udvari élet s ottani szellem rendre átala-
kítsa e nyers magyarságot s utat nyisson egy nyu-
gati czivilizatio nemzetietlenitő hódításainak.

Mennyiben érte czélját a nemes testőrségi
intézmény? nem ide tartozik részletezni; vala-
mint az sem, vajjon, ha József császár is, rohamos
czentralizálási törekvései helyett anyja simább és
behizelgőbb politikáját követte volna, ellene tudott
volna-e állani nemzetünk jobb szelleme oly mér-
tékben, mint igy, a felköltött ellenhatás ereje
által? — De azt nem hallgathatjuk el, hogy daczára
Mária Terézia felolvasztási törekvéseinek, a ma-
gyar nemes testőrség soraiban mindig megmaradt
a nemzeti szellem; s a mi nevezetes és figyelemre
méltó tünemény, e kis csapat kebeléből kelt ki
azon nagyszerü következményű irodalmi mozga-
lom, mely utóbb Kazinczy által vezetve, alapja s
megteremtője lőn mai irodalmi helyzetünknek.
Bessenyei György, Báróczy Sándor, Barcsay Ábra-
hám, a testőrség tagjai voltak s együtt élesztették
a nyelv és irodalom szeretetének már-már ham-
vadó tüzet s inditák meg azon irodalmi mozgal-
mat, melynfl nagyobb még nem volt miiünk.
Kisfaludy Sándor is a gárdában kezdé zengeni
Himfije édes-bús dalait.

1848-czal, mint annyi egyéb intézmény, a
nemes testőrség is megszünt: hogy 1867 tel, mint
annyi egyéb, ez is uj életre keljen. Legyen a gárda
nemcsak a trón és a fejedelmi személy biztonságá-
nak őre, legyen a trón közelében a nemzeti szel-
lem őre és fenntartója is! — a — r —

Nemzetiségek .1 párisi kiállításon.
in.

A párisi roppant látványos előadás egyes
részleteit még igen soká nem fogják kimeríthetni,
s azok a könyvek és czikkek, melyeket róla irtak,
8 melyekből magokból egy önálló kiállitás telnék
ki, csak parányi részét hozhatják ez elláthatlan
egésznek.

Ime mi három collectiv képben csak abból
hoz'unk valamit, a mi kivül van az épületen, s
mintegy csak czifraságaul tekinthető a kilencz
óriási épületgyürüben felhalmozott épületnek, —
s mégis folyvást akad tárgyunk ezek közt is, mely
érdekes tárgyat nyujt a festő ónjának s a leiró tol-
lának.

Folytassuk tehát sétánkat a Mars mezején, a
kiállitási palotán kivül és látogassuk meg először
is az amerikai házat. Stereotyp kifejezés az, hogy
minden a mi amerikai, nagy, terjedelmes, meg-
döbbentő; ime e házikó épen egyszerüségével
akar a kelet annyi ragyogó épülete közt im-
ponálni. Pedig nem is azt a gyarló hajlékot
ábrázolja, melyet a polgárosodás úttörői a vad
népek közé haladásuk közben, az os erdők árnyá-
ban szükségből összetákolnak, hanem az értelmes
ültetvényes mezei lakát, kinek polgárisuhabb ér-
zéke egyiránt fogékony csin és kényelem iránt. Fá-
ból és köböl vanés az élelmes yankee farmerkony-
hán és kis szobákon kivül még egy tágas termet is
bele tud szoritani, melyben a forró nap fáradalma
után családja körében élvezi az alkony hűs legét.

Az uj világ ez épületétől nem messze az ó
világ egy építménye: hollandi majorház mosolyg
reánk. A kettős kis hajlék fából épült, szalmával
van fedve és nyájas sárgára festve, csupán a szög-
letoszlopok fehérek. Az egész szerkezet egyszerü,
de világhirü tisztaságával becsületére válik az ora-
niaiak fölötte lengő zászlajának. Benn minden fel-
található, mi a szorgalmas hollandinak a tejterme-
léshez szükséges, s az oda tartozó ólakban igazándi
lovak és tehenek vannak, sőt a látogató színről
szinre láthatja ott a hires hollandi sajt készités-
módját is.

Nem messze YV'asa Gusztáv már emlitettük
házától, norvég házikó áll, fából épitve, hogy fo-
galmat nyujtson e dualisticus ország épitésmód-
járól, sőt sajátságairól is, a mennyiben a palota-
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1 sorba nem fért holmikat itt helyezték el, s annál-
fogva e házikó mintegy önálló kiállítása a norvég
halászatra vonatkozó eszközöknek.

Most egy kioszkféléhez érünk, mely nem egy
nemzet, hanem egy nő sajátságait akarja elénk
tüntetni. A nyolcz szögű épület közvetlenül a tó
partján áll, zöld füvü dombocskán. Tizenkét mü-
vész egyesült felépitésére, s építészet és festészet
versenyezett földiszitésére. A franczia császárné
pavillonja ez, ki nagyon szereti a szabad léget s
természetet, s kinek kedveért a padlás festészete a
hajnalt, a falaké pedig az ébredést ábrázolja.

A nemzetközi szinház elég nagy épület, 1200
nézőre számitva; modora meglehetősen megfelel
nevének, mert épen nem igyekszik sem kort, sem
helyet képviselni. Annál kevésbbé törekszik erre
színpadja, mely igazi francziás, az az nagy terje-
delmü, látványos, pompás darabok előadására szá-
mitva.

Pia eszünkbe jut, hogy Francziaországban
vagyunk, melynek császára nagyon szeret a mun-
kások nép osztályával kaczérkodni, bátran követ-
keztethetjük, hogy nem feledkeztek el olyasmit is
kiállitni, mi azokat különösen érdekli. S valóban az
olcsó ház méltán kedvenezük. Egy társaság állitja
ezt ki, mely 3000 frankjával (1200 ft.) ajánlkozik
ilyet megrendelésre búrkinek épitni. Ez épület
azon feladatot oldja meg: hogy lehessen kicsi té-
ren, kevés pénzen egészséges, és lehetőleg kényel-
mes hajlékot épitni a szegényebb polgárok számára ?
A ház téglából van. Benne földszint előszoba, me-
lyet konyhánakis használhatni, és egy tágas szoba,
az emeleten pedig két hálószoba; azon kivül pin-
cze, padlás, és a mi még nélkülözhetlen a há-
zaknál.

Az oktatás és nevelésügy is képviselve van
a Márs-mezőn s az enemü tárgyak közt méltó
figyelmet érdemel a porosz iskola. E német nagy-
hatalmasságban a nevelés igen jó lábon áll, s
minthogy az épületben nevelési eszközeinek nagy
részét felállította, bátran sorozhatjuk azt a kert
érdekesb látványai közé. A ki nem tudja e ház
rendeltetését, igénytelen külsejénél fogva közö-
nyösen fog mellette elmenni, de a ki aztán belül
is megnézte, és elgondolta: mily eredményeket
mutatott föl a polgárosodás ez eszköze a legkö-
zelebb mult időkben, az méltó tisztelettel gondol-
hat később reá.

Az uj kor egyik leggyaVorlatibb müvének, a
suezi csatornának külön épületet szenteltek, mely-
ben a suezi földszoros földirati és helyirati viszo-
nyai dombor térképekben, az átvágásnál használt
gépek, a hajók, hajómühelyek, gépmühelyek és
vizvezetések pedig mintákban ábrázolvák. A vál-
lalatra vonatkozó kiállitmányok mellett suezvidéki
termények is vannak itt, és egy tágas szobában
meglepő képet nyujt a csatorna panorámája.

A külső kiállításban Szászország is követte
a poroszok jó példáját, nevelésügyi tárgyakat
állitván ki a szász iskolában. E csinos épület igen
sok hasznos dolgot foglal magában, s még a közö-
nyösöknél is meglehetősen divatba jött, mióta e
hasznos kiállitványt arany éremmel diszitették
föl. Az angolok különösen a tornászaira vonat-
kozó eszközökben gyönyörködnek, melyeket oly
sikeresen használnak külföldön és fájdalom, any-
nyira semmibe sem vesznek minálunk!

Magyarok Ausztráliában.
(Eredeti levelekből )

Olvaíóink-emlékezni fognak, hogy a jelen
évben már kétszer közöltünk e czim alatt tudósi-
tást, a föld tulsó oldalán — ellenlábasaink közt
— élő hazánkfiairól.

Kiadó-hivatalunk derék pénztárn okának
Küzdy (Kempf) Albert urnak fivére, dr. Kempf
Jozsef hazánkfia, kinek leveleiből előbbi tudósítá-
sainkat is merítettük, május 16-án irta utolsó le-
velét testvéréhez, mely Pestre épen két hó mulva
érkezett meg. A levél, a tisztelt tudor urnak uj
lakásáról Minmi-ből van irva, mely szintén Uj-
Dél-Walesben, és pedig New-Castle közelében
eső telep, hol emlitett hazánkfia, mint leveléből s
egy mellékelt hirlapi közleményből kitünik, a te-
lep lakóinak, kiknek nagy része aranyásó és bá-
nya-munkás, rendes orvosa s köztiszteletben áll.
Levelének az ottani anyagi helyzetre vonatkozó
részéből veszszük ki e nehány sort:

„Én jelenleg a Minmi-Collierykben (kőszén-
bányákban) L. 365 ( = 4380 ft. o. é.) rendes fize-
téssel, azon kivül a szülészetért s magán-gyakor-
latért L. 60 (=720 ft. o. é.), s igy összesen 5100
tt. o. é. fizetéssel szolgálok. Ezért vagyok mint-

egy 200 miner (bányász) és 2 Lodge-ok (tanya)
hivutalos orvosa. Nekünk is sokat keli harczolnunk
kezdetben, mert ha valahol, itt igazán áll, hogy
omne initium durum. A kiadások pedig aránylag
nagyobbak. — A bányavárosokban c>ak 400 lélek
van; városkám egy bushban (erdős helyen) fek-
szik; házikói a legegyszerűbbek, a mit gondolni
lehet s nem nagy tartósságra vannak épitve. A
vaspálya, mely hat (angol) mérföld hosszu s a
Hunter-Rivérig (folyó) nyulik, a város közepét
metszi. Van városkánkban két Chapel (kápolna);
egyik a methodistáké, a másik welsh (olasz, tehát
katholikus). Van négy nagy szálloda, melyek
egyikében, a Hand of friendschip-hotelben (Szál-
loda a baráti kézhez) magam is lakom. Egyéb-
iránt a ,.geschaft"-ek valamint mindenütt, ugy itt
is elég roszul mennek. Nálunk egy labourer (nap-
számos keres napjában 6—8 shillinget (4—5 fr.
o. é.); a bányász naponként megkeres 10 —12
shillinget (6 — 7 o. é. fr.) is; ez csak mégis több
mint honunkban, bár, természetesen, itt aztán
élelme is sokkal drágább, mind a mellett ha szor-
galmas s a mellett nem pazarló, nem részeges-
kedő, tehet félre eleget öreg napjaira. Istenem,
mily nagy különbség! mig nálunk (t. i. Magyar-
országon) még a müvelt embernek s iparkodónak
is alig lehet tengődni, Ausztráliában ujabb meg
ujabb rush-ok (aranytelepek) nyilnak szüntelen.
— Esőnk most, egy hónap óta, folytonosan tart;
valamennyi folyónk, pl. a Brisbane, Logan, Al-
bert, Hunter, Shoulhaven stb. mind áradásban
van; nagy része kiöntvén, rengeteg kárt okozott,
de itt azt föl se veszik." . . .

