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Tizeiinyolczadik évfolyam.

32-ik szám.

Hazai vagy kttlföldi cséplő-gépet vegyen-e a magyar gazda?
Elmultak a hosszú eaők, megjöttek a hosszú esték. A hosszú
estéken emlékezzünk meg a hosazu esőkről. Az írás szavaival: „téli
hosszas éjszakákat és az unalmas órákat ne töltsük aluvással" stb.
Hej! Sok gazdát nagyon is érzékenyen emlékeztet a csira és fagy által
egygyé lett asztag. Most már, hogy megkeményedett az idő, látni itt-ott,
mily ostromszerekkel fenyeget a belefészkelt tömérdek egér, patkány,
nem tudván mire vélni a dolgot.
Nehéz volt az idén a nyári nyomtatás, nyomorúságos volt az
őszi; — de a téli nyomtatás még siralmas is.
A hosszú esőzés már magában véve is unalmas mindenkinek, —
a munkáinak alkalmatlan; a nyomtató gazdának pedig azonkívül,
hogy véghetlen alkalmatlan, tömérdek kárt is okoz. Eléggé tapasztaltuk mindegyiket a múlt nyomtatásban, a mikor a nyomtató gazda,
ha beágyazott is megbánta, ha be nem ágyazott is megbánta. — Ha
beágyazott: bizonyos, hogy benverte az eső — azután szárogathatta
egész napokon keresztül. — Mennyi alkalmatlanság, mennyi minden
fáradságba került ez? Ha be nem ágyazott: ugy vette észre este,
hogy az idő szokása ellenére ma megbecsülte magát — mégis jó lett
volna, ha csak egy ágyast is nyomtatni, azzal is fogyott volna a nyomtatni való; azonban a való mellett nincs mit malomba lehetne, vagy
inkább kellene — vinni; a vetőmag is már kellene, nem is említve
azt, hogy a piaczra is jó volna vinni az adó s a sokféle szükség fedezésére.
1113 (3—3)

megszáritani, mint a medvét; minden esőtől ment órát fel lehet használni, gyoraan dolgozik, pár hét alatt elvégez, mit lovakkal évnegyedig is kell nyomtatni. Tehát nincs annyi ideig az időviszontagságainak kitéve az asztag; nyerünk megmentett magot, de nyerünk
megmentett időt, a mi legdrágább.
Tudom én azt nagyon jól, hogy átalában a gépek iránt sok magyar gazdák bizonyos idegenséggel viseltetnek, ki egy, ki más okból,
— a legtöbb csupa elfogultságból. — így a cséplőgépre azt szokták
ráfogni, hogy sok magot benhagy, sok magot ketté vág.
Lehet, hogy országszerte itt vagy amott valami tökéletlen szerkezetű, vagy elromlott hibás szerkezetű gép fordult elő. — Én most
már saját tapasztalásom után szólok, a múlt nyáron az ekéiről már
igen jól ismert V i d a t s g y á r á b ó l P e s t e n vásároltam egy 3 lóerejü cséplőgépet. Ez, mondhatom, jó lélekkel, minden tekintetben
tökéletes gép, annyira tisztán kiveri a magot, hogy a nyirkos, sőt még
a vizes kévékben Eem hagyott, elvágott szem pedig aranyért sem
található utána, ezenkívül könnyű, erősebb s gyorsan dolgozik.
Kétségkívül ezen jó hírű gyárból egyöntetű, egy szerkezetű
gépek kerülnek ki mindenkor. Én tehát V i d a t s g y á r á b ó l jó
l é l e k k e l ajánlom velem egysorsu m a g y a r t e l k e s gazdat á r s a i m n a k . — Annyival is inkább, mivel mint alapokból olvastam,
Vidats ur a magyar gazdaközönség iránti jó akaratból — mint ismert
lelkes magyar hazafi, olyan kedvező feltétellel vállalkozik bármiféle

Pest, augusztus 6-án 1 8 7 1 .
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyíitt: Egész évre 10 frt. - Fél évre ő frt.
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 21 ft. 50 kr.
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Eddig csak az alkalmatlanságot emiitettük. Hát a kár? . . A
kár, melyet a hoeuae esőzés miatt szenved a nyomtató gazda, kiszámithatlan. Minden szóm, mely kicsvrázás utján elromlik: kár Olyan
kár, melyről még azzal sem vigasztaljuk magunkat, hogy kar haszonba meo-y. — Még szerencse, ha a jo közé nem keveredve, többszörös kárt nem okoz az eladásnál. Az asztag tetején a drága szép
kalászt, már elpusztított* mindenféle szárnyas - közepén rothad,
fenékben földdé lesz. - Istenem! ha egy falat kenyeret véletlenül
a földre ejtünk: felveszszük, megfujjuk a porától, s azt mondjuk:
Uram bocsa!" És mekkora kenyér, mennyi kenyér hullt p o r b a - h a
veszszük, országszerte a jó kenyér termő magyar hazánkban a hoszszas esőzés miatt? . . A nélkül,hogy a keserves keresmény porba hűlt
részét felvehetnénk!
.
Földmives^azda társaim! n mi történt, újra megtörténhetik a
iövőben a hosszas esőzés nyomtatás idején.-De hogy az azzal együtt
iáré alkalmatlanság és károsodás eltávolíttassák, vagy legalább igen
kis mértékűre szorittatván — türhetőbbé tétessék : ajánlom saját
t a p a s z t a l á s o m u t á n a c s é p l ő g é p e t . Egyjo cséplőgéppel minden kedvező eredményt ellehet érni. - A cséplőgépet akkor indítjuk
meg, mikor akarjuk, s ha eső ered, egy pillnnat alatt beszüntetjük a
munkát, - legfeljebb pár előkészített kévén ázik meg, mit könnyebb

A nehézkór

Iskola-értesitveny.

gazdászati "épet előállitani, mely ilyen magamforma kis gazdának is lehetővé teezi*a megszerzést.— Én is részesültem kedvező feltételben cséplőgépem vásárlásánál, mely szívességéért a tisztelt gépgyártulajdonos
ur fogadja hálás köszönetemet.— Ha az igen tiszteltgépgyároa úrhoz
fordulnak fölűmives társaim, meg fogják látni, Hogy nem csalatkoznak s a gépekről, — mik az okszerű gazdálkodásnál, habár kicsiben
folytattatnak is, már-már célkülözhetlennek bizonyulnak — egészen
más vélemónynyel lesznek.— Meg kell tehát ragadni Vidats ur^igéretét, kedvezményét minél előbb, nehogy ugy járjanak gazdatársaim,
mint én is, addig haboztam a vétellel a nyár utoljáig, hogy már majd
alig kaptam. Tanácsos azt jó előre megrendelni.
Még egyet: a ki oly kedvező helyzetben van, hogy a cséplőgépnek elég dolgot tud adni, annál jobb, az ilyen magamsorsu pedig másnak is vállalhat cséplést, a lelkész, tanitó s jegyző urak legjobban
foo-nak örülni, ha minden faluban találkozik ilyen vállalkozó. A géptulajdonos pedig tapasztalni fogja, hogy pár év alatt megkereste a
gép árát. Sőt lehetne társaságban venni.
Azért irtam ez igénytelen buzdító sorokat, mint magyar földmives-gazda tisztelt gazda-társaimnak, óhajtván ez által használni.

Öreg Csajági György, telkesgazda.

Mellbetegeket

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik)