Érdekes azon kis hirlapi tudósitás, mely a
levélhez van mellékelve s előadja, miképen válasz-
tatott meg, vagy is inkább bizonyos próba-idő
multán mikép erősitetett meg községi orvosul
Minmiben Kempf hazánkfia. Egy pár ember t. i.
ellene volr; egyik, mert azon orvosi tanácsot adta
volt neki, hogy tartóztassa magát a tulságos pá-
linkaivástól. A másiknak egy fekete-gyémánt
porszem szökött volt a szemébe s borzasztó fáj-
dalmakat okozott; a munkás egy pajtása a beteg
szemben, mielőtt az orvos pontosan megvizsgál-
hatta volna, fölfedezte a bajt okozó gyémántot;
most ezek ketten a doktor ellen keményen kikel-
tek; de a tulnyomó többség rövid debattirozás
után megválasztotta.

Egy másik hirlapi tudósításban a minmi-i
levelező magyar zenetársulat hangversenyéről tu-
dósít, mely igen jól ütött ki kezdetnek s még
több gyarapodást igér jövőre; feltünt ott, hogy a
zenekarban legtöbb a hegedü; van klarinét és
kürtsip is, meg több olyan, minek nevét a hirlap-
tudósitó nem tudja. Valószinüleg czimbalom is
lesz köztük. Ugy látszik e vállalatnak is dr. Kempf
a kezdeményezője, bár levelében nem tesz etnb-
tést róla.

Jelen levelében dr. Kempf ismét elősorolj;),
mind azon magyarokat, kik — tudtára — Ausztrá-
liában vannak. Utóbbi (lapunk f. évi 11-dik szá-
mában közlött) tudósitása óta, melyben összesen
kilencz ausztráliai magyart sorolt elé, a névsor
már teljesebbé lett. Folytatólag hát mi is kiecé-
szitjük a név-ort.

10. Nagy László, kiről ugyanazon (ll-dik)
számunkban, egy más tudósitás alapján közlöttünk
adatokat. Kempf orvos ezt irja róla: Lachlanban
mint digger (aranyásó) él egy bizonyos Nagy, aradi
(valóban: kecskeméti) születésü, nejével, ki Bajá-
ról való.

11. Levényi, Zemplénből, aranyműves, igen
gazdag, derék magyar ember. Lakik Ca>tle-Main-
ben, 75 ang. mid. Melbournhoz.

12. Farkas (alkalmasint Wolf), ágens MeU
bournban, Victoriában.

13. Ujlaki, honti fiu, volt huszár-káplár,
digger.

14. Wéghey, igen müvelt ember, lakik Mel-
bournban. Ö alapitotta ott a mechanic-institutiont
(gépgyár-egylet), s a mellett igen jó dolgá volt.
De összeveszvén az angol managerrel (művezető-
vel), elhagyta azt s most mint digger müködik az
aranybányákban.

15. Dr. Spech, erdélyi szász, lakik Balarát
városban, Victoriában.

16. Horváth, borbély Aradról, a diggereknél
mint orvos (quack) működik Fifemileban, Uj-Zee-
landban.

17. Csomortányi Lajos, volt cs. osztrák fő-
hadnagy, nős; digger a Maryborough melletti
aranybányákban, Victoriában.

18. Még van ott, közel Echuchához egy lo-
vász, kinek nevét' t. tudósítónk nem tudja.

19. Marsovszki István, hevesmegyei fi, mint
digger a Victoria bányákban mintegy 3000 ftot

összeszerzett, azon nadályokat vett s kereskedésre
Dél-Amerikába vitte.

20. Damburgi (?) volt forradalmi ezredes (?)
— Kaliforniában tanulmányozván az arany válasz-
tási műfolyamot, átjött ide s Victoriában Mel-
bournban az arany-olvaszdát valóban katonásan
vezényelte. Innen Lond ,nba indult vissza, hogy
ott is hasonló olvasztókat alapitson;de mikor épen
partra szállt volna már — szélhűdésben meghalt.
Derék magyar hazafi volt. Béke poraira.

Ime, ennyire terjed már, dr. Kempf hazánk-
fiának lajstroma, az Ausztráliában letelepedett
vagy megfordult magyarokról. Valószinü, hogy a
lajstrom még most sem egészen telje3 s kiegoszi-
tését még várhatjuk.

Érdekes lesz olvasóink elött tudni, mikép vet-
ték az ötödik világrészben élő magyar testvéreink
a hazánkban közelebbről történt nagy politikai
változások hirét.

Kempf orvos, testvéréhez irt levele elején kö-
szönetet mond neki az innen küldött ujságokért,
különösen a „Vasárnapi Ujság" számaiért és „ha-
zánk bölcs fia és mentője Deák Ferencz arczképe-
ért." „Hogy örömünkben, Ugymond, ajkainkhoz
nyomtuk e magyar ereklyéket, azt gondolha-
tod. . . . Deák arczképét, habár nehezen váltam
meg tőle, tegnap be is küldöttem Blau Adolf úr-
nak, egy igen lelkes honfitársamnak és barátom-
nak, hogy a „8idney-Illustrated-News]}aper"-be
(Sidneyi Képes Ujság) kitétessék; Deák rövid élet-
rajzát angolul is beküldém neki; jövő hónapban
meg fog jelenni a lapban s akkor több példányt
fogok belőle hazánkba küldoni. — Sokan ugyan
itt is ismerik már Deákot a londoni „Illustra-
ted News"-ból, (az ugyan ismerhetlen arczképe
volt. Szerk.), és igen örvendettünk, hogy a hex-
hami álamvaspálya Robson nevü állomásfőnöké-
nél találtuk arczképét és a magyar korona rajzát,
egyenes keresztiéi, mintha azt jelzené, hogy koro-
nánkon ismét emelkedik a kereszt." — „Olvastuk
a lapokban, irja alább, hogy Ö Felsége Pesten
koronázandó, hogy si magyar miniszterium gróf
Andrássy Gyula elnöksége alatt kineveztetett;
olvastuk Deák ujévi beszédét . . . egyszóval mi is
örvendünk szeretett hazánk és nemzetünk ujra
virulása fölött. A nap nemcsak Ausztráliában,
hanem Magyarországban is szépen kél föl. De
mind a mellett, Isten tudja miért, szivünk tele
van aggodalommal, mert egy nemzet valódi önál-
lása, léte, boldogsága, sőt szabadsága is, a mai
gyakorlatias, rideg világnézet szerint „pénzen
alapszik." Pénz kell és erő, hogy a külnyomásnak
sikerrel ellenállhasson. Hogy Magyarhon 16 millió
lakóival, sok nemzetiségeivel, befelé és kifelé
tekintvs, magára fenn nem állhat, az elvitázhatlan
tény." Itt a levélíró bővebben fejtegeti politikai
nézeteit és combinatioit, melyek arra mennek ki:
szoros összetartás a birodalom többi részeivel s
külszövetségek keresése, egy visszaállítandó Len-
gyelországgal stb. — melyeket azonban itt bíz-
vást mellőzhetünk.

A fölebb emlitett Sidneyi képes ujság több
számát is küldötte Kempf ur, ismertetés végett. S
olvasóink bizonyosan szivesen veendik, ha köze-
lebbi számaink valamelyikében, lapunknak e távol-
földi rokonát bövebben is meg fogjuk velök
ismertetni, sőt talán abból egy pár érdekes köz-
leményt is átveendünk.

Egy másik, május 21-kén kelt levelében
Kempf tudor igen érdekes ismertetést közöl a
Bushmen (erdei emberek) vagy Blackfellows (fe-
keték) nevü ausztráliai vademberek életéből és
szokásairól. Ez ismertetést, mint önálló érdekűt
és a mi több s nálunk felette ritka: mint eredeti
közlést s népismertetést az ötödik világrészről,
már jövő számunkban egész terjedelmében fogjuk
közölni olvasóinkkal.

Addig is a mielőbbi visiontalálkozásig bu-
csut mondunk derék honfitársunknak, ki oly tá-
volban, a föld tulsó oldalán is oly forró szeretet-
tel csüng hazáján s midőn övéit fölkeresi tudósi-
tásaival, lapunkról is megemlékezik.

A tej II * in is i I ;
(Folytatás. I

A tejjel tett tudományos vizsgálatokból ki-
tünt, hogy a tej összetételében mutatkozó különb-
ség igen nagy és ingatag, főleg az egyes állatok-
nál. E körülmény a gyakorlatban némileg azáltal
egyenlittetikki,hogy több marha teje összeelegyi-
tetik és ugy adatik el. Innen van tehát, hogy azon
tej sulya, mely a piaczon kapható, csak nagyon
szük határok között ing. Ezen fajsuly tudniillik,
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ha a vizet 1000-re teszszük, a piaczi tejnél 1029 —
1033 között ing. A különbség tehát csak Vioon
részt teszen, és mégis daczára e csekélységnek a
tej egyes alkatrészei között igen nagy különbsé-
gek tapasztalhatók.

Azon tejnél, mely egész csordát képező mar-
hákból van összevesryitve, a víztartalom 86—90"/0
között ingadozik, és igy a tömött alkatrészek
10—14!>/0-tet tesznek. E különbség látszólag nem
jelentékeny, de m''gis a hamisitá-ra nézve nagyon
csalékony. Ugyanis a jó tejhez, melyben 14% tö-
mött rész van, 4% vizet lehet vegyiten' és még
ekkor is 10° „ tömött részszel biró tejet nyerünk,
tehát olyant, milyen a természetben gyakorta előjő,
a nélkül, hogy meg volna keresztelve.

Ezekből tehát világos, hogy bizonyos határok
között még a vegyész sem képes a hamisítást ki-
mutatni. Ebböl azonban az eladó nem nagy hasz-
not huzhat, mert ha azt akarná elérni, hogy csa-
lását kimutatni ne lehessen.tejét minden alkalom-
mal tudományosan meg kellene vizsgálni, mi sok-
kal nagyobb bajjal járna, mint mennyit a hamisí-
tásból nyerendő haszon tenne.

Ugyanezen okból az egyes alkatrészekből
sem lehet biztosan megitélni, vajjon a tej meg van-e
hamisítva vagy nincs, mert a különböző tejben az
egyes alkatrészek mennyisége is nagyon külön-
böző, mint azt már fenébb megemlitettük.

Minthogy a nagyitó üveg-alatt a tej egyes
alkatrészei könnyen és biztosan megkülönböztet-
hetők, közel volt a gondolat, hogy ezen eszközt a
tej megvizsgálásánál a hamisitások felfedezésére
használják. Kétségtelen ugyan, hogy nagyitó-üveg
segélyével a rosz, vizes tejet a tejsűrütöl könnyen
meg lehet kölönböztetni: de az is áll, hogy bizto-
san csak is ezen szélső különbségeket ismerhetjük
meg. Ha a jó tej nagyon vékony rétegben van a
nagyitó üveg alatt, ugy abban ép oly ritkán látjuk
a zsirgolyócskákat, mint a vastagabb rétegű rosz
és vizes tejben. És ha megforditva veszszük a dol-
got, a vizzel ritkított t>;j, ha vastagabb rétegben
van előtünk, ép oly zsírosnak mutatkozik, mint a
jó és zsiros tej. A csalódásnak tehát a nagyitó-
üveg használata mellett is ki vagyunk téve, ha vele
vizzel hamisítást akarunk vizsgálni. Ellenben a
nagyitó üveg sokkal fontosabb azon esetben, ha a
tej oly tárgyakkal van hamisítva, melyek benne
természetes állapotában nem foglaltatnak, a meny-
nyiben ezek csak mechanikailag vannak hozzá
eiegyitve, mint például ha a téj apróra sodort
ürüvelővel, vagy burgonyakeményítővel van meg-
hamisítva. Az efféle hamisításokat semminemü
más eszközzel olv gyorsan és oly biztosan meg
nem ismerhetjük, mint nagyító-üveggel. Itt azon-
ban megint egy más nehézség adja elő magát. A
tejvizsgálatot, mint már emiitők, nem természet-
búvárnak, hanem rendőrhivatalnoknak kell vég-
hezvinni. A vizsgálati módszernek tehát olyannak
kell lenni, mely semmi előismereteket nem igényel
és bármily körülmények- közt csekély eszközzel és
gyorsan végrehajtható.

Nem is hiányzanak a módszerek, melyeket a
tej megvizsgálására javaslatba hoztak, csak az a
kár, hogy azok nem sokkal jobbak, mint a tejmér-
leg. Lássunk néhányat közelebbről.

Tudva van, hogy a tej átSáthatlanságát azon
zsirgolyócskák okozzák, melyek abban úsznak és
egyenlően szétoszolva vannak; de tudjuk azt is,
hogy a téj vékony rétegekben átlátszó. A franczia
Donne azon gondolatra jött, hogy azon réteg vas-
tagságából, melyen belől a tej átlátszó, meglehetne
határozni, hogy nagyobb vagy kisebb mennyiségü
vajgolyócskák vannak-e a tejben, 8 ennélfogva azt
is, vajjon a tej meg van-e hamisitva, vagy nincs.
Hogy tehát megtudhassa, hogy valamely tej le
van-e felezve vagy vizzel megvegyitve, egy esz-
közt készitett, mely szinházi látcsőhöz hasonlit. E
csőben két üveg van alkalmazvi, és pedig oly mó-
don, hogy azok egy fin im csavar segélyével egy-
máshoz közelebb vagy egymástól távolabb csavar-
hatók. Az eszköz, melyen felül egy kis tölcsér van,
tejjel megtöltetik és attól három láb táv^lságraegy
gyertya megyujtatik. A vizsgáló az eszközt az égő
gyertya felé irányozza, s azután az üvegtáblákat
annyira összébb csavarja, hogy tejrétegen át né-
zett lángot épen észrevehesse. Minél vékonyabb a
tejréteg, melyen át i világ észrevehető, annál vaj-
gazdagabb a megvizsgált tej, és me/forditva. Egy
fokozatról, mely az eszközre alkalmazva van, a tej
vajtartalma azonnal leolvasható. Ezen eszközt, me-
lyet Donne laktoskopnak nevezett, a'2-ikábra tün-
teti elénk.

Ezen eszköz, a fenébb előadott okoknál fogva,
még akkor sem felelhetne meg feladatának, ha a
tejlsak vizzel hamisittatnék; de sajnos, a roszlel-
küség a tej hamisitásánál annyira ment, hogy

2 dik ábra. Donne laktoskopja.

nemcsak vizet,
hanem krétát,

keményítőt,
ürüvelőt, ká-
faüsztets más
efféléket ele-
gyitenek a tej
közé, s ezen
mesterséges

vegyitékeket
a laktoskop-
pal épen nem
lehet megis-
merni.

A Z3irmeny-
nyiség meg-

határozása
sokkal köny-
nyebb és biz-
tosabb volna,
ha azt esz-
közölhetnők,

hogy a vajgo-
lyócskák sza-
badon uszsza-
nak a folya
dékban. Ha ez
igy volna, ugy
a tejet csak

fel kellene
melegkenünk,

hogy a zsir belőle kiváljék. Ez által a tejet két
részre választanok: felül úsznék azsirréteg, az
alatt pedig tiszta viz volna látható. Azonban a
sejtbőr miatt a zsir nem egyesülhet egy tö-
megben. Ez csak akkor történhetik, ha ezen bő-
rök erőszakosan összeszaggattatnak, mint ezt a
vajkészités tanultja. Egyébiránt ha könnyebb
volna is a vaj kiválasztása, s ha előidézhetnők is ezt
a t j j felmelegítése által, a zsirmennyiség egyszerü
meghatározása még ez esetben is keveset hasz-
nálna, mert, mint emlitve van, a vajtartalom a ren-
des tejben is 2 — 7" 0 között ingadoz.

Továbbá megkisérlették, hogy a tej jóságát
a zsir-és sajranyagtartalomból közösen határozzák
meg. Tudjuk, hogy ha a tej megsavanyodik, mind
a zsir, mind a sajtanyag kiválik, A tej jóságának
ezen módon való meghatározása tehát igen köny-
nyünek látszik. Ugyanis minhogy a rendes jó tej
legnagyobb víztartalma 86%-ot teszen, ennélfogva
az ezen felül levő víztartalomnak szándékosan kel-
lett a tejhez vegyitettnie. Bármily egyszerűnek
látszik is ezen eljárás, a tej megvizsgálásánál ke-
vés bizonyosságot nyujt. Egyik nehézség abból
áll, hogy a vizsgálat véghezvitelére sok idő kiván-
tatik, a másik me<x abból, hogy az eredmény azon
módszerint különbözik, a mint a tejet megoltjuk.
E baj elkerülhető ugyan, de az által az eljárás bo-
nyolultabbá és hosszad, lmasabbá válik, s ennél-
fogva ez sem felel meg a czélnak. _^ .

Mi marad tehát hátra, hogy a (l( \
folyvást gyarapodó tejhamisitásnak . I ^
eleje vétessék? A legbiztosabb mód r\~"'
mindenesetre, az, ha a fajsuly meg- g^u -|
határozására visszatérünk, csak- /j^
hogy egészen más eszközt kell to V.
használnunk, mint a melyet elébb T [
leirtunk. ** J ^

Egy ilyen jobb eszközt Que- 90 | k
venne a párisi kórházak elnöke ké- J |-
szitett. Ezen kórházakban, hol a jó w |- ,p •
és hamisítatlan tej a nélkülözhetlen
czikkek közé tartozik, évek óta kü-
lönös figyelmet fordítottak e tárgyra
és a tudomány segélyével sikerült
is, oly eszközt kitalálni, mely a min-
dennapi szükséget kielégiti. A ké-
szület egy sülyedő mérlegből áll,
melyet vizsgálat alkalmával csak a
tejbe kell mártani, hogy az ered-
ményt a fokozatról leolvassuk. A
különbség csak az, hogy a fokozat
valóban tudományos elvek szerint
van készitve, s ezenkivül az eszköz
két fv.kozattal bir, melyek közül az
egyik a természetes, a má-ik a lefe-
lezett tej megmérésére szolgál. Ezen
tejmérleget, mely százalékos tejmér-
legnek neveztetik, a 3-dik ábra ál-
litja élőnkbe. (A)fokozat a feles, (a)
fokozat pedig a lefelezett tej szá-
mára van készitve.

A nagyszámu vizsgálatokból,
melyeket Quevenne ezen tejmérővel ^ " ^ ^ V
tett, kiderült, hogy a legnehezebb
tej 1042 sűrűséggel"bir, ha tudniillik, meter).
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a TÍZ sűrűségét 1000-re számítjuk; a legkönnyebb
pedig 1014-el. A fokozat tehát ezen sulykülönb-
ségekre van készitve, melyek a tejnél valóban elő
is fordulnak. Az emlitett két meghatározás a vég-
pontokat képezi. 14-től tehát 24-ig egyszerüen
megy a számitás, de az egyes rovatok nem egyenlő
távolságra vannak egymástól, mint a többi tejmé-
rőnél, hanem a természetes viszonyokhoz vannak
alkalmazva. Minél sürübb a folyadék, annál köze-
lekb kell az egyes rovatoknak esni egymáshoz, és
minél ritkább, annál nagyobbaknak kell lenni a
fokozatoknak. Ez rajzunkból is kivehető, hol A.
fokozat észrevehetőleg sürübb mint a. Minél na-
gyobb az eszköz, annál távolabb esnek az egyes
rovatok egymástól, és annál könnyebb és ponto-
sabb az eredmény leolvasása. Ilasonlóképen a
hőmérsék re is kellő figyelem van fordítva. Az
eszköz 12 foku melegre van készitve, s egyszers-
mind hévmérővel van ellátva, mely a hőmérsék-
különbségeket pontosan megmutatja. Hogy az
eszközt azon esetekben is biztosan lehessen hasz-
nálni, midőn az emlitett foknál melegebb vagy
hidegebb tejet kell vele megvizsgálni, e czélra
különös táblák vannak készitve, melyekből az
eredmény minden esetben biztosan megtudható.

E tejmérő használata nagyon egyszerü. Ha
az a tejben szabadon uszva 29 és 33 fok között
mutat, akkor fel lehet tenni, hogy a tej j ó ; de a
két végpont tudniillik a 29 és 33 fok gyanus. Az
utóbbinál lehetséges, hogy a tej le van falezve,
az előbbinél pedig, hogy viz van hozzá vegyítve.
Azon czélra tehát, hogy e kérdés felett határozni
lehessen, a ljfelmérő (crémométre) szolgál, s
ezenfelül a lefelezett tejjel egy második vizsgalatot
kell tenni, mely czélra az eszközön különös foko-
zat létezik. Ezen második mérés épen a kétséges
esetekre bir különös becscsel.

Quevenne tejmérője a gyakorlati életben már
is nagy tetszést nyert, és jó sikerrel alkalmaztatik.
Leginkább Sveiczban van nagyon elterjedve. I t t
a sajtgyártás a legujabb időben igen nagy lendü-
letet nyert, és pedig legfőkép azáltal, hogy nem-
csak a hegyes, hanem a mezős vidékeken is meg-
otthonosodott és az egyesülési elv, kitünő ered-
ménynyel, életbe lépett. Egy vagy több falu la-
kosai sajtgyár alapítására összeszövetkeztek, és
minden részvényes ideszállitja tejét. E tejszállit-
mányokat nem lehet egyszerüen mennyiségök
szerint számitani, mert habár átalában a tej tejnek
marad is: a mint emlitettük, még a természetes és
rendes tejnél is nagy különbségek léteznek. I t t
tehát egy biztos tejmérő a legsürgősebb szükségek
közé tartozott, és ilyennek is találtatott a Que-
venneféle, mely köz megelégedésre átalánosan
használatban v a n . — P á r ev előtt Berlinben, Bécs-
ben és más nagyobb városokban is a rendőri vizs-
gálatoknál használni kezdették és jó eredmény-
nyel.