Alólirott a t. ez. szülőket értesíti, miszerint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
a nyilvánosság jellegével rnháztatott
A fiaiul •; let
értesítem arról,
(görcsök)
I fel és megengedtetett, hogy jogervéI nyes bizonyítványokat adhasson ki:
miszerint mell-betegségek, küj 2) hogy azon tanulók, kik az előirt előkégyógyítható!
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája
lönösen mellfájás, rekedtség,
kél osztályát jó sikerrel végzendik,azon beÉrtekezések a nenués és nemi beUtasitvány, a nehézkór (epileptikai
köhögés, nehéz lélegzés, egy
cses kedvezményben részesülnek, hogy
tegségekről, aí utóbbiak óv- és gyógy-,
görcsöket) egy 9 év óta jónak tapaszminden további szigorlat nélkül az
módjaival.
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igen szakértő és gyakorolt hatalt nem gyógyszeres átalános — egészegyéves önkénytesek sorában beléphetFüggelékkel
a
bujakóri
ragálynásról
sonszenvi orvos által sikeresen
ségi szerrel a legrövidebb idö alatt gyönek; .") hogy három alsóbb osztályát akként
é» Dr. R o d e t, lyoni orvos
szervezte, miszerint ezek egy onalló alrekeresen meggyógyítani. Kiadta Quante
gyógyittatnak.
aliskolával egyenlők legyrnek. de a
ragílyelleni leghiztosb óvFerwcs Antal, gyártulajdonos, több
mellett a kereskedelmi igényeknek is felelrendjelek s érdemérmek stb. tulajdojenek meg, miért is a ;í-ik alreálosztólylyal
szertTol.
nosa Warendorfban Westfaliában; e
párhuzamosan az eddigi ,'i-ik kereskedelmi
a
férfi
és
n&i
ivarsaerek
boncitani ábráival.
délután 2-től 4-ig.
osztály eredeti szervezetéhen azon tanonezok
füzetke a szerencsés gyógyításokat ilÁra:
1
ujforint.
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott j
letőleg számtalan, részben hivatalosan
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a j Bálvanv-ulcza 6. szám, 2. emelet
Postán megküldve 10 krral több;
megállapított s megerősített bizonyítgyakorlatba akarnak átlépni.
utánvétellel 40 krral több.
(ezelőtt
varzi
nt
Ül-ik
szám.)
ványokat s köszönőiratokat tartalmaz
A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
Megrendelhető szerzőtől következő
dijakat az évi tudósitvány tartalmazza.
a világ mind az öt részéből. E füzetke
czim alatt:
A
rendes
iskola
év
október
2-án,
a
a kiadó által közvetlen bérmentes megDr. Biber V. P.
beiratá.sok szeptember 23-ével veendik
rendelésre, Ingyért s szinte bérraentve
homaopath-orvos és szülész.
kezdetüket.
U21 (1—6)
Pesten, József-utcza 66-ik sránni
küldetik meg.
1113 ( 2 - 4 )
Pesten, országút 4. sz. 1871. júliusban.
saját házában.
1045(17-50)
MíklÓ.S, tulajdonos igazgató.
kiadó-tulajdonoTHÍckenaatGusztáT. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcsa 4-dik szám alatt).

titkai 8 veszélyei,
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(Keleti Gusztáv tájképe.)
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ERNST L.,

A tájfestmények azon neméhez tartozó
kis kép, melyek nem szorulnak magyarázatra. Ha szembehunyva, csupán a czimét
ejtjük is ki, — különösen most a kánikula
közepén, ama czivilizált Saharában, melyet
Pestnek nevezünk, — azonnal és kétszeresen hajlandók leszünk azon nagy adag reális költészetnek készséges elismerésére,
mely benne rejlik, vagy a melyet sovárgó
képzelettel belé fektet a szemlélő.
Hűvös, rejtett helyecske, illatos fenyő-

nak kunyhója, az erdészlak ott van a domb
megett, s a ruganyos gyepen alig látszik
letaposott nyoma az ösvénynek, mely odavezet. Az őzek és szarvasok nem rettegik
szomszédságát, ők is ide járnak a forráshoz szomjukat oltani, mint a csöndes tanya
népe, mert az erdész háza körében legbiztosabb, ott nem durrog a fegyver soha,
küszöbén a vadászebek csaholása is elnémul. Itt szent a béke, s a vendég- és menedékjog, kivált télen, az erdő vadjaira is
erdő sötétes mélyében. Lornbsátora nem kiterjed.
oly áthathatlanul sűrű, hogy a napsugár játÁldott, csöndes, nyugtató erdei maszi fénye itt-ott rést találva, rezgő arany- gány! — Nézlek, és elmerengek rajtad, s

foltokkal ne
hinthesse be
a nedves

moh val borított talajt; a
hatalmas sudarak sem állanak oly tömör sorokban, hogy a
szellő át ne
járnásusogó
zenéjével, a
melybe üde
harmóniával
bele vegyül
a forrás egyhangúan lassú csörgedezése; s az;
ujjongva fölnevető gyermekhang,
mert hiszen
ma tette
idösb nővére
segélyével,'
első izben a
nagy utat a
kunyhótól a
Forrás az
forrásig —
hol anyja fris vizet merít, — és nyájas
örömmel, tettetett meglepetéssel fogadja a
kedves kis jövevényt. Boldog gyermek!
egész ötven lépésnyi az ut, az első leküzdött nagy akadály a fiatal életben! Atyjá-

partjainak meztelen talaja, a kimosott szálakon függő mohfoszlányok, a kivágott hatalmas törzsnek feltakart gyökerei, a felszinre került rendetlen össze-vissza hányt
szikladarabok erőszakos küzdelemnek, az
elemek pusztitó harczának nyomait, egy
korábbi állapot romjait mutatják. Most
enyhet ad ugyan a szellő, meg a forrás vize,
de mindkettőnek tán nemrégen szélvész és
felhőszakadás volt a neve, s a föld, a türelmesebb, békésebb elem, hatalmasabb két
testvére összeütközésének megfizette az
árát. Századokon át szeretettel táplált növendéke, az óriás fenyőszál ledőlt, s a kibékült két ellenség most
ismét versenyt működik, hogy
testvérének
föltépettkeblét uj tenyészettel borítsa, a ledöntött sudarak alját
moh-párnás
karszékekké
alakitsa.
E látványban nincs
szomoritó.
Minden^ ami
becses előttünk, hiány
és ellentétek
által nyeri
legmagasabb
értékét. Az
égnek kék
nyilasa is a
barna felhők keretéerdőben. — (Saját olajfestménye után fára rajzolta Keleti Gusztáv.)
ben vagy eső
után legime csak most veszem észre, hogy e békét szebb, és temetőben |is gyönyörködtetnek
lehelő nyájas areznak is megvannak a maga a virágok, mint küzdelmes, fáradalmas
mély barázdái; lezajlott viharok beheged- élet gondjai után a lelki nyugalom.
hetetlen sebhelyei. A susogó forrás környéke, tulajdonképen töltsér-alaku mélység,
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lolt egyszer e#y szép kis leány •.
(Burnt Róbert után.)

Volt egyszer egy szép kis leány,
Templomba és vásárra járt,
A sok szép hány közt is elől
A legszebb, a szép Janka állt.
Mamájával dolgozgatott,
És oly vidám hangon dalolt,
Bokrában a vidor madár
Könnyebb kedélyű soh'se volt.
De ölyv miatt örömtelen
Fészkében a kis kunderi,
Dér árt virágnak s szerelem
A szív nyugalmát elveri.
Kis Robi szép legény; a táj
Virága, dísze jó tova,
Ökre, juha, tehene volt
S kilencz vagy tíz szilaj lova.
Jankával a vásárra volt,
Jankával egyszer tánczra megy,
És, Janka észre sem vévé,
. Se szíve nincs, se nyugta meg.
Mint nyirkos este holdsugár
Folyam keblén a hogy' pihen:
Oly félénk, gyengéd, tiszta volt
Az érzés Janka kebliben.
Mamájával munkálkodik,
Búban, gondban sóhajt szegény,
De nem tudá, mi bántja és
Mi gyógyitná meg őt megén'.
De könnyen vert a lyány szíve
S örömtől csordult szeme ki,
A mint egy este, zöld mezőn,
Szerelmot vall Kóbort neki.
Már alkonyult s a berkeken
Édes madárdal szállá szét,
Gyöngéden arczához hajolt
S hozzá susogva igy beszélt;
,,Szép Janka én szeretlek ám!
Te szívelhetsz-e engemet?
Anyád házát ott hagyod-é?
S gazdálkodunk ketten veled I
Nem vár rád semmi gyötrelem,
Pajtában, ólban nem forogsz,
Ingó vetés közt jársz velem
S búzavirág közt andalogszl"
Szogény kis Janka mit tegyen?
Nom birta azt felelni: nem!
Édes pirulva álla rá
S megvolt köztük a szerelem.
Dömötör János.

F r a n k l i n i f j n s á g a.
{Laboulay fölolvasása.*)

Uraim és hölgyeim!
Első ülését tartván, a Franklin-társaság
illőnek és méltányosnak tartotta azon férfiú
emlékét megtisztelni, a kinek nevét vette
föl, Franklin Benjáminnak a részvényes
köz-könyvtárak feltalálója- s első alapitójának. A társaság engem tisztelt meg e föladattal; álszerénykedés nélkül, örömmel
fogadtam el.
Húsz év óta foglalkozom Amerikával
és forradalma történetével; húsz éve, hogy
Franklinnal és Washingtonnal együtt élek;
nyiltan kimondom, hogy soha sem ismertem
nálok önzetlenebb hazafiakat, sem őszintébb barátjait a szabadságnak. Szeretem
őket, s mint minden szerelmes, belső szükséget érzek: szerelmem tárgyáról beszélni,
•) E fölolvasás, ragy inkább beszéd, 1865-ben a Népkönyvtárak alapítására alakult Franklin-egylet első közgyűlésén tartatott. Hasonló népszerű előadásokat különböző
•egyletekben és alkalmakkor is tartott az .,Egyrsült-Államok Történelme", „l'áris Amerikában'1 stb. müvek lángzok „Népszerű előadások" ezim alatt egy
zü szerzője s azok
lb
•tlerék kötetben jelentekk meg, melyből
a jelen közleményt
is veszszük.
Szerk.

(Nevetés) még ha untatnám is hallgatóimat.
(Nem, nemi Halljuk !)
Nem szándékom mindazáltal egészen elbeszélni önök előtt a Franklin életét; az
hosszas volna, s különben is megírta azt az
az ember, a ki Franklin jó tulajdonait és
hibáit legjobban ismerte: Franklin maga.
Gyönyörű emlékirataiban, melyek vajha
minden kézen forognának, elbeszélte ifjúsága történetét, el magán életét 51 éves
koráig, azontúl pedig egy nálunk kevésbbé
ismert, de szintoly érdekes levelezésben
adott számott leikéről napról-napra, óráról
órára. Ezekből ismerhetjük meg s méltányolhatjuk egész egyszerűségében s nagyságában e férfiút, kiről méltán mondatott,
hogy soha sem mondott egy szót sem, melyet nem kellett volna mondania s mindig
kimondta azt a szót, melyet ki kellett mondania; hogy soha sem tett semmit, a mit nem
kellett volna, s mindig megtette azt, a mit
kellett. (Helyes!) Egy szóval: Franklin azon
emberek közé tartozott, kik nem engedik, hogy az ész és szellem a gonoszok kiváltsága legyen. Ö szellemdús volt, s tudott
is vele élni és a becsületes emberek szolgálatába adta, a mit neki isten adott. (Helyeslések.)
Csak kis részéről a Franklin életének
akarok szólani önök előtt; müveiről, melyeket Philadelphiában, mint egyszerű polgár
alapított, mielőtt még a politikai pályára
lépett volna; egyszóval, azokról a munkáiról, a melyeket akárki is megtehetne, föltéve, hogy a Franklin eszével s főleg kitartásával bir. Azok közé az emberek közé tartozott, a kikről el lehet mondani, hogy ha
egy márvány táblára ültetnék, ott is gyökeret vernének. (Tetszés-zaj.) Az egyenes
józanész szolgálatába erélyes, soha nem csüggedö akaratot állított.
De nemcsak munkáiról szeretnék szólani; szeretnék magáról az emberről is, kit
csak bizonyos elfogadott alakban ismerünk,
a mely azonban épen nem a valódi, s főleg:
a kit csak öreg korában ismerünk. Szeretném föltüntetni önök előtt az ifjú Franklint,
föltüntetni magánjellemét s megértetni
önökkel, miáltal vált ő Amerikának szemefényévé.
De, hogy ezt tettessem, vissza kellene
forgatnunk az éveket, elhelyezni magunkat Amerikába és pedig az 1731-ik év körül. Ha az Egyesült-Államokban élnénk,
könnyen menne az efféle; az a „szellemek"
(spirites) hazája; megkérnénk egy szelíemidézöt: idézze föl nekünk Franklint. De itt,
e környezetben, a hol mindenki csak azt
hiszi a mit lát, a mit fog . . . . De mégis!
(Nevetés) mit tegyünk?
Valami jut eszembe. Valami van bennünk, a mit látni, fogni nem lehet; a mi
tulteszi magát téren és időn: a gondolat.
Shakespearenél egy kis szellem fordul elő, a
ki azzal dicsekszik, hogy negyven perez alatt
karikát huz a föld körül. Ez a kis szellem
sokkal lassúbb, mint a gondolat. Inditványozom, tegyük át magunkat gondolatban
Amerikába s ifjitsuk meg egyszersmind 130
évvel. Ez nem nagy dolog. — No lám, megvan. Remélem, nem fáradtak el nagyon s
ugy veszem észre: csodamód' megifjodtak.
(Nevetés.)
Engedjék meg, hogy házigazdaként fogadjam önöket az 1731-diki Philadelphia
városában. Amerikának ez a legnagyobb
városa, van neki 10,000 lakosa. A mit ott
elől látnak: az a közlegelö, a hova reggelenként a teheneket kihajtják, maga a város
pedig ez az országút-forma, kertekkel és
gyepükkel beszegve. A gyümölcscsel boritott alma és baraczkfák között apró téglaházakat látnak önök, csapó-ablakokkal s
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három lépcsővel az ajtókiiszöbig. Ez Philadelphia városa. De bizonyosra megjósolhatom önöknek, hogy 1865-ben, 135 év múlva,
600,000 lakosa lesz, a mi elég hatalmas bizonyíték a szabadság termékenyítő volta
mellett. (Élénk tetszés.)
Keressük most föl a Franklin házát. A
piacz környékén lakik. Akárki megmutatja.
Itt van. Lépjünk be; az ajtó nyitva. A város
nagy nyomdái egyikében vagyunk. Két
sajtó van benne s Franklin egy inassal dolgozik. Franklin épen munkában van; mellette van szerény reggelije (Franklin szegény
ember!): egy cserép lábas,benne forralt tej
s egy bádog kanál. Később, mikor megvagyonosodott, akkor már porczellán csészéből ette ugyanazt a reggelit, s ezüst kanala
is volt. De erre csak a feleségj vette rá nagy
bajjal, mert az haszontalan költség és gyümölcstelen heverő tőke-befektetés. (Nevetés.)
írva találjuk Franklint. Vállán át bele
pillanthatunk tolakodás nélkül: a „PensylvaniaiUjság"-ot irja. Egy hirdetést ir épen.
Nézzük mit akar a közönség tudtára adni ?
„Három vagy négy napja a templomban felejtödött egy vörös bőrbe kötött imakönyv,
arany vágással és sarokkal; rajta D. F. betűk.
(Déborah Franklin, Franklin neje.) A becsületes megtaláló kéretik, keresse föl benne a
nyolezadik parancsolatot, (átalános nevetés*)
s ha azt elolvasta, tegye vissza a könyvet
a helyére. Különben nem fogják keresni."
(Ismételt nevetés.)
Hagyjuk befejeznie hirdetését s nézzünk
bele a mellette fekvő kéziratba, „A jámbor
Richárd Naptára 173l-re." Vájjon mi van
benne? Lássuk egy kissé.
„Az embernek három jó barátja van: a
vén feleség, a régi kutya és a kész pénz."
(Nevetés.)
„Három asszony is megőrzi a titkot, föltéve, hogy kettő már meg van halva." (Ki-

törő nevetés )

Bocsánat I alvetettem, roszul olvastam ;
három egyén van itt, nem három asszony.
Franklin e mondata egyaránt szól férfiakról
és nőkről. (Ujabb nevetés.)
Folytassuk:
„Panaszkodol, hogy megcsaltak. Ugyan
ki csalt meg legtöbbször életedben? Felelet:
Te magad magadat."
Lássák, Franklin mindenfélével foglalkozik egy-egy kissé: ujságiró, naptár készitö, alkalomszerüleg költő is. Költészete,
meg kell vallani, nem igen magasan szárnyal. De azonkivül még sok minden: vésnök, betü-öntö, zene-szerző, nyomda-festékgyártó, nyomdász , nyomdavezető , papir
kereskedő, sőt szükség esetében, hirdetéseiben kávé-és rhum-szállitásra is ajánlkozik;
egyszóval: semmitől sem ijed vissza, s azt
tartja, hogy az élet munkára van rendelve
s minden becsületes munka méltó a maga
bérére.
így sikerült neki fáradságos gazdálkodás
utján tisztességes állást szerezni magának.
Derék ember, fogják mondani, de másokat is ismerünk, kik szintoly erélylyel és
kitartással birnak, s meg is vagyonosodnak.
Ebben még semmi rendkívüli nincs, és főleg
nincs semmi, a mit bámulandó példányul
lehetne fölállítani.
Nincs bizony; de Franklin jellemének
még csak az egyik oldalát láttuk. Láttuk,
hogy igyekezett emelkedni maga, de nem
láttuk még: hogy igyekezett fölemelni másokat is magával együtt. Pedig e gondolat
soha sem hagyta el öt; soha sem igyekezett
tanulni, a nélkül, hogy másokat is ne tanitson, sem meggazdagodni a nélkül, hogy
másokat is ne gazdagitson; nem törekedett
*) Tudniillik a tíz parancsolat közül a nyolozadikat
(„ne lopj")Közlő.

szabadságra, a nélkül, hogy másokat is szabadokká ne tegyen. (Helyes, hely esi)
Húsz éves korában (egy kicsit lépünk
visszafelé, s 1726-ban vagyunk) Franklin
nyomdász-legény volt, kinek nem volt mindennap mit reggelizzen, de a tanulás és önképzés vágya már akkor is megvolt benne,
s fogta magát: klubot alakított. Spanyol
nevet keresett a klubjának s elnevezte Juníá-nak. De a philadelphiaiak, látván, mily
egyénekből áll e becsületes társaság, s egy
kissé gúnyolódni akarván vele, elnevezték
azt „a bör-kötényesek klubjának", mert bőrkötényt viselő kézművesek voltak, kik minden pénteken este beszélgetésre és holmi
kérdések megvitatására összegyülekeztek.
Mi is ismerjük e kérdéseket. Tudjuk mivel
szoktak foglalkozni a nyomdász-, ács-, asztalos-, czipész-, szabó- s más iparos ifjak.