Valamint Quevenne, ugy honfitársa Vergnette
is azon fáradozott, hogy a tej megvizsgálására
alkalmas eszközt állítson elő. A tej jóságának
meghatározásánál ő is a fajsulyra támaszkodván,
két üres fémgolyót készitett, melyek közöl az
egyik a jó tejnél az edény fenekére sülyed, a má-
sik pedig a tej felszinen uszik. Ha a tej kitünő
jóságu, tehát sok vajrész foglaltatik benne, akkor
mindkét golyó a felszinen uszik, ha pedig viz van
a tejhez vegyitve, akkor mindkét golyó alámerül.
A feltaláló azonban ezen készületet nem találván
elég biztosnak (a minthogy az a felébb mondottak
szerint csakugyan nem is lehet biztos), azon gon-
dolatra jött, hogy czélszerübb volna, ha a tejnek

4-dik ábra. Vergnette tejfelmérője.

egyes részeit méri meg, s a jóság meghatározására
ezekből meriti a következtetést. E czélból több
egyenlő nagyságu üveghengerből egy tejfelméröt
készitett, melyet % nagyságban lerajzolva a 4-ik
ábra mutat. A különböző tejfajokat az üvegcsőkbe
töltik és nyugalomban hagyják. Ha a tejfel össze-
gyűlt, könnyü dolog a Ciőkben a felmennyiséget
összehasonlítani, s abból a tej zsirosságát meg-
itélni. De hogy a vizsgálat egyoldalu ne legyen, a
sajtanyag mennyiségét is ki lehet tudni. Ugyanis
egy kevés savat adva a tejhez, a sajtanyag össze-
fut. A ki a tej összetételét tudja, az a tejfel és a
sajtanyag mennyiségéből, valamint a kettő között
levő savó erejéből, melylyel a fényt megtöri, a
többi alkatrészek mennyiségét is könnyen meg-
ítélheti. Ha ezen egyszerü vizsgálathoz a nagyitó-
üveggel való vizsgálatot is kapcsoljuk, ugy meg
lehetünk győződve felőle, hogy a tejnek czélsze-
rübb és alaposabb megvizsgálásához vegyi tudo-
mány és eszközök nélkül, alig juthatnánk. Csak
az a sajnos, hogy ezen vizsgálat egy egész napot
vészen igénybe. ( V é g e v̂etkezik.)

A h ő s é g .
Mindnyájan ismerjük a „meleg '-et. Néha

megégeti ujjainkat és szánkat. Hatása alatt a vas
és más kemény tárgy fölolvad, és igy a szilárd
testek folyókká és a folyó testek gőzökké válnak.
Mindazáltal némely szilárd testek, bárha fölol-
vadnak is a hőségben, soha sem lesznek egészen
folyókká. Példa erre az üveg és egy nehány érez
is. A szen — a tiszta faszén — még soha sem
olvadott fel a hőség mesterséges alkalmazása
által. Ha nekünk az sikerülne, szemünk hihetőleg
gyémánttá fogna olvadni. Elégethetjük ugyan a
szenet, de az láng nélkül ég el. — Vajjon mi
okozhatja e rendkivüli változásokat? A hőség
bizonyos érzést költ fel testünk idegeiben. Azon-
nal észreveszszük müködését, mihelyt külön-
böző tárgyakhoz érünk. De ha kérdésünkre kielé-
gitő feleletet akarunk nyerni, gondosan meg kell
különböztetnünk egymástól az okot és okozatot.
Érzünk valamit, a mit közönségesen „meleg"-nek
nevezünk. De mi ezen érzés oka? Látjuk, hogy a
vas — mint mondani szokás — „izzó veres"-sé
lesz. De mi az, a mi a vasat veressé és tüzessé
teszi? Kezünkbe veszünk egy szivacsot és azt
nedvesnek találjuk, — azt mondjuk, hogy viz
van benne. Meg fogunk egy darab erezet és me-
legnek érezzük. Azt mondjuk, hogy ,,hőség" van
benne. A vizet láthatjuk; de láttuk-e valaha a
meleget? A vizet megmérhetjük és tudjuk, hogy
egy köbláb viz 56 és fél fontot nyt-m. Sőt még a
légnek is van sulya, — a légnek, melyet szivünk
s mely egészen láthatatlan, mert egy köblábnyi
levegő 527 szemert nyom. A légkör mintegy 40
mfd magas. A lég fent a magasban sokkal köny-
nyebb mint a föld közelében, mégis e lég oly ne-
héz, hogy a felettünk levő egész levegő-oszlop
minden négyszöghüvely knyi térre 15 fontnyi
sulylyal nehezül. De a melegnek nincs sulya, az
láthatatlan és súlytalan, bárha müködését érezzük
és látjuk minden pillanatban.

Némely bölcsészek, különbséget akarván
tenni a meleg puszta hatásai és ezen hatások oka
között, feltalálták e szót „Caloric" = hőanyag.
Nézetök szerint minden test, akár szilárd, akár
folyó, akár légalaku és akár meleg, akár hideg ta-
pintatu, tartalmaz hőanyagot, épen ugy, mint a
nedves szivacs vizet. Ha hirtelen összenyomjuk e
tárgyakat, a meleg kijön, körülbelül olyanformán,
mint a hogy a vizet ki lehet nyomni a szivacsból.
Hideg érezdarabok, ha valami gép segélyénél
erőszakosan összenyomatnak, oly melegekké lesz-
nek, hogy kézzel nem lehet ho7zájok nyulni. A
lég is tartalmaz meleget. Ha hirtelen összenyo-
munk egy bizonyos légmennyiséget, oly nagy nő-
séget bocsát ki magából, hogy a tapló meggyül
töle. Magát a meleget nem látjuk, mint a vizet, mit
a szivacsból kinyomunk, de könnyen észrevehetjük
annak hatásait és azt mondjuk, hogy az a test
mely eddig hideg volt,vagy legalább annak tet-
szett, most már meleggé lett.

A „hőanyag"-nak ezen elmélete egykor nagy
divatban volt, de most már nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy a jelenkor bölcsei a hőanyagban
semmit sem hisznek többé. Azt mondják, hogy
afféle dolog a világon nem is létezik. Körülbelül
Bacon lord vala az elsö, a ki kétségbe kezdette
vonni a „hőség anyagi" elméletének helyességét.
Boyle és Newton tovább haladtak az ő nyomdo-
kain, más kitünő emberekkel együtt. Legujabban
Tyndall tanár támadta meg nagy sikerrel a hőanyag
elméletét, ő tanitott meg minket arra, hogy a

hőség nem „anyag," hanem „mozgás" vagyis a
„mozgásnak egy neme." Még pedig nem az anyag
egy nagy tömegének a mozgása, mint pl. az ágyú-
golyóé, folyamé vagy orkáné, hanem azon pará-
nyok finom rezgése, melyekből minden test össze-
van téve — parány ok, melyek sokkal kisebbek,
mintsem láthatók lennének,még a leghatalmasabb
górcső (mikroskop) segélyével is. Ha egy ércz-
gombot egy darab fán sebesen dörzsölünk, a ré-
szecskék, mikből a gomb áll, rezegni kezdenek s
meleggé lesz a gomb. Ha félbehagyjuk a gomb
dörzsölését a fán, a rezgő részecskék lassankint
visszasülyednek előbbi nyugalmas helyzetökbe,
vagy — közönséges nyelven szólva — a gomb
apránkint „kihűl." Ha az ágyugolyó valami ke-
mény tárgyba, pl. vasba ütközik, e rögtöni meg-
rázkódás oly hatalmas rezgést idéz elő mind az.
ütő, mind az ütött tárgy parányai között, hogy
azonnal meleggé lesz mindakettő, olyannyira,
hogy néha a sujtott kemény testből tüzsugár lövei
ki, mintegy feleletül az ágyu tüzére. A löveg szét-
hullott töredékei oly melegekké válnak, hogy
kézzel nem lehet hozzájok nyulni s ha a kilőtt go-
lyóban lőpor is volt, a rendkivüli hőség miatt
tüstént fellobban.

Igy tehát ha valamely tömeg mozgása, vagy
csakegy kis része is ezenmozgásnak, hirtelen meg-
szünik: a mozgás, mely eltünt, voitaképen nem
enyészett el, hanem a tömegről átszállóit a ré-
szecskékre, ez által okozván a hőség tüneményét*
Ha egy vasuti vonat megáll, vagy sebessége némi
részben megakadályoztatik, a mozgás mennyisége,,
mely a vonattól elvétetett, a kerekek parányai-
nak mozgása által lesz képviselve, melyek oly
rendkivülileg fölmelegülnek, hogy szikrazáport
bocsátanak ki magokból. Egy víztömeg, mely ma-
gasból hull alá, mint a hires Niagara-vízesésnél,
meleget fejt ki épen ugy, mintáz ágyugolyó ütése
a kemény tárgyon. A vihartól hányatott hullámok
egymáshoz ütődése a tengert fölmelegiti, — oly
körülmény, melyet a tengerészek már nagyon rég:
óta jól ismernek. A higanynak csak egyik edény-
ből a másikba való töltögetése is elég arra, hogy
e folyékony tömeg hőmérsékletét fölemelje, a mit
magunk is könnyen megpróbálhatunk. Egy pus-
kából kilőtt óngolyó, mely egy másodpercz alatt
1300 lábnyi tért repül át, ha egy vastömegbe üt-
közik, oly nagy meleget fejt ki, hogy a golyó el
is olvadna, ha a meleg egyrészét a vas el nem
nyelné. Már magának a légnek surlódása egy se-
bes mozgásban levő testtel, képes ez utóbbi
hőmérsékét fölemelni. Aristoteles ugy tapasz-
talta, hogy a nyílvesszők repülés közben fölme-
legültek.

Hogy a meleg tüneménye nem egyéb moz-
gásnál, eszünkbe juttatja, hogy a hang is szintén
az. Az ágyu durranása, egy zenei hang édes dal-
lama, a gőzgépeken lévő síp éles visitása vagy a
felhők magasztos dörgése — mindezek nem egye-
bek a parányok mozgásainál s a levegő megrez-
dülésénél. A hang a lég rezgése, mely fülünk
dobját érinti s ezáltal halló szerveinket képessé
teszi arra, hogy agyunkban bizonyos érzést hoz-
zanak létre. Ha nem lenne lég, nem lenne hang.
Ha a légszivattyú kimerített légüres edényében
kalapácscsal egy harangra ütünk, hang nem fog
keletkezni.

A hang különféle testek által terjedhet, de,
mint mondók, légüres helyen épen nem. A hang
terjedésére tehát vagy test, vagy levegő kiván-
tatik. Ellenben a hőség terjedésére a levegő nem
szükséges; innen van, hogy a nap melege, roppant
nagy távolából, a világűrön áthat a földig, vagy
a többi csillagokig. Ezt sokan azzal akarták ki-
magyarázni, hogy a világűrt, hol levegő nincs,
bizonyos a levegőnél sokkal könnyebb és vé-
konyabb anyag tölti be, melyet éthernek nevez-
tek el; de maga ez is csak bizonytalan fölvétel
(hypothesis), melyet semmi tény nem bizonyít
kétségtelenül. Ellenben az, hogy a hőség nem
egyéb, mint a test parányainak gyors rezgése,
avagy csak a fönebbiek által is eléggé be van
bizonyitva.

Egyébiránt a tárgy, melyre mi e futó pillan-
tást ve; ettük, oly mérhetlen terjedelmü, hogy a
tudomány és vizsgálódás mindig fog uj tényeket
és tapasztalatokat találni e téren. — És nem sza-
bad felednünk, hogy midőn igy a teremtés mély
gondolatait kiolvasni törekszünk, a legfőbb lény
remekművét tanulmányozzuk: ,,a ki terveiben
csodálatos és műveiben magasztos." Az anyag
csodái csak gyönge viszsugárai a szellem cso-
dáinak, g, L.
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Irodalom és művészet.
** (A Zrinyi jubileum) emlékére a „Matiea

Slovenska" közelebb albumszeru müvet adott ki,
melynek czime: „Pamatnik Matice Slovenskej ku
tristorocsnej oslave Mikulása Subica Zrinskeho,
Konanej na Slovensku." Ez album Zrinyi képét
tartalmazza s a következő munkálatokat: Ma-
gyarország állapota a török hódoltság alatt,
Zrinyi idejében Hostinskytől, epikai költemény
Sladkovicstól, Zrinyi életrajza Sasinektől, ünnepi
dal Zrinyi emlék-ünnepélyére Hurbántól, a felső-
magyarországi bányavárosok uniója Zrinyi idejé-
ben Krizkotól.

= („Rózsabimbók") czimü versgyűjtemény
jelent meg b. Pongrátz Emiltől, — a költő arcz-
képével. Kiadta Áldor Imre. A csinos gyöngy-
kiadás ára 1 ft.

—i. (A budai népszinház) iránt élénk rész-
véttel viseltetik a közönség, mit az meg is érde-
mel, mert a darabok megválasztásában ép ugy,
mint a szereposztásban műértés nyilatkozik. A
társaságnál sok ifju jeles erő van: törekvő férfiak
és nők, ügyes balletszemélyzet. Molnár gyak-
ran elragadja a közönséget kitünő diszitéseivel.
Közelebbről többször adták „Samil"-t és „Duna-
nan"-t, közben élénk vígjátékokat. Régóta foly-
nak már az előkészületek egy látványos magyar
darabra, czime „Zrinyi a költő," Józsika regénye
után dolgozva; továbbá „Nagy-Sarló" cz. látvá-
nyos színműre készülnek. Figvelemmel fogjuk ki-
sérni ez élénk társaság: működését.

= (Uj zenemű.) Kugler L. kiadásában meg-
jelent: „Magyar hymnusz." Erkel Ferencztől.
Zongorára változatokkal átírta Bakody Lajos."
Ára 80 kr.

Egyház és iskola.
** (A debreczeni országos gazdászati és erdö-

szeti tanintézet) s az ezzel egybekötött földmives
iskola f. év november havában nyittatik meg. A
tanszak három évet foglal magában; fölvételre
szükséges legalább 16 éves kor és magyarul irni,
olvasni, számolni-tudás. Elsö évben fizet min-
den egyes tanuló 120, a másod kban 80, a har-
madikban 40 frtot. Szegények részére ő Felsége
utalványoz évenkint 50 frt segélyt. A tanulók
elláttatnak szállással, élelemmel és mosatással. A
folyamodások beküldendők: október l-ig Debre-
czen, Czegléd-utcza, 2597 sz.-hoz.

** (Az evangelikusok nagy társulata) az idén
Amsterdamban tartandó közgyülésén Magyaror-
szágot Filó Lajos nagy-kőrósi reform, lelkész
fogja képviselni.

—d (Apestihelv. hitv. theologiai tanintézetben)
a vizsgálatok julius hó 20. és 2Í-ik napján tartat-
tak meg szép sikenvl. — A vizsgálatok végén az
ösztöndijak kiosztása következett, s e kitüntetés-
ben részesültek a következők: 1) a Csontos-féle
100—100 frtos dijat kapták Somogyi Géza I,
Silling Elek I I , és Gödé Károly I I I . éves theolo-
gusok. 2) a néhai Dr. Gerenday egyetemi tanár
ur alapítványának évi kamatát 25 ftot kapta Csoo
Zsigmond I I I . éves theológus. A tanintézet régebbi
növendékei közül ketten egy-egy aranyat tűztek
ki két legjobb szónok számára, s a verseny ott
többek részéről s többféle darabok előadásával
megtörténvén, Sebestyén Dávid I I . éves egy val-
lásos, imaszerű kö temény (Tompától „A gálya-
rab fohásza") szavalása által, — Laki Dániel és
Begedi Lajos szintén I I . évesek egy-egy prédi-
káczió-részlet előadása által tüntek ki, s valaki a
jutalmat egy aranynyal megtoldván, mind a hár-
man egy-egy aranynyal jutalmaztattak. 3) Má-
nyoki Tamás magyar-székelyi ref. lelkész a latin
nyelv tanulására serkentő évenkinti adománya 20
ft. o. é. szintén ekkor itéltetett oda Kovács Jo-
zsef I U . éves theologusnak, mint a ki öt pályázó
társ közt, zárt helyen, minden segély nélkül, a
legjobb latin dolgozatot készitette. S szintén dol-
gozatért nyerte Nagy Ferencz I I . éves theológus
Dinter „Die Bibel als Erbauungsbuch" czimü, öt
nagy kötetes, s kitünő bibliamagyarázati művét
egy jeles biblia magyarázatért. S végre 4) Egy
valaki által kitüzött egy arany jutalmat nyert
Kovács József I I I . éves theológus, mint a ki az
angol nyelvben legkiválóbb előhaladást tett, s azt
ugy szólván magáévá tette. — Adjon isten sok
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ilyen kitünő növendéket, mint a nevezettek, e tö-
rekvő tanintézetnek.

** (Kalocsa Róza) leány főiskolájában f. hé
28-kán d. e. 9 és d. u. 3 órakor tartják az év
vizsgálatokat. A kath. hitű növendékek hittan
vizsgálatai másnap d. e. 10 órakor kezdődnek. Az
iskola helyisége papnövelde utcza 7 sz.

Kőziutézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának f. hó 22-kén b. Eötvös
elnöklete alatt tartott ülésében Hunfalvy Pá l
értekezett a rumun nyelvről. Ezután gr. Kun
Géza olvasott a hariri nyelvről, mely rokon a
geez nyelvvel. Végül Toldy Ferencz Mátyás
Flórián ellen a Margit legenda korára vonatko-
zólag vitatkozott.

** (A székely képviselők) értekezletet tartot-
tak júl. 26-ikán gr. Bethlen János elnöklete alatt
gr. Mikó folszólitása folytán. A székelyföldi kép
viselők a kivándorlás — illetőleg a vagyoni ha-
nyatlás meggátlása czéljából czélszerünek 8 szük-
ségesnek tartják rendes társulat alakitását, mely-
nek iránya, — eszközei, — s hatásköre alkotandó
szabályaiban lennének körvonalozandók, — min-
denekelőtt tehát a társulat alakítására szükséges
szabályok javaslatba hozatalára, s ezeknek a jövő
országgyülési ülésszak alatt végleges megállapi-
tás végett a székelyföldi képviselők elébe leendő
terjesztésére gr. Mikó Imre elnöklete alatt Berde
Mózsa és Gecző János képviselőtársak ezennel
megbizatnak. Végül elhatároz ták gr. Mikót
megkérni, hogy addig is, mig a társulat megala-
kulhat, az e czélra bejövő adományokat elfogadni
sziveskedjék.

— (Egyenlőségi kör) név alatt egy olyan
egyesület van keletkezőben Pesten, mely nem zár
ki kebeléből semmi társadalmi osztályt, csupán
az egyéni tiszta jellemet vevén tekintetbe; czélja:
élénkíteni a közszellemet, tájékozólag hatni a
közügyek körül. Folyamodását már be is adta az
engedélyért.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
Rima-Szombatban aug. 11-én tartandó nagy gyü-
lésének programmja igy van megállapitva. Á tagok
beirása aug. 9-én, 10-én és 11-én délelőtti9—12-ig,
délután 3—6-ig történik. Augusztus 11-kén este
8 órakor gyűlnek össze a polgári kaszinó termeibe
ismerkedési estélyre. Aug. 12-én délelőtti fél 9
órakor a megnyitó közülés tartatik a ref. templom-
ban. Délutáni 2 órakor a város által adandó disz-
ebéd. Aug. 13-án és 14-én reggeli 9—l-ig szak-
gyűlések. Aug. 15-ik napján kirándulás Ajnácskő
romjaira és fürdőhelyére, Ozd vasgyáraiba és
Putnok példányszerü gaszdászatának megtekinté-
sére. Aug. 16-án szakülések. Aug. 17-én bezáró
közgyülés, mely részint tudományos, részint keze-
lési tárgyakból fog állani. Aug. 18-án Tornallyán
át történik a nagy kirándulás a világhirü aggteleki
barlangba, mely ez ünnepélyes alkalomra fényesen
ki fog világíttatni. A tornallyai időzés alatt a ki-
rálytó is megszemléltetik. Ugyanaz nap Aggtelek-
ről Rozsnyóra éjszakára, hol aug. 19-én, a harma-
dik — vagyis hitelesitő közgyülés fog megtartatni,
a még aznap Rozsnyóról Krasznahorka-Várallyára
s onnét Rozsnyóra visszamenve ugyancsak aug.
19-én éjszakára Dobsinára, honnan egynapi aug.
20-ki időzés után inásnap, aug. 21-én Pohorellára,
a királyhegyre és Murány ősvárába, ott az éjet

Itöltve, aug. 22-kén a kiránduló társaság Nagy-
Rőczén át Rimaszombatba utazik vissza. A szak-
ülések napjainak délutáni óráiban a közgyülés
által kijelölt bizottmányi ülések tartatnak, vagy a
szakosztályokban indítványozott kisebb kirándu-
ások történnek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
Ji (Budán) egy papir- és olajgyártársulat van

keletkezőban 400,000 frt. alaptőkével 2000 db.
200 frtos részvényre. A vállalat élén több budai
kereskedő, nevezetesen a budai kereskedelmi bank
igazgatója is, áll.

/ (A marhavész elleni rendszabályok) meg-
állapitása végett e napokban egy bizottmány ülé-
sezett Bécsben, mely többi közt ezeket határozta:
Magyarország ollen zárvonaí állittatik, a bécsi
marhavásár szabályoztatik, a ragályos marha

minden kivétel nélkül lebunkóztatik; a lebunká-
zott marha után föltétlen és rögtön kifizetendő
kártérítés jár; a vészrend szabályok áthágása iránti
rendszabályok szigoruan foganatositandók.

a* (Óvszer a marhadög ellen.) A varsói an-
gol consul táviratilag tudatta közelebbről kül-
ügyminiszterével: „A lengyel gazdák körében
erősitik, hogy a marhadög be sem következik
vagy nem válik veszedelmessé ott, hol a barmok-
kal vastartalmú vizet itatnak. A hol nincsenek
természetes vasas kutak és források, könnyü vas-
tartalmú vizet készitní, ugy, hogy ócska vasdara-
bokat vet az ember a vályúkba."

Balesetek, elemi csapások.
** (Kedden délután) 4—5 óra között a Bod-

nár-féle uszodánál, aldunasoron, egy 10 éves gyer-
mek halászott. Halászat közben helyét megváltoz-
tatandó : egy kikötött csolnak szélére lépett, ez fel-
billent, s a gyermek alábukott — örökre. A hullát
egész délutáni keresés daczára sem fedezték föl.

** (Vihar.) Komjátról, mely 2 órányira fek-
szik Érsekújvártól, a következőt irják: A julius
19-kén d. u. 5 órakor kitört roppant szélvihar,
milyenre az itteni emberek nem emlékeznek, ugy
a letakaritott, mint a száron levő gabonában rop-
pant károkat okozott, kivált a rozsban. Legna-
gyobb dühöngése közben élő fákat tördösve szét,
a földekről a markon lévő gabonát magával
sodorta. A vihar után két óra hosszat tartó sürü
záporeső volt, mely a szétszórt gabonát egészen
átáztatta, s a dús termésben felette sok károkat
okozott.

** (A vizáradások) okozta károk a galicziai
Károly-Lajos-vaspályán három millióra rugnak.
A személyvonatok, remélik, már e hó végén ujra
megkezdhetik a közlekedést, de a tehervonatok
nem a jövő hó közepe előtt.