(nevetés); nyomtattak abéczéket, naptárakat, de kevés komoly tartalmú könyvet;
ilyeneket Európából kellett hozni. Többnyire nagy ivrétü vagy negyedrétü könyvek
s nagyon drágák voltak.
Franklin sokkal szegényebb lévén, mintsem módja lett volna könyvtárt szerezni
magának, arra a gondolatra jött, hogy barátaival együtt, aláirás utján szerezzen. „Gondoltam magamban, úgymond, ha azt mondom, hogy a terv eszméje magamtól eredt,
senki sem hallgatna rám; azért is azt mondtam, hogy az eszme egy baráti körtől származott, ez rnegbocsáthatóvá tette, hogy az
eszmét fölmagasztaljam s kijelentsem, hogy
én azt igen jónak találom. Azóta mindig
használtam e jámbor cselfogást s mondhatom, hogy mindig sikerült." (Nevetés.)
Franklin tehát részvényes egyletet indítványozott. Egy részvény két font sterling
(gyarmati pénz) legyen, a mi körülbelül 40
frankot tesz; ez volna a könyvtár alapja;
azonkivül fizessen minden tag évenként 10
shillinget a könyvtár gyarapítására.
Az alárás sikerült. De könyveket kapni
nem volt könnyű: Angliába kellett irni
érettök. Ott egy buzgó és tevékeny ember
találkozott, ki aztán mindvégig barátja maradt Franklinnak, Collinson Péter, a kihez
hasonló ügynököket egyletünknek is óhajtanék. Ö, mikor a philadelphiai egylet húsz
kötetet rendelt meg, módját ejtette, hogy
ugyanannyi pénzért harrnincz kötetet küldjön. Azonfelül még természettani eszközöket is küldött, az elsőket, melyek általa jöttek Angliából Amerikába, s melyek Franklinban amaz észlelő természetet kifejtették,
melynek oly fontos találmányokat köszönhetünk.

Egy megjegyzést kell még előre bocsátanom. 1726-ban vagyunk. Ha a színhely
Francziaország volna, itt csak jezsuiták és
parlamentek veszekedéseiről volna szó, ha
valahol egy protestáns találkoznék: gályára vele. (Mozgás.) De Philadelphiában
vagyunk s Franklin kikötötte, hogy a juntába léptekor minden tag ünnepélyes fogadást tegyen, hogy soha sem fogja kérdezni
a junta bármely tagjának is a hitét és vallását (Bravó, bravó l), hogy vitatkozás közben arra soha ezélzást sem tesz, sőt, hogy
a túlságosan erősködő vélemény sértő hangját elvegyék , nem szabad igy beszélni:
„állítom, tudom, igy van" — hanem: „ugy
hiszem, nézetem szerint, stb." — ; egyszóval
a vitatkozásba nemcsak tisztességes hangot, hanem egymás véleményének kölcsönös
tiszteletét is vitte be. (Nagy tetszés)
Egy csomó kérdést fogalmazott aztán,
összesen huszonnégyet, melyeket minden
A könyvtár meg lévén alapítva, Frankpénteken felolvastak, o'y lassan, hogy — a lin annak lajstromát elkészítette, s az egylet
mint Franklin monda — egy-egy kérdés jegyzökönyvéből látjuk, hogy két évben
közben egy pohár bort lehessen kiüríteni. egymásután elengedtetett neki a 10 shilling
járulék fizetése tekintettel arra , hogy
íme egynéhány e kérdések közül:
„Tanultál-e egy hét óta valami fontosat könyvlajstromot s egyebeket is dij nélkül
a történelemből, irodalomból, politikából?1' nyomtatott az egylet részére.
„Érkezett-e a városba valamely kitűnő
E könyvtár, mely kezdetben igen lassan
idegen, a kit szívesen hallgatnánk?"
fejlődött, mindvégig magán könyvtár ma„Van-e a városban valaki, a ki meggaz- radt. Alapittatása után 50 évvel még nem
dagodott? s meg tudnád-e mondani emelke- ment 6000 kötetre; 75 évre már 14,000 ködése okát? u
tetre szaporodott; ma „Philadelphiai Könyv„Van-e valaki a ki elszegényedett? s tár" nevet visel és 80,000 kötetet számlál.
meg tudnád-e mondani miért? Mértékletlen- De azért csak a Franklin és barátai könyvsége vagy rendetlen élete miatt-e?"
tára ez; övék a mag, mely ennyire fejlett,
„Nem tehetnénk-e valamit egymás, a bizonyságul: mennyire igazunk volt, hogy
város, a haza, vagy az emberiség javára ?" azt az embert választottuk védnökünknek,
Oly kérdések, melyek iránya egy kissé ki ily termékeny magvakat tudott ültetni!
nagyralátónak tűnhetik föl szegény munká- (Taps.)
(Vége követk.)
sokban, egy pusztaságba temetett kis város
lakóiban! De mily nemes nagyravágyás!
Uj-Kaledonia.
Csak a ki nagyra vágyik, tehet jót igazán,
s azért a nagy ezélok szeretetét korán ki
I.
kell fejteni s ápolni magunkban. (Helyes,
Paris, 1871. július.
hely esi)
Nem
lesz
érdektelen
megismerkednünk
azon
íme Franklin első müve. E kör alapítása
szigettel,
melynek
annyi
uj
földesurat
szándékozik
ötven évig tartó öröme volt lelkének. Nem
akarta azt személyes dicsvágya eszközéül a franczia kormány küldeni. Számos utazó keresi
föl, és igy megvan a Baedeckerjük, utikönyvük,
fölhasználni, nem is akarta, hogy egyszerre melynek szerzője Garnier Gyula , ki még a múlt
több legyen a juntában 12 tagnál; de meg- tized első felében a kormánytól kiküldetve, földegyeztek, hogy mindenik tag maga uj ha- tani tanulmányozás szempontjából utazta be és
sonló kört alapithat, s ily módon Philadel- kutatta ki Uj - Kaledoniát. Útirajzát „Voyage
phia városában és környékén apró egyletek a la Nouvelle Calédonie" czimen a „Le Tour du
alakultak, melyeknek tagjai beszélgetni és monde" folyóiratban tette közzé, melyet most
egyedülisége és napi érdekessége miatt újra kivitatkozni jöttek össze hetenként. Ez ama nyomatott. Eögtön siettem megismerkedni ez uj
nagy eszközök egyike volt, melyekkel Frank- világgal, melyről a tisztán tudományos körökön
lin a maga eszméit népszerűsítette.
kivül a nagy közönség alig tud többet, mint a
Egyik legelső eszméje volt, 1731-ben, mennyi Cook utikönyvében olvasható, ki 1774-ben
huszonöt éves korában, hogy könyvtárat fedezte fel, körülhajózván a sziget nyugati szélét.
alapítson. Amerikában akkor nagyon ritkák 1826-ban egy angol hajó fölfedezte a Loyalty
szigeteket, a hajó kapitánya Dumont 1827 és
voltak a könyvek, majd mind Angliából 1829-ben meglátogatta Uj - Kaledoniát. Burrov
vitték oda. Nyomtattak ugyan Amerikában : kapitány 1841-ben az első methodista hittéritőket
is imakönyveket és theologiai vita-iratokat, l hozta a szigetre, követték őket 1843-ban franczia
— a theologusok mindenütt vitatkoznak — iés katholikus missionariusok. De mindnyájan ugy

a protestánsok mint a katholikusok, 1847-ben
kiüzettek, és az elsők a Loyalty szigetekre, az
utóbbiak Pins szigetére voltak kénytelenek viszszahuzódni.
Ekkor kezdődött Francziaország fegyveres
beavatkozása. 1853. év szept. 24-dikén FevrierDespointes altengernagy Francziaország nevében
ünnepélyesen birtokba vette az uj-kaledoniai szigetet, mely ez időtől fogva külön kormányzóval
bir, s a francziák ott már számos gyarmatot alapítottak.
Én sem a szerző húsz egynéhány iv munkáját
nem fogom ismertetni, sem pedig abból részleteket forditani, hanem a tudományos fejezetek átfutása után főbb vonásaiban életképét akarom
adni, hogy tudósításom hosszadalmas és untató
ne legyen.
Uj-Kaledonia fekszik a 20° 10' és 22° 26' déli
szélesség /s 161° 35' és 164° 35' a keleti hosszúság közt a párisi délkörtől számítva, tehát a Csendes-tengerben. Hosszúsága 75, szélessége tizenhárom tengeri mérföld. Partja sok mély öböllel
dicsekszik. Egy-két térséget kivéve a földszine
mind magasság, mind irányban változékony hegység. A legmagasabb eddig megmért csúcs a Humboldt nevozetü és 1650 métre (1 méter = 3 láb)
magas.
Az égalj, daczára a sok mocsárnak, igen
egészséges, mi leginkább mérsékeltségének tulajdonitandó. Elég említenem, hogy Nouméa fővárosban nem száll soha 15 Celsiusnála fagyponton alól és nem emelkedik 30-nál ezen fölül &
légmérő.
Mióta Uj-Kaledonia franczia birtok, a tudományos kíváncsiságnak mind gyakrabban látogatott tárgya. Állattani szempontból igen különös,
hogy az emlősállatok teljesen hiányoznak a denevérek kivételével, ezek aztán nagyok, három láb
kiterjesztett két szárnyukkal mértékük. Ebből
következtetik, hogy e sziget a teremtés után emelkedett volna föl a tenger habjaiból. A madarak is
nagyon érdekesek, de tollazatúk nem oly ragyogó,
mint az égalj után várható volna. A halak közül
több fajt emlit a szerző, melyektől az azt nem
imerő és megevő európaiak szörnyet haltak. Az
ásványvilág vasat, rezet sat. nyújt, azonban csak
csekély mennyiségbonigéri azt. A földtani alakulások világrészünkének megfelelők s arétegzetek
oly szépen megszámlálhatok, hogy a tudóso'xnak
könnyűvé teszik földgömbünk keresztlevelét a
világrend anyakönyvéből kiirni. A növényzet igen
sokban különbözik a miénktől.
Az égalj az emberen is keze nyomát hagyta.
Szinök Kalodonia ős nemeseinek, mert ezeknek is
megvan ám messze felnyúló családfájuk, mint
akármelyik breton marquisnak, vöröses barna;
„peaux rouges", mint ma a sajtó szidalmazza leendő polgártársaikat, a Commune hiveit. Hajzatuk
göndör és legyező alakban csüng alá, mi vad kinézést kölcsönöz. Vonásaik durvák. Csupán mellük van gyönyörűen kifejlődve, és szép „mint az
óceán" mondja Garnier. Lábuk roppant nagy. Ez
lehet oka tán azon nálunk ismeretlen könnyüségnek, melylyel úszni képesek, és mit némely utazó
csokélyebb fajsulyoknak volt hajlandó tulajdonítani.
Mihelyt a nő észreveszi, hogy,anya, egy különös helyre vonul vissza, hová tilos a férfiaknak
menni, és hasonló sorsú társnőivel nemcsak a szülést várja be itt, hanem mig a gyerek el l<=z
választva az emlőtől. Az újszülött a szomszéd
folyó nagy tengerben megfürösztetik, s az atya
pillanatra karjára veszi és eként magáénak ismeri.
A nevelés oly természetes egyszerű, mintha Rousseau Emiljéből tanulták volna. Az ifjú gyer.-k
egész nap afinomfűszőnyegen hengereg, mászkál,
mihelyt erősödik, virgonczan fürdik és meztelen
sétál, persze nem féltik, hogy a nap elsüti.
A kamaszodók elhagyják a nők társaságát és
társaikkal az erdőben, folyóban és tengerparton
játszanak; csak este jól kiéhezve, mivel csupán
gyümölcsöt és gyökeret ettek — térnek haza és
ülik körül s emberelik meg a nagy cserép tálat,
melyben hal és gyökér összefőzött zagyvája párolog. A hét és nyolez éves fiugyerekek falevélből
készült ruhát kapnak és a férfiakat kisérik a halászaton. Lassan megtanulják a hálót vetni és a parittyát, e nemzeti chassepot-ot kezelni. Tizenöttizenhat éves korában már ki van fejlődve és szakálla serkenni kezd, s ha születés, testi olőny, erő,
halászatban való ügyesség vao-v vitézi cselekedetért
becsültetik, nem fog visszautasittatni, ha valamelyik főnök neki tetsző leányát megkéri. A házassági ünnepélyesség egyszerű, nincs itt fekete ruha,
fehér keztyü, vő£:l, nyoszolvo leány és pap, egy jóebéd és ajándékok kicseréléséből áll az egész; azt ín mennek
külföldre utazni. Ha törzsfőnök
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házasodik és ad férjhez, már aristokratikusabbak
az ebédek és zajosabb a dinomdánom.
A leánygyermek a nők közt növekedik föl s
megtanul hálót kötni, kosarat fonni. Férjhezmonés
után a konyhát kezeli s férjének a földmivelésben
segit, sorsa nyomoru, mivel mintegy szolgálója
férjének. S a házasélet egyik furcsasága, hogy férj
és nő nem hálnak egy fedél alatt. A főnökök és
fejedelmeknek több feleségük van, azonban nem
szerelemből, hanem, hogy jobban legyenek szolgálva. A nők meg vannak elégedve sorsukkal és nem vágyódnak
az ismeretlen emanczipáczió felé, hanem a
férfiak
társalgásából
és tánczából ki lévén
zárva, egymással tánczolnak, beszélgetnek
és ebben vigasztalást
találnak. Egyik zsarnokság, hogy nem szabad csolnakázniok,
ezen sport férfi kiváltság lévén, nom is kivánják, mivel igy nem
kell a fáradságos halászatban részt venniök. Nemcsak teljes
életében semmi a nő,
hanem holta után is
csak egynegyed rész
annyi temetési komédiával tisztelik meg,
mint a férfiakat. Magyarázata ennek,hogy
a nők igen csúnyák,
és a leány, csak midőn
asszony lesz, éri o.l fénykorát és némi fokátabájojságnak, hogy igen rövid idő multával annál rútabbra hervadjon.
A nép halászatból és földmivelésből, természetadta gyümölcsből és gyökerekből él; s mivel
földjük mindezt bőven termi, leginkább játékkal
és háborúzással tölti idejét.
E benszülött nép hisz egy fensőbb lényben,
s a lélek-halhatatlanságában. Ismeri a csillagok
járását és ezzel méri
az időt. A holdévről is
_. _
tudomása van, bár saját éveit nem tudja és
húszon felül nem bir
olvasni. Orvosi és sebészeti
szükségeiket
némi csekély tapasztalati gyógyszerekkel
fedezik és a töréseket
igen ügyosen kötözik.
Azonbitn épen semmit
sem tudnak eredetükről. A hajótörésből
partjaikra vetődő darabok nagy meglepetést okoztak, kiválóan
a vas, mely ismeretlen
volt előttük és fölfedezett tulajdonságaiért
nagy becsben tartatott.
Cook irja, hogy mig a
fejszéket közönyösen
fogadták, a nagy szögeknek ujongtak, mivel ennek igen, annak
nem ismerték hasznosságát.
Midőn Garnier közeledett egy törzshez,
melynek némi tudomása volt a fehérekről, a nők és gyerekek
az erdőbe szaladtak s
elrejtőztek, a harezoeok némán és nyugodtan fegyvorrel közökben a főnök kunyhója
körül gyűlve várták be,
tokintetök és mozdulataik, bár igen csekély volt
Garnier kisérete, a legnagyobb bizalmatlanságot
árulta el. Hanem a tiszteletnek félig nyelvükön,
félig jelekkel való tolmácsolása és az ajándékok
után minden ellenkezőre változott, és vitatkoztak,
melyikot érje a kitüntetés, kisérni a társaságot. A
nőké8 gyerekek is lassan-lassan előjöttek a sűrűből.
Kérdczősködéseik, melyeket a fehér emberek tulajdonságairól intéztek, az indiskreczióig mentek
néha. E látogatások nem voltak minden veszély

nélküliek. Egyszer, bár közel két állami hajó tanyázott, a nyugati parton 5 tengerészt a csolnakban megleptek, megrohantak, leölték s a parton
fölreggelizték. íme a harcz áldozatai eltemetésének
e
gy gyakorlati módja. Máskor utazónk hatod magával kétszáz benszülöttől kerittetett körül s alig
tudtak megszabadulni az újvilági konyha tüzótől.
Az európaiaknak nemcsak fegyverei, de eledolei is bámulatok tárgya volt, melyeknek micsodaságáról az omlősök ismeretlensége miatt fogal-