Mi ujság?
** (A vácz-keriileti választók) elhatározták,

hogy Kossuth Lajost egyhangulag fogják megvá-
lasztani képviselőjükké; s hu ő nem fogadja el,
hasonlókép egyhangulag gr. Károlyi Sándort.

** (Vetter és Klapka tábornokok) megérkez-
tek Pestre.

** (Perczel tábornokot) lelkesen fogadták
Uj-Szőnyben és Komáromban. Lovasbanderium
vágtatott elébe; a vidék kitűnőségei csoportosul-
tak össze, köztük Giczy Kálmán; a nép pedig
ezerenkint tódult, ujból látni az annyi csatában
győztes tábornokot.'

** (Perczel Mór,) mint a zalaegerszegi vál.
kerület képviselőjelöltje, Kerkápolyi Mór s általa
az összes választókhoz a következő levelet intézte:
„Tisztelt Hazámfiai! Nagyra becsült választók!
E perczben vettem Kerkápolyi és Csertán urak-
nak, mint a zalaegerszegi választókerület megbi-
zottjainak bizalmas felszólítását. Leirhatlan öröm-
érzetekkel tölté el keblemet azon egy pár szó,
mely a telegrammban foglaltatik. — Mázsányi
súlyként nehézkedik ennek tartalma azon mér-
legserpenyőbe, mely kétségtelenül saját sorsomat,
és különösen közpályám legközelebbi kiindulását
és irányát szabályozandja; de ha imádott hazánk
szent nemtője is ugyakarandja, mint én, azonfelül
még a nemzet jövőjét, erkölcsi és törvényes igazai
teljes diadalát, az üdv müvének hovahamarábbi
bevégzését is eldöntendi. Tétovázás nélkül foga-
dom e rendkivüli és engem ép ugy meglepő, mint
mélyen megható kitüntetést. — A nagy polgári
jutalmaztatás, a bizalom e magasztos nyilatkozata
előtt meghajlik valóm. Áhitatossággal borulok
földre, háláimat rebegő a Mindenhatónak, ki
óriási megpróbáltatások között fenntarta, meg-
őrze; — az óriási elégtét a jutalmak legföl-égesb-
jének elnyerhetése s elfogadhatására. — Üdvöt,
uj életet ajándékoz nekem a bilincseiből menekült
haza, szabadsága virradtakor már megemlékező
hű szolgájáról. — Üdvvel, egy uj ezeréves, a
multinál még boldogabb és nagyszerűbb álladalmi

lkotmányos élettel jutalmazandja, — jutalmazza
meg a nagylelkü nemzetet az örök igazság Istene,
a népek sorsát intéző vas logikájú örök törvény
szelleme. — Legmélyebb hálám kifejezése mellett
hő szeretettel és tisztelettel maradok hű honfitár-
suk Perczel Mór s. k."
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**(Pest építkezéseire) a városi mérnök-hivatal
tervet csinált. Az összes költségre 4,681,050 ft.
kellene. Ez összegben a Dunaszabályozás — Rei-
ter terve szerint — 1,160,000 frttal, a vizvezetés
600,000-rel, a redout belső kiépitése 400,000-rel,
a városi törvényház 150,000-rel, a városerdei tó
bevizesitése 120,000-rel, 67 utcza csatornázása
402,000-rel van föltéve. Ezen kivül iskolák, tem-
plomok, s más épületek emelése terveztetik. Csak
pénz legyen hozzá!

** (A magyar és bécsi) delegátió augusztus
3-án vagy 4-én ül össze Bécsben, az erdélyi volt
kanczellária helyiségében.

•• (Trifunácz Pál) osztálytanácsost Nagy-
Kikindán a legünnepélyesebben s lelkesedéssel
fogadták. Királyi biztosként érkezett oda, a kikin-
dai kerület alkotmányos szervezését vezérlendő.
Este fáklyásmenettel tisztelték meg.

** (Nemesség.) A Bérczy Károlynak adomá-
nyozott nemességet és nemesi előnevet ő Felsége
Bérczy Lajosra, Károly testvérére is, kiterjesztette.

** (Fölmentés.) Gr. Erdődi Nep. Jánost saját
kérelme folytán fölmentette ö Felsége Varasd-
megye főispánságától.

** (Kinevezések.) Bedekovich Kálmán Varasd-
megye főispáni helytartójává, Kukuljevich Sak-
csinsky László Kőrösmegye főispánjává nevez-
tettek ki.

** (Kinevezés.) A magyar kir. pénzügymi-
nister báró Majthényi Józsefet kis-sztapári kincs-
tári gazdasági inspektornak nevezte ki.

** (Cseh, királyi biztost) Bukhariban kitörő
lelkesedéssel fogadták; utja onnan Fiúméig dia-
dalmenet volt. Unioszellemü beszédeket tartottak.

*• (Albrecht főherczeg), bécsi lapok szerint,
lemondott a hadsereg főparancsnokságáról, s ezzel
kapcsolatban azt hirlik, hogy az összes főparancs-
nokság feloszlattatik.

** (May nö-honvéd) jelentette és igazolta
magát a pesti bizottmánynál. Neve. Szilágyi Ida;
szatmári születésü, Kolozsvártt csapott volt föl
honvédnek s mint honvédvadász-tizedes szolgált.
Részt vett 4 csatában, Fehérvár ostromában se-
bet is kapott. Most Pesten él és jogászfiát tanít-
tatja.

— (Elveszett fiu.) Toldi Károly sárospataki
gymn. tanuló Sárospatakról folyó év junius 25-én
eltűnt. — Kesergő szüléi azóta róla semmit sem
hallottak, hollétét kifürkészni nem tudják. Kérik
azon emberbarátokat, kiknek ezen 15 évos ifju
tartózkodásáról tudomásuk van, egy pár sor tudó-
sítással enyhítsék a szüléi fájdalmat. Toldi János
a gyermek édes atyja Paraszt-Bikken lakik, u. p.
Mező-Csáth, Borsodmegyében.

** (Főorvosul) Pest-belvárosban Halász Géza
választatott.

** (Aug. 3-kán) az állatkert évfordulati ün-
nepélyt tart.

*"* (Budán) a Felség születésnapját s szent
István ünnepét (aug. 18. és 20.) az idén nagy
fénynyel fogják megtartani. Sok mágnás és fő-
méltóság készül résztvenni ez alkalommal.

** (A zsidók ellen) Romániában akkora tü-
relmetlenség nyilvánul mostanság, hogy idegen
kormányok kényszerültek közbe lépni; most a
román belügyminiszter megígérte, hogy gátat fog
vetni az üldözésnek.

** (Sarolta császárné) egészségi állapota kö-
zelebb roszabbra fordult. Most már alig lehet rá-
venni, hogy egyék, vagy hogy szobájából távozzék.
Férje halálának hirét nem merik tudtára adni.

— (Halálozások.) Konkoly Thege Rudolf élte
47-dik évében julius 12-kén hunyt el Szemerén.

— (Szives kérelem.) Ocsován Zólyomban f.
é. júl. 7-én a templom, a torony és a harangok, a
pap- és a tanitólak, az iskola s azon ház, melyben
a jótékony gyülekezet két papi és tanítói özve-
gyet saját költségén élelmezett, s mely az utazó
szegények szállásául szolgált, minden gazdasági
épületekkel együtt porrá égtek. 2920 ftig bizto-
sitva voltak, de a kár 20,000 ftra rug. A biztositás,
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mint irják, azért volt oly csekély, mivel annyira
kedvezőnek hitték az épületek fekvését, hogy azt
tüzvész által elérhetlennek tartották. A roppant
vihar, mely az egész tüzvész alatt dühöngött, ke-
serüen játszotta ki számításukat. Szivesen kérek
mindenkit, kinek szive e sorok olvasásánál rész-
vétre buzdul, küldjön a mennyit küldhet egyene-
sen hozzám, vagy azon hirlaphoz, melyben e fel-
hivást olvasandja, hogy az igy begyülendő ado-
mányokat letehessük a könyörület oltárára, kár-
vallott testvéreinknek vigaszul, nagy Istenünknek
kedves áldozatul. A nyilvánosság utján fogok szá-
mot adni. A kárvallott gyülekezetet a könyörülő
lelkek pártfogásába, mindnyájunkat Isten kegyel-
mébe ajánlom. Pesten julius 20-án 1867. Székács
József.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

A Petőfi-szobor javára Oesterreicher Simon
20 krajczár.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XVIII. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez beküldettek:

Miskolczról Ujházy Károly 8ft. — F.-Tarjánról Édes
Albert 1 ft. — S.-A.-Ujhelyről Hornyay Kálmán, Béla e's
Ödön együtt 1 ft. — Maros-Németiből Balás Sándor 40
kr. — Paulisról Ormai Adolf által: (Sákányi Ágoston 60
kr. Ormai Adolf 60 kr. Schauner Ede 10 kr. Velbawsky
Gyula 10 kr. Bétsy János 30 kr. Haasz Mihály 20 kr.)
ossz. 1 ft. 80 kr. — Az egri finövelde felsőbb osztályu tag-
jai: (Fazekas Antal, Bereszlényi István, Novák Ferencz,
Langer Alajos, Fazekas Gyula, Majewski Ferencz, Kolossy
Ágoston, Sailer Géza, Vályi Géza, Vécsy József, Párvy
Miklós, Nolten József, Rapaits Róbert, Soltész József 10
— 10 kr.) ossz. 1 ft. 40 kr. — T.-Buráról Fekecs János 10
kr. — Lakocsáról Kindl Antal 50 kr. — Iharos-Berény-
ből Sényi Balázs 50 kr. — Hajas Péter SO kr. — Szombat-
helyről Krausz József 50 kr. — Orosházáról Székács Jó-
zsef 50 kr. — Lórincziböl Rákóczy Sámuel 1 ft. — N.-
Kendről Kovács János 40 kr. — Pestről Osváth Lajos 1 ft.

A XVIII-ik közlés összege 18 ft. 40 kr.
Az /—XVIl-ik közléssel együtt begyült eddig

összesen 1141 ft. 90 kr. és 6 db. ezüst huszas.

Szerkesztői mondanivaló.
— Szabadszállás. Sz. N. Az illető sokkal közelebb

áll lapunkhoz mintsem a tiszteletére készült verseket kö-
zölhetnök. — Egy párt a népdalok „javából" szivesebben
vennénk.

— Dobsina.D.V. A 28-ik számbeli nyilt-posta termé-
szetesen máshova szólt, miután ön olynemü munkát sohasem
küldött be lapunkhoz. Azon képhez, melyet pár hónappal
ezelőtt kaptunk, szivesen fogadnánk nehány adatot.

— Ríagy-Szalontáról egy nyilatkozatot vettünk, a
kaszinóban történt kép-bemázolásról, mit az illető alap-
talan hirnek nyilvánít; s egyszersmind tudatja, hogy a ka-
szinót a végzés megváltoztatására szólitja föl.

— Nagy-Röcze. Nem szivesen folytatunk más lap-
ban megkezdett polémiát. íly megtámadásnak ugyanazon
lap hasábjain volna inkább helye.

— Pozsony. Sz. J . Magán levelet küldtünk.
— Megyaszó. Z. G. Az ajánlatot örömmel fogadtuk,

az igért érdekes rajz beküldését mielőbb kérjük.
— Miskolcz. K. R. Nevezetes találmány lehet a „vál-

tóláz elleni biztos szer," valamint az oly kenőcs is, mely a
csizma bőrét legalább 12 évig tartóvá teszi. Ha kiállja a
próbát, — szabadalom nélkül is boldogulhatni vele, azért
a hosszas felszólalást feleslegesnek tartjuk.