Uj-Kaledoniából: Csolnakázó bennszülöttek.*
muk aetn volt. Az étkezésekkor körülülték a társaságot, fölkapkodták az eldobott csontokat és
elszörnyülködtek az Ökör csontok szemléleténél,
hogy ilyen nagy ember is van, mert olőttök az
embsr a legnagyobb ismert állat és a magukéhoz
hasonlitott csontokra tett észrevételek eredményeként megjegyezték: borzasztó hatalmasoknak kell
a fehéreknek lenni, hogy ezen óriásokat is legyőzték.
U. G. ,,
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lesiak tintája az utóbbiakhoz hasonlóvá feketiti
őket.
Mindegy! A kutató történelem majd földeríti
a valót, s ma már tudjuk, hogy bár rejtélyes, de
mindenesetre legérdekesebb egyéniségei ők a legújabb történetnek, s mint ilyenekről érdekes megemlékeznünk.
A párisi Commune vezérei névazerint a következők voltak: Jolly, Marotheau, Pinoy, Urbain,
Quentin, Gaillard, Dereure, Dupont, Chalain,
Miot, Dombrovszky,
Cromier, Lefrangais,
Dacosta, Pothier, Arnoult, Razona, Assy,
Pyat, Deleacluze, Vallós, Pascal Grousset,
Cluseret, Courbet, Raaul Rigault, La CéciHa, Flourens, Gambon,
Vesinier, Megy, Johannard, Cournet, Milliere, Vermorel.
Lapunk már több
számában vett magának alkalmat egyiket
vagy másikat bemutatni közülök olvasóinak. Azért most, bár
képünkön valamenynyien össze vannak
gyűjtve, csak azokról
emlékezünk meg,a kiket vagy egyátalán
nem, vagy csak röviden ismertettünk. Delescluze, Pyat, Cluseret és Dombrovszky
ismertetéseit
előbbi
számainkban találják olvasóink.
Courbet 1819. jun. 10-én született, s egyike a legkitűnőbb franczia festőknek, aki képei tárgyának
mogválasztásánál is a demokratikus fölfogásnak
hódolt. A mai Francziaország legérdekesb festője,
s a realisztikus iskola feje. Festményei külföldön
is nagy hatást keltének, mert kitűnően rajzol és
színez. A klasszikus képirókat, kivált Ingrés-t
gyűlöli. Realismusa oly tárgyak választására
viszi, melyeknek költői becse vita tárgya
lehet; de művészi tech-

akkor a világ sajtója álmélkodva közölt. Ez ifjú a
Commune legszörnyübb embere lett. Ő adta ki a
parancsot a kezesek megölésére, s a párisi érsek,
:
M idelaine temploaii lelkész és Chaudoy (a ,,Sio-

telességéről megfeledkezett pap, kikérem a kedélyes hangot, ne feledje, hogy egy hivatalnok előtt
áll," s azzal vállszalagjára mutatott. Legalább a
versaillesi lapok átalában ezt beszélték róla. A

velős, plasztikus stylben irvák. Ő is, mint P yat,
előszeretettel festi a csőcseléket, a rendőr,ség
kedvenczeit, a fegyház kijelöltjeit s a hajléktalanokat. Legismertebb müve: „Les hommea de> la

níkája- ha.fcalirk«\e, e Ka

Uj-Kaledoniából: Egy franczia ültetvényes lakháza.

A párisi Commiine vezérférfiai.
Azokról az emberekről akarunk itt megemlékezni, a kikről a világ még mai napaág som
tudja tisztán: az emberiségi eszme apostolai avagy
félördögök ? Ha az emberiség boldogitását, a szabadságnak átalánossá tételét, az embernek emberré elismertetését hirdető tanaikat olvassuk:
az előbbieknek vagyunk hajlandók őket tartani,
mig Paris füstje éa korma, és kivált a versail-

oly térre lép, hol radikál elvei nem ütköznek össze az átalános
ízléssel, akkor mestermüveket teremt. „Téli
szarvasvadászata" Ja
legkitűnőbb uj franczia müvek közé tartozik. Radikál a politikában is, de e tekintetben eddigelé távol
maradt a nyilvános
élettől. A Communeben a közoktatás és
szépmüvészetek minisztere lett, s mint
ilyen inditványozá a
Vondome oszlop lerontását. Azt monda: nem
politikai okokból kivánja e szobormüvet
eltávolítani; hanem a
jó izlés érdekében
tartja
szükségesnek,
hogy ez utálatos, csúf
dolog, mely egész nemzedékek Ízlését megronthatja, a föld színéről elpusztittassék.
S vannak művészek,
kik igazat adnak neki.
Courbet most, legújabb tudósítások szerint, sötét kedélylyel,
hallgatagon ül börtönében. Nem veszi észre, ha szólnak hozzá s viszszautasit minden táplálékot. Azt mondják, csendes tébolyban szenved s valószínű, hogy meg fog
őrülni.
Raoul Bigault huszonötéves ifjú, ki a nagy
forradalmárokat, Dantont és Robespierret zsebkiadásban ábrázolta. Raoul Rigaultnak^ már rógebben is hallak, de elfelejtek nevét a hirlapok olvasói. Évek előtt a tanulók lüttichi nagygyűlésén ő
tartá azt a csodálatos atheista beszédet, melyet

A Commune vezérférfiai.
«le'< szerkesztője)' kivégezésén jelen volt. Midőn Gay-Lussac egyik szobájában fogták el. Pőre foa párisi érseket, a hatvanéves őszt, a 25 éves ifjú lyamatban van.
maga elé rendelte, s az érsek szeliden igy kezdé :
Jules Vallés irodalmi kuriosum. Iratai, me„Gyermekem!", ő e szavakkal szakitá félbe: „kö- lyek a társadalom árnyoldalait fostik, szokatlanul