Megvételre kerestetik: a „Tudományos Gyüjtemény"-
ből 1830. évfolyam 5-ik, 1831. 7-ik, 1834.11-ik, 1835. 12-ik
füzete. Az ez iránti levelek: poste restante „Gy. J . — Kis-
Kun-Halas"-ra intézendők.

Nyilt tér.*)
— Alulírott tisztelettel felkérem tekintetes

Hanthó Lajos urat, egykor Sár-Szent-Lőrinczen
volt s elfelejthetlen jó tanáromat, sziveskedjék
engem hollétéről tudósítani.

Nemes-Magasi, julius hó 5-kén 1867., u. p.
Kís-Czell. Grosch Károly, ev. tanitó.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótör-
vények irányában vállal felelősséget a Szerk.

SAKKJÁTÉK.
— (A párisi világkiállítási sakktornán) a

császárdijért folyó versenyben az első dijt Kolisch
Ignácz pozsonyi születésü hazánkfia nyerte el. A
második dijat Vinavere, a harmadikat Steinitz, a
negyediket Neumann. A kiállitás alkalmával elő-
fordult érdekesebb játszmákat mi is közölni
fogjuk. __

400-dik sz. f. — Szirmay Jánostól,
(Königgrátzben).

Sötét.

379

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 394-dik számu feladvány megfejtése.
(Grimshav S.-től.)
Sötét.
d4—d3

Bd7-c7:

Világos. Sötét.
Vh8—g8

2. Hc6-b4f Kc2-d2
3. Vg3-d3tmat.

Világos.
1. Vc7-g3
2. Vg3—c7
3. Hc6-d4tmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József
— T.-Polgáron: Liszauer József. — Harasztiban: Gr. Fes-
tetics Benno. — Vizesréthen: Terray Pál. — Jolsván: Cle-
mentisz Ágost és Czikornyai Dani. — T.-Újlakon: Lövi
Jónás. — Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

A 395-dik számu feladvány megfejtése.
(A nagyszombati remetétől.)

Világos.Világos. Sötét.
1. Fd8—b6 Hb2-d3:
2. Vb8-d6: Fcö-d6:
8. Ffl—g2fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr.Festetics Benno.— Pesten: Rakovszky
Aladár. — Jolsván: Clementisz Ágost és Czikornyai Dani.
— Vizesréthen: Terray Pál. — A pesti sakk-kör

Sötét.
Ba6—b6:

2. Hf7—göf Ke4—e5
3. Vb8— h8fmat.

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságokra
augusztus l-jét ol fogva elöfizethetni, postán

küldve:
A két lapra együtt:

5 hóra (deczember végeig) . . . 4 ft. 20 kr.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
5 hóra (deczember végeig) . . . 2 ft. 50 kr.

Csupán a Politikai Újdonságokra.*
5 hóra (deczember végeig) . • • 2 ft. 50 kr.

B 3 T Folyó évi julius l-töl kezdve mindkét
lapból néhány teljesezámu példánynyal még szol-
gálhatunk.

AVasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Hónapi- és
hetinap

29
30
31

1
2
3

HE
Katholikus és protestáns

naptár

Julius—Augusztus
Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

F 1 Incze pápa
Mártha
Abdon, Scnnen
Loy. Ignácz
Vasas sz. Péter
Portiuncula
István feltai.

F 6 Sámson
Mártha
Judit
Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lidia

T I - N A
Görög-orosz

naptár
Julius (ó)

16
17
18
19
20
21
22

Hold változásai. 0 Uj hold

A fi Marina
Jáczint
Sisoas, Emil.
Makrin
Illés
Sira. Jud.
Maria Magd.

PTÁR.
Izraeliták

naptára
Tham.R.
25
26
27
28 Makrin
29

1 Ab, Ros.
2 S. Simli.

másod izben szerdán, 31-én,

hoss
f.

124
125
126
127
128
129
130

6 óra

>
za

P-
50
48
45
43
40
38
35
Ol

ra
1

ó.
4
4
4
4
4
4
4

P
iél

P-
31
33
34
35
36
38
40

nyüg.

6.
7
7
7
7
7
7
7

perczkoi

P-
40
38
37
36
34
32
31

]
hossza

f.
86

101
116
131
145
160
174

• reggel.

P-
7

18
13
13
58
22
21

S o Id
kél

ó.
1
2
3
4

P-
36
33
38
52

regg.
7
8

32
35

nyüg.

6.
4
5
6
7

P-
59
58
50
85

este
8
9

48
18:

TARTALOM.
Thurzó Szaniszló síremléke (képpel). — Lét és nem-

lét közt. - Megyei börtöneiét Magyarországon. — Régi
prédikácziók. — Egy nö orvos (képpel). — Nemzetiségek
a párisi kiállitáson (képpel).— Képek a koronázásról (kép-
pel). — Magyarok Ausztráliában. - A tej hamisitás (foly-
tatás). — A hőség. - Tárház: Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
ujság? — Adakozások Páhk Albert síremlékére. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Heti
naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

HIRDETÉSEK.
Különleges hathatósága az

ANATH ERI N-SZÁ J VÍZNEK
dr. Popp J. C. gyakorló fogorvostól Bécsben,

elöadva Janet Gyula gyakorló orvos stb. által, dr. professor O p p o l z e r
Rector magnif. kir. szász udvari tanácsos, dr. Kletz inski, dr. B ránts, dr.

Hel ler stb. által rendelve a cs. kir. koródában Bécsben.
A fogak tisztítására szolgál egy-

átalában.
Vegytani tulajdonságainál fogva fel-

oldja a nyálkát a fogak közt s fogakon.
Különösen ajánlható annak használata

az evés után, mert a fogak közt vissza-
maradt husrészecskéket a rothadásbani
átmenetkor a fog anyagot veszélyezteti
s a szájból az oly kellemetlen bűzt ter-
jeszti.

Még azon esetben is, hogyha a
borkő a fogakon fillepedni kezd, nagy
előnnyel alkalmazható, a megkemé-
nyedést gátolja s az ellen nagyban mű-
ködik. Még akkor is: hogy ha a fognak
legkisebb pontja csorbítva van, a szaba-
don álló fog a csontszú által megtámad-
tatik, okvetlen elvész s az egészséges
fogakat is megrongálja.

A fogaknak szép s természetes
szinét visszaadja, minthogy azoknak
minden idegenszertt bnrokjait vegyészi-
leg szétosztja s leöblíti.

Különös haszonnal jár a müfogak
tisztántartásánál, fentartja azokat ere-
deti színükben, fényükben, s a borkő le-
rakodását gátolja, s az oly kellemetlen
bűztől megóvja.

Enyhiti nemcsak azon fájdalma-
kat, melyek az üres és üszkös fogaktól
származnak, hanem azok tovább terjedé-
sét is meggátolja.

Hathatósnak bizonyult be továbbá

az anatherin-szájviz a foghas rotha-
dása ellen, biztos szer azon fájdalmak
eltávolítására, melyek az Üres fogaktól
erednek, valamint csúzos fogfájdalmak
ellen.

Az anatherin-szájviz csillapítja
könnyen, biztosan, anélkül hogy valamely
káros következéstől tartania kellene a
fájdalmat a legrövidebb idő alatt.

Megbecsülhetlen legkiváltkép az ana-
therin-szájviz alélekzet kellemes illat-
bani tartására, ugyszinte a meglevő
kellemetlen bűző lélekzet emelésére
s annak eltávolítására, melyre nézve
elégséges, hogy ha a száj e vizzel napon-
kint többször kiöblittetik.

Nem eléggé ajánlható az, taplói*
foghasnál. Az anatherin-száj vizet alig
4 héten át utasitás szerint használva a
beteg foghusióla halaványság elenyészik,
és kellemes piros szin lép helyébe.

Épen ugy jelesnek bizonyalt be
az anatherin-szájviz ingón fekvő fo-
gaknál, ez oly baj, melyben számtalan
skrofulások szenvedni szoktak, valamint
oly esetekben, hogy ha az előrehaladott
korban a foghus elenyészése kezdődik.

Biztos szer az anatherin-szájviz
könnyen vérző foghnsnál, mely a fog-
edények gyengeségében keresendő. Még
pedig ez esetben keményebb fogkefe
használandó miután a foghust karczolta,
mely által tettlegesség idéztetik elő.

Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vér-
tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschald Ede urnál váczi-utczában, Molnár
János urnál, Lneff M. illatszerárus urnál, ThalmayerA. és társa, Hoffmann K.,
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : az udv. gyógyszertárban, és Ráth gyógy-
szerész urnál, Tabán, külvárosban. 2197 (1—6)

Heckenast Gusztáv
hírlapkiadó-hivatalában Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. teljesen megjelent s minden más

könyvárusnál Magyar- s Erdélyországban kapható:

MAGYARORSZÁG KEPEIBEN
czimü honismertetö folyóirat

elsö félévi folyama 6 füzetben.
Szerkeszti

IVAGY MIKLÓS.
1

Elöfizetési feltételek:
A „Magyarország Képekben" minden hónapban egyszer, és pedig

a hó közepén jelenik meg nyolcz iven, negyedrét alakban.
Minden füzet legalább 25 képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiké-

peket, városok, kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s
arczképeket hoz, ugy hogy az egész évi folyam több mint

300 hazai tárgyu képet fog tartalmazni.

ELÖFIZETÉSI ÁRA:
bérmentes postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Félévre 4 forint.
Évnegyedre 2 „

Az első félévi folyam, mely több mint másfél száz képpel ellátott
diszes kötetet képez, megrendelhető 4 forintért.

Magyarország Képekben kiadó-hivatala.
(2-8) (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.)

Apis czimü iillíillii/.losilii-lianli.
A három év óta fennálló Bécsi állatbiztositő-bank „Apis" működése

ideje alatt 41,000 ft. osztr. ért. kártéritésül fizetett, és biztosit szarvas-
marhát, lovakat, szamarak, öszvér-szamarak és öszvéreket lehetsé-
ges jutányos dijak mellett.

Biztositási ajánlatokat, szintugy ügynökség átvétel végetti ajánlkoza-
tokat elfogad, a pesti főképviselő Hausner F. L. Dcák-utcza 12. sz., hol
felvilágositások legkészségesebben adatnak. 2193 (2-3)

Heckenast Gusztáv kiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
köny v- és műárusnál kapható:

KOSSUTH LAJOS
életnagysáp lepjabb arczképe.

1867-ben Turinbankészült fénykép után művészileg és hűen találva.
Kőre rajzolta

Alapnyomattal. — Bolti ára 2 ft.

Ü3S* A kiadónál történt megrendelések bérmentve küldetnek meg.

KOSSUTH LAJOS
országgyülési beszédei.

Második kiadás.

Kossuth 1848-ki arczképével.
Nagy 8-rét (296 lap),füzve 2 forint.

a r a n y , e z ü s t - é k s z e r e k és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányosabb feltételek
mellett a kis-hidutczában 5-dik szám alatt, a „Vadász-
kürt" szálloda melletti irodában. Viszvá sáriások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett. 2194 (2-4)

2198 (1)

TAKATSI A.
VŐLEGÉNYHEZ,

ajánl
Férfi vászon ingeket |

1 ft. 75 kr., 2, 3, 4, 5, 6, 8 ftig. I
Nő ingeket <

1 ft. 90 kr., 2 ft. 50 kr., 8,4, 5,6 ftig.
Fiu ingeket

1 ft. 25 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ftig.
Leány ingeket

1 ft., 1 ft. 25 kr., 1 ft. 58 kr., 2 ftig.