rue" („Az utcza emberei.") Ő monda e fenhéjázó
szavakat: „A jó istennel sohasem törődtem, de
gyűlölöm a Krisztust, mint minden tuldicsért nevezetességet." Még más, ehhez hasonló túlzó
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sommit sem kell dolgozni, a melynek tehát a legmondásokat is tulajdonítanak neki. Elfogatván, ,Marseillaise"-bo írogatott. Legutóbb a külügyi
ostobább ember is tökéletesen megfelelhet.
bizottság
tagja
volt.
agyonlőtték, de mivel nem halt meg egyszerre,
Gusztáv így családjától folyvást támogatva
Razoua
a
közbiztonsági
bizottság
tagja,
8
a
össze-vissza szurkálták arczát, ugy adta ki lelkét.
jó
állásba
jut; derék testvére pedig hátra marad:
Vermorél, a „Reform" szerkesztője, ügyes ,Reveille" munkatársa. Egykor a császári test- mert az értelmes lassabban halad gyalog, mint az
ürség
lovasvadászi
ezredében
szolgált,
hol
a
főhadi
tollú hirlapiró; életében sok vádat emeltek ellene,
ostoba kocsiban ; mert a független ember mindent
de halálával azt bizonyitá, hogy meggyőződéssel .írnok szerény rangjára emelkedett. Kihágásai saját erejétől s munkájától vár, a rest-bugyuták
miatt azonban egy afrikai fegyházba küldték, s
harczolt. Az elsők közt, bátran esett el.
innen nemrég tért vissza. A Commune bukása ellenben hatalmas pártfogóik erejére és hitelére
Assy az internationalisták tulajdonképeni feje. után Svájczba menekült, hol azonban a múlt héten számítanak és támaszkodnak, mert ezek a felelőCreuzotban, Schneider képviselőházi elnök gyásök érettök.
franczia kormány kivánata folytán elfogatott.
raiban ő szervezte a nagy munkafelmondást.
Az érzékenykedés is nagyon előnyös hiba.
Lefrangais tanító volt előbb; a' Commune
Megy is, ki gépcsináló, fő-főintornationalista. alatt községi elnök s a végrehajtó hatalom tagja. Könnyen sérthető emberrel soha sem bánnak könyÖ volt az, ki a Napóleon elleni komplot fölfedezéVesinier és Johannára bizottsági tagok vol- nyedén. Mindig a legjobb részt és legjobb helyeket kapja. A ki érzékenynek mutatja magát 8
sekor, a szobájába nyomult csendőrt lelőtte, a mit tak; s az első megmenekült.
azzal mentett, hogy betörő gonosztevőt gyanított
A többiekről még azt sem tudjuk egész bizo- minden kicsiségtől sértve van: ezáltal jogot szes csak magát védte. A törvényszék élethosszig nyossággal, élnek-e vagy meghaltak? Majd a rez magának arra, hogy mindig kényelmes kar
tartó fogságra itélto, de szeptember 4-dikén meg- folyamatba tett monstro-pörökből bővebben érte- széke legyen s a legizletesebb falat minden ebédnél neki jusson; ez által eléri hogy mindenki
szabadult s a Commune alatt Issy-orőd parancs- sülhetünk sorsukról.
noka lett. Most fogva van Versaillesban.
Jelen képünket az „Illustration" czimü párisi kénytelen gondolni reá és soha sem feledkeznek
Banc tehetséges hirlapiró, a „Rappel" egyik lapból vettük. Ezen két arczkép mellé nincs oda meg róla.
A tolakodás is kitűnő hiba. A tolakodók
téve a név. A fölső részen, a belső oldal legszélén
munkatársa s Gambetta benső barátja.
ollenálhatatlanok
— még a szerelemben is. A mit
Pascal Grousset, Müliére és Arnould a „Mar- levő kép, némelyek szerint Eudes tábornoké,
valaki
szivós
makacsaággal
követel, lehetetlen
alább
Flourens
mellett,
állítólag
a
FranM
Leoó,
seillaise"-nél Rochefort főmunkatársai voltak. Pascal Grousset irta azt a czikket, melyért Bonaparto a Commune pesti születésű tagjáé, a ki itt egy- hogy végre is mog ne nyerje. Ugyan ez okból az
Péter herczeg párbajra hivta Rochofort-t, egy le- kor kőfaragó volt, s ki a Commune végnapjaiban önfejűeknek is nagyon jó szerencséjök van. Az
önfejű emberről azt mondják: hiába minden, ettől
vélben ugy megsértve Pascal Grousset-t is, hogy kereskedelmi és közmunkaminiszter lett.
semmit sem lehet kicsikarni. Es nem háborgatják, •
ez meg őt hivatá ki Fonvielle és Noir Viktor által,
az önfejüség tiszteletet parancsol; azért a legelőmidőn ez utóbbit a herczog agyonlőve. Rochofort
nyösebb hibák közé tartozik.
tanúi Milliére és Arnould voltak, s a Commur.eben
Előnyös hibák.
A gorombaságnak is van haszna; egy indulat
ismét mind hárman ösazokorültok. Grousset, ki a
roham
— mindent eligazit. A harag kitörés vihara
(Szatíra. Oirardinné után.)
Commune külügyeit vezeté, ama naiv diplomatiai
—
csak
oly jó érv — mint bármely más. Ha hiiratokkal tette magát ismeretessé, melyeket a néAz emberek e világban többnyire hibáik báztál, te bántottál meg mást, haragudjál annál
met hatóságokhoz küldözött, s a melyek mind válasz nélkül maradtak. E férfiakról kevés mondani által jutnak czélhoz. Mily előnyös hiba például jobban; mutasd, hogy te vagy megbántva s végre
való van. Legtöbbetért köztük Milliére, ki bátran az önhittség! talán a legelőnyösebb, valamennyi is tőled kérnek bocsánatot. A gorombaságnak
halt meg. Midőn a katonák fölvitték a Pantheon közt; azért csak szorgosan kell ápolgatni. Felér senki sem állhat ellen. Egy ügyes fenyegetéssel
lépcsőire, ő a rá irányzott fegyverek előtt kitárta magában egy szép vagyonnal. Annak, a ki utat hamar megnyer az omber akármit. A félelem e
mellét, fölemelte jobbját s azt kiáltá: „Éljen a akar magának törni a világban — sokkal jobb, ha korszakában a fenyegetések a leghatalmasabb kéköztársaság, éljen az emberiség, éljen — " e pilla- önhitt, legyen bár oly szegény mint a templom relmek, boldog — a ki előtt reszketnek — csak az
egere, mintha szerény s szép fekvő birtoka van olyannak vannak még hízelgői.
natban agyonlőtték.
valami félreeső vidéken.
A szemtelenség is megbecsülhetetlen hiba,
A főbb katonák közül legtöbbet ért Hőssel,
De hogy valaki a szerencséjét megalapíthassa, ámbár veszélyessé válhatik, roszul alkalmazva.
egy hajdani zászlóaljparancsnok fia s kitűnő ké- az önhittség után mindjárt logelőnyösebb hibája Szerencsére a szemtelenség előjogát birtokló empességű tiszt, ki a polytechnikai iskolában jeles az ostobaság. Bizonyos lehetsz, hogy e hibával jó berek kitűnő finom tapintattal vannak megáldva;
vizsgálatokat tett s egy katonai munkájáért hat- kis állomásra vergődöl. A ki oly szerencsés, hogy e hibájokat hihetetlen ügyességgel alkalmazzák ;
száz frankos jutalomérem kitüntetésében részesült. ostobának született s annak maradt: ne aggódjék nagyon jól meg tudják választani az órát, időt és
A hadseregben kapitány volt, s Metzbe zárolva megélhetése iránt.
helyet, a hol ez czélhoz vezet, valamint szokat, is a
Bazaine és a kapituláczió határozott ellenzői közé
Például: van önnek két öcscse, az egyik bá- kikkel szemben szemtelenségöket előnyösen feltartozott. Jellemes ornber, kit atyja maga védel- tor , tevékeny és értelmes. Mindenki elismeri használhatják. Finom tapintatuk soha sem csalja
mezett a versaillesi lapok vádjai ellen.
érdemét s ön azt mondja: „ezt nem félteni" — és meg. Ennek köszönhetik , hogy a világban... de
La Cecília olasz. Jó családból való. Sok ka- mítsem törődik vele. Sem segélyben, sem párto- miért folytassam? Önök ezt jobban tudjak miutén.
tonai ismerettel bir; c mellett rendkívüli nyelv- lásban nem részesiti; hagyja, hadd törjön magának
Némely hibák valódi tőkék, megbecsülhetlen
tehetsége van, s párisi lapoknál mint fordító volt utat — a hogy tud s gázoljon ki bajaiból a hogy kincsek a politikai téren. A változékonyság, jelalkalmazva. Mondják, hogy már Garibaldi alatt is lehet. Ön nyugodt, mert tudja hogy ez nem szorul lem és olvtelenség által szép jövőt, hatalmat
vitézül hsirezolt. Neje szintén részt vott a párisi önre, s nem kér öntől soha semmit.
és hitolt teremthet magának az ember. A ki oly
forradalomban, s az utczán agyonlőtték. La CéciA másik öcs ellenben tökéletesen bárgyú, szerencsés, hogy azt mondhatják róla: hogy ninc3
lia maga azonban hir szerint megmenekült, s leg- még a helyes-irást sem tudja, a legcsekélyebb mos- lelkiismerete, annak a jövője biztosítva van a poközelebb Nápoly egyik kerületében lépett föl mint terségre vagy állomásra is képtelen. Ezért már litikai téren.
Sámi Lásdóné.
képviselőjelölt.
aggódik ön — hogy fog megélni, ha nem segíFlourens-ról is meg kell rövideden emlékez- tenek rajta? — összegyűjti hát egész családját, s
nünk, nem katonai talentuma miatt, a melylyel aggodalmasan kérdi.. . „hát Gusztáv-val mit csiEsti üzlet San-Franciskóban.
különben som birt,;de azon kitűnő szerep követ- náljunk?" — A család tagjai megütközve néznek
(Eredeti közlemény Kaliforniából.)
keztében, melyet a márcz. 18-iki felkelés kitörése össze, mert jól tudják mit várhatnak az ifjú úrtól.
körül játszott. Tudva van, hogy Flourens két Mindnyájan aggódva ismétlik: ugyan mit csi(Vége.)
évig miként harczolt Görögországban a kandióták nálhatnánk Gusztiból? ez a fiu a maga erején
A „soha el nem koptatható réztollak" ágenfüggetlenségeért, miként választotta őt Kréta soha sem megy semmire, valami közhivatalba kell