Kishid-utcza a „vastnskóhoz"
czimzett házban.

JVv I \ •Ti-

Ötödik kiadás,

(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
80 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten József-utcza 66-ik számu

2178 (4-12) saját házában.

PezsgőftorokU
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims: carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napoleon grand vin ; Moet & Chandon
h, Epernay: Crémaut rosé 21/* ft. A
fentebbi fajokból Vj palaczkokban
1 /> "• 2097 (15—24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik se.

Tiszatarjánban E. A.-nél, 350 da-
rab fiatal egészséges anyajuh és bá-
rány eladó. 2195 (2—8)

««



380

Évnegyedenként csak 4 forintot
kell fizetni, huszadrészre, hogy az ember

az összes ausztriai sorsjegyek
mindegyikéből egy példánynak tulajdonosa legyen, hozzáadva egy badeni 25

forintos jegyet.
A 25 évnegyedes 4 frnyi részletnek

lefizetése után az öeszes jegyek eladatnak, minthogy a nem egyforma értéktik
miatt azokat egyformán ft-losztani nem lehet, tehát az egész váltságdij 20
részvevő közt elosztatik. BéJyegdij egy részvétjegyre 63 kr. és a fizetés ideje alatt

a részvevő játszik több mint

2 20 húzásban.
Különösen ajánktraméltók zárt társulatok, mert az utolsó részlet lefizeté-

sekor a sorsjegyük kívánatra kiszolgáltatnak. Egész társulat létesítésének alkotója
illö engedményben részesül. . 2189 (2—2)

KAROLY JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, harminczad-atcza 3. szám alatt.

Ö cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendü éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, a legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÁLÓ-, ÁRATO-GEPEK,
szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (10—10)

melyek mindennemü gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMAN1V KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Korzó Pál urnál Pesten,Tóth Lajos és társa uraknál Debrecienben.
T. E. Máder urnál Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4-ik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

•ftGyógyászati

VÉNY-ZSSBKONYV
a bel- és kül-betegségekre, valamint

a szem-, fül-, és bőr-bajukra nézve a bécsi iskola szerint.
Irta

dr. DILLNBERGER EMIL,
a bécsi orvosi kar tagja, beszterczebányai főorvos.

A harmadik javitott kiadás* után magyarra forditotta

Idősb PÜRJESZ ZSIGMOND,
orvoitan hallgató.

16-rét (XIV. és 409 lap), borítékba füzve 1 ft. 60 kr.

A gyakorlati

ORVOSTAN KÉZIKÖNYVE.
K Ü N Z E

hasontartalmu munkája után, a pesti egyetem irányának tekintetbe vételével kidolgozta

8ZABADFÖLDY MIHÁLY.
Nagy 8-adrét (422 lap), füzve borítékban 4 forint.

Útmutatás

A SEBÉSZI MŰSZEREK
elemzésére és bírálatára.

XXXHI. intísierábra, rajzlappal.
i ru S T 0 C K I N G E R T A M Á S ,

a kórodai előkészitő sebésiet tanára.
4-edrét (VI és 46 lap), füzve borítékban 3 ft.

Viz által légzirolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzsratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Készületek, melyek minden árnyék»zékhez alkalmazhatók, a mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal rubáztattam fel.

Égésien teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős hor-
gany érczből szilárd gépeze'tel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva eg>évi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált es szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb

h o r g a n y é i , ^

2189(2-6)
Raktár

bádogos-mester
rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

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

TÖRVÉNYEK
és

hivatalos rendeletek gyüjteménye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.

(1-3)
Kiegészitő jegyzetekkel.

Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,
hites Ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Nagy nyolczadrét. Füzve, borítékba. |
Elsö fOiet. (1-34 számig) 5O kr. Második füzet. (35—70

számig) 50 kr.

A magyar alkotmány

UJABB TÖRVÉNYEI,
s az 1848-ki törvények módosítása.

Kiegészitő jegyzetekkel.
Nyolczadrét. — Füzve 30 krajczár.

Könyvárusi jelentés
Alólirott, tisztelettel jelenteni a t. cz. közönségnek, miszerint a sárospa-

taki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főisko-
lai igazgatóságtői szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. cz.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egye-
düli bizományosához, sziveskedjenek intézni. A Í albizományosok ezentul velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok urral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május 1-én 1867.

2125 (4-12)
EPERJESI JÓZSEF,

sárospataki könyvárus.

Elöfizetési hirdetés

FALUSI GAZDA
1867. évi 7-ik évfolyamának lI. felére.

Julius l-töl lapunk havonkint háromszor jelenik meg, és pedig a
hónak minden 10, 20 és 30-ik napján-

Előfizetési dij a régi; és pedig:
Egész évre . 4 forint.
Félévre 2 „
Negyedévre 1 .,

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(8—8) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Az elsö valamint a jelen félév teljes számaival me's szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott sajét nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

31-ik szám Tizennegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 4-én 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 it.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 it.

Hirdetési dijak, a, Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy an&<tk helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többezöti
siial csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein é» Vogler, Wollzeile Kro. 9. — Bélyeg-dij külön

minden igtatás után 30 ujkr.

A Landerer nyomdász-család.
(Adalékok a nyomdászat történetéhez Magyarországon.)

Söt még 1717-ben is csak romhalom volt
Buda, mint ezt Lady Wortley, Countess of
Mar, a követ neje, úti jegyzékeiben körül-
ményesen leirja. „Buda egykoron székhelye
volt a magyar királyoknak, — mondja többi
közt— kiknek palotája a kor leggyönyörűbb
épületei közé tartozott, de most egészen le
van rombolva, a város egy része sem lévén
az utolsó ostrom óta helyreállítva, kivéve a
bástyákat s a kastélyt, melyben Ragul a
hadi kormányzó lakott stb."

A mondottakból látható, mily elhanya-
golt állapotban lehetett még akkor Buda

Az első, Corvin Mátyás által 1473-ban
alapitott, budai könyvnyomda elenyészte
után 225 év, és Buda várának visszavétele
óta, mely 145 évig nyögött török járom
alatt, 39 év telt el, mig e hasznos, a tudo-
mányt, szépmüvészetek irodalmat, népneve-
lést, gazdaságot, ipart és kereskedést egy-
iránt emelő müvészet-ágat 1724-ben Lan-
derer János Budán ismét meghonositotta.
Pesten csak 34 évvel késöbb állíttatott föl az
elsö nyomda.

Ez időben összesen tizenegy nyomda
müködött Magyar- és Erdélyországban, ugy-
mint: Brassóban, Kolozsvártt, Deb-
reczenben, Szebenben, Nagyszom-
batban, Kassán, Pozsonyban, Lőcsén,
Sopronban, a csiki zárdában, és
Zágrábban; mi azonban nem lesz
oly meglepő, ha a történet-köny-
vébe csak egy pillantást vetünk is,
hol látni fogjuk a haladás, müvelő-
dés és szaporodásunk roppant ká-
rára, az akkor folytonosan dúló-
romboló török háborut, mely Ázsia
vad csordáival a magyar nemzetet
majdnem a sír széléig vitte ; látni
fogjuk a számos vallási villongáso-
kat, midőn magyar magyar ellen
fogott fegyvert, nem elégelvén meg
az előbbi század vérzivatarait, mi-
dőn a nemzet a kérlelhetlen sors
által ugy is már megtizedeltetett!

Különösen Budát illetőleg Saf-
ferner, jézus-társasági pap, Lessle
grót kisérője, kit I. Leopold a
budai vár állapotának megvizsgá-
lására küldött, 1666-dik évi már-
cziusban szomoruan irja l e : „az
utczák rondaságát, a házak elhanya-
golt állapotát, hogy a betörött
ablakok sehol sem pótoltattak uj
üveggel, hanem vagy papírral be-
ragasztvák, vagy szalmával betöm-
vek. Mert a törökök semmit sem tö-
rődve a külső csínnal, beérik, ha a
ló és ember födél alá jut, azért a házak fölső
osztályait örömest átengedik görény és pat-
kányoknál*, ök pedig meghúzzák magokat az
alsó szobákban, vagyis inkább a füstvermek-
ben. Sok ház fedele hiányzott, soknak felső
emelete is düledék volt, egyet sem lehetett
látni kijavított vagy megujitott állapotban."

LANDERER JÁNOS MIHÁLY. (1725-1795.)

városa,^ midőn Landerer János e nyomda
müködését megkezdette; a város lakosság
nélkül, Pest néhány házikóit és viskóit alig
lehete számba venni. Landerer három évnél
tovább nem is birta nyomdáját föntartani,
és 1727-ben kénytelen volt a vagyonosabb
Nottenstein Györgynek átengedni, ki azt

1739-ig kezelte, mely évben meghalálozván,
özvegye Nottenstein Veronika 1750-ig foly-
tatta az üzletet. Halála után az alapitó egyik
utódának Landerer Lipót Ferencznek sike-
rült, e nyomdát ismét visszaszerezni, egyszer-
smind maga és családja részére Mária Terézia
királynétól a szabadalmat reá kinyerni.
1764-ben azonban tizennégy évi müködés
után meghalálozván, 1765-ben örökösei foly-
tatták az üzletet és csak 1766-ban vette át
hasonnevü fia Landerer Lipót Ferencz és
1771-dik évig kezelte. Halála után ismét
ennek örökösei vették át és 1779-ig egy ügy-

vivő által igazgatták. Ez évben
azonban az akkor már nagykorúsá-
gát elért Landerer Katalin birto-
kába jutott, ki 1782. és 1783-ban
a pesti Royer-féle nyomdát is kibé-
relte, hol részint „Royer betűivel,"
részint „Landerer Katalin" impres-
sumot használt.

Mind e nyomdáknál, a megren-
delt munkákon kivül, legjövedelme-
zőbb forrás volt a naptár-nyomta-
tás, miután azon csíziókkal, jósla-
tokkal, csillagászati babonaságok-
kal telve voltak, melyek azonkivül
különnyomatban is áruitattak, va-
lamint német népdalok, rabló és
gyilkossági történetek, rendkivüli
rosz fametszvényekkel diszitett ál-
moskönyvek, melyeket még az ol-
vasni nem tudók is szivesen vettek,
ezen kivül különféle litániák, imád-
ságok stb. és nem volt vásár, nem
volt búcsú, hol legalább 12 — 15, a
fönniebbeket legnagyobb mérvben
terjesztő ponyvairodalmi könyvke-
reskedő meg ne jelent volna. Hogy
pedig a közönség azt vélje, hogy ujat
vesz (ámbár ezek számtalanszor
utánnyomattak) oda tették a már
bevett szokás szerint: „Gedruckt in
diesem Jahre" (nyomtatódott ebben
az esztendőben) impressumot.

Landerer Katalin nyomdáját huzamosb
idö óta, unokaöcscse, Landerer Mihály, mint
ügyvivő kezelte. E fiatal férfiu azonban a
Martinovics-féle összeesküvés némely tagjai-
val, különösen Laczkovics Jánossal megis-
merkedvén, ki a „polgár és ember" czimü
franczia kátét leforditá és némely bövitések.