sei,
az eredményről itélve, még ujonezok a megszigete a hollón kamara tagjává, s miként fogatta becsinálni (szegény közügy!) valami kormányhiel s aztán miként kisértette a hellén kormány vatalt kell neki szerezni (szegény kormányhiva- kezdett tövisos pályán; az ékes szólás szabályait
sem görög, sem római klassikusokból nem meritve,
Franczíaországba. Flourens innen azonban csak- tal!) Isten őrizzen a Gusztávoktól!
hamar Konstantinápolyba ment s ott egy görög
Az a gondolat, hogy valakit, a ki saját dolgát az ügy csinját-binját alaposan nem tudva, csak
azövegü radikális lapot inditott meg. Majd vissza- is képtelen eligazitani, mégis az ország dolgai ugy tapogatóznak még, a tömeg közönyösségének
tért Francziaországba, de itt a császárság ellen igazgatására alkalmazzanak, első tekintetre nevet- azon erős falai körül, melyet más veterán kollégájok,
tett kikelései annyi megtámadást és üldöztetést ségesnek , őrültnek s kivihetetlennek látszik: a merészség és kikiáltott jótállás lövegeivel néhány perez alatt megdönt és bevesz. Hiába hajtovontak fejére, hogy Angliában volt kénytelen pedig ugy van.
gatja
a papirt, fecskendi a tentát, perczegteti a
menhelyet keresni. Az alig 33 éves Flourens vaA rokonság neki indul, hogy a kiszemelt helóban tanult ember volt. A Sorbonneban ő követte lyet Gusztáv megkaphassa. — Nagybátyja, a kép- dicsért toll hegyét, mitnha Kaliforniában senki
atyját tanári székébe, de szabad gondolkodás- viselő, húsz felé is lépéseket tesz e miatt, szava- sem tudna irni, — az egyébiránt már süket-néma
publikum egész vaknak szinleli magát, s fris csamódja csakhamar távozásra kényszerítő. Flourens zatát és ellenszavazatát is oda ígéri.
pat ugyanoly bajban szenvodőknek enged helyet.
egész vakmerőségig bátor volt, egy izben párbaja
Unokatestvére, a főigazgató — ő érte az alatta
Köpönyogforgató papirgallérnak doboza csak
volt Cassagnaccal, Paris legügyesebb vívójával, levő hivatalokban kétszer-háromszor is oly vál10
cent;
oly potom ár, mit ogy némely pénzénoha soha életében kard sem volt kezében. Nyá- toztatásokat tesz, melyeket senki sem tud kimaben elbizakodott, röstel is kiadni, de viszont sok,
jassága és őszinteségeért mindenki szerette, a gyarázni.
a takarékosság mellett a csinosságra is valamit
kivel érintkezett. A kommunisták első kitörésénél
Nagynénje, a báróné, tizenkilencz látogatást adó nős és nőtlon ogyón szívesen megad a kinált
Versailles ollen, —melyet Delescluzes a Commune tesz olyanoknál, a kiket különben lenéz.
áruezikkért. Kivált kinek borotvált nyaka és álla
más higgadtabbtagjai élénken elleneztek, — egyik
Unokahuga, a szép közönyös, százkaczérságot van, annak nyakkörületét a tisztaság e világító
fővezotője volt, s e harezban, a párisi nemzetőrök olkÖvet oly vén fecsegőkkel szemben — a kik
tornya méltán megilleti. A gallérgyártó ezt bölcsen
élén esett el.
máskor terhére vannak.
ámitásba vette, s ugy látszik, nem is csalódott
Jó anyja mindenütt siránkozik 1... s végre — sz
Cournet és Ganibon-ról keveset mondhatunk.
Az előbbi Rigault helyére lépett, mint a rendőrség Gusztáv megkapja az állomást; az igaz, hogy el is számításában. Mivel Amerikában csak ogy társafője; a másik ügyvéd és exbiró, azért hires, mert a veszti hamar, de csak azért, hogy jobbat kapjon, dalmi osztály van, 8 ez kabátban és papirgallércsászári kormány alatt megtagadta adója fizetését, mert az első, melyet nem tudott jól betölteni, a ban jár, s mivel az olcsó áron használatra nyújtott
miért elexequálták egy tehonét, a mit később alá- másodikra már ajánló előzményül számittatik be. czikk, a kivánhatóságok non plus ultrája, épen
írás utján megtérítettek neki. „La Vache á Gam- — A másodikat is elveszti, s a családi szövetség nem csudálatos, hogy e jó ezégér alatt árultjo bor,
bon" (Gambon tehone) azóta nagy szerepet ját- harmadikat s aztán negyediket szerez s végre az mesés keletnek örvend.
Több az elősorolt üzletekkel közeli rokonszik a párisiak tréfái és élezeibon.
ötödiket, ez már jó állomás — ebben megmarad,
ságban
álló találmányok tulajdonosai, prózában
—
mert
a
jó
állomások
rendszerint
azok,
a
hol
Arnould ox-vasúti hivatalnok; valamikor a
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tartják dics beszédeiket; aC3odaszappant előállító feltalálója, azzal arany és ezüst bányákat fedezhet
vegyész eljárása azonban eltér az annyira taposott. fel, és nyithat mog. — Pénzből alig lesz fogyatkoútról, s a fonebb érintett Pratt-féle módszert, zása, mert 10,000 dollárt igér annak, ki a hires
fogadva el, szennyüző czikkét dal-solo és hangza- madame Schwoererhez képes hasonlitani, ki, mint
tos rimes szónoklattal omeli költőios felszínre. — maga állítja, claíronyante, orvos, s a világ legnaAz énekes szerepét személyesen játszsza, de a szép gyobb mysteriumainak professora. — A mi az
szavalatokat órahosszant recitáló, körmönfont köl- üzlet sikerét, törvényes kereseteket, szőreimet,
tőt Moore Tamás egy lelkes honfitársában sike- távollevő barátokat, betegséget stb. illeti, ezen
rült feltalálni. Rendesen ez szokta az utczasarki élettárgyakra nézve a kérdőt születés napjától le
nyitányt a szappannak a lelkiismeretet bélyegző egész a szerencsés találkozás perezéig lepi meg a
szennyfolton kivül mindent lemosó dicséret rímjé- fizető saját biographiájával. — A mint állítja,
vel megkezdeni; élez, tréfa, váltakozva jó ötletek- római talismánokból válogatott assortmentje van,
kel, mindig a szappanban öszpontosulván az érte- ezek mindegyike érvényes a szerelem, jó szerencse
lem, előadását érdekessé teszik, s nagyszámú és üzlet sikerülésében, egyszersmind mentőszer
közönséget vonnak a torokszakadtából szónokló minden gonosz ollen, s jót áll felőle, hogy az
irlandi körébe. Midőn a költői tűz kiszáritá s riká- életben nagy fontosságú. — Megmutatja jövendő
csolóvá, csengésnélkülivé torzitá a szavaló költŐ/á- férjeiteket és nejeiteket. — A consultatiónál ráradt hangját, akkor a közönség kíváncsiságát foly- adásul minden személynek értékes ajándékot ad.
tonos feszültségben tartandó, mint egy Ossián maga — Oly astronomiai térképeket állit ki, melyek az
lépfol a feltaláló, a bárdok dalát elzengni, ő csakis egész életre olégségesek. — Mint tapasztalt orvos
solo-hangzonéveí mulattatva az oda csődült töme- ajánlja magát a csúz, szemfájás, hidegláz, s másget, szavaló kollegája babérjait sohasem igyekszik féle bajokban szenvedők figyelmébe. — Az ő
elhervasztani. — A szappan hasznos volta, — a „Bitter"-jo minden krónikus és vesebajokat, szémi minden képzelhető zsir s egyéb foltok szám- dülést, étvágytalanságot elűz. — Szemvize olyan,
űzésében, s a ruha anyag újjá varázsolásában áll, hogy a látidegek abnormis állapotát a kívánt ke— az eljárás kulcsát képező egyszerű utasítással rékvágásba téríti. Hajnövesztő szere a kopaszok
együtt oly csábitólag adatik elő, hogy sok ember egyedüli vigasztalása; mig lady társait kiválólag
egy vagy más szennyes ruhadarabjára emlékezve az általa gyártott kölni vízre figyelmezteti, ez
előlép, s vásárol a megénekelt czikkből. A gondos lemossa a szeplőt, bőrkiütést, kifényesíti és ifjúvá
dalnok nem mulasztja el a közönséget átalán és teszi az arezot. A világ legnagyobb mysteriumaiegyenként a garde-robe feletti szemletartásra nak e hölgy-professora még sok más mindenfélét
figyelmeztetni, kiemeli a tisztaság előnyeit, 8 hang- igér, lakása előtt transparent világítja mog a csillasúlyozza az alkalmat felhasználni akaróknak ked- gok- és félholdból álló kabbalistikus jelvényeket;
vező perezét, mit véleménye szerint vétek volna ha azonban a publikum tolakodásából kell valamoly
üzlet virágzására következtetést húzni, mint eddig
szappantalanul elszalasztani.
Koldulni ez ideig még nincs szokásban Kali- szokásban van, a nagy látnok lakása táját oly
forniában; a társulati szellem ösztönzéséből üzlet- érdekessé tovő boldog csondesség, s ünnepies nyutársi viszonyba lépett werkliforgató, és nyakában galom sajátságos fogalmat nyújt e tekintetben.
madzagon illatos czédrusból készült, egykori sziEleven ezégérek, fényes és fénytelen állapotvar ládát tartó, két csonka bajnok méla zenét ban ballagják be a város jártabb utczáit; ezeknek
árasztó s könyörületet ébresztő üzletét, alig lehet nem hivatása szónoklatot tartani; szerepök ellenkoldulásnak nevezni; ha mégis a pénznek a zseb- kező, mint a villámvezető és világító toronyé; felből ily módon való kihegedülése annak volna adatuk, az annyira szétforgácsolt figyelmet, a kezöknevezhető, a körülmények azt eléggé kimenthetik. ben tartott, s hátaikra támasztott rud végpontjára
A warkli mélyéből hangokat kicsaló volt erősített, kivilágitott kis papirház fölé téritni,
szabadsághős csak egy természetes láb birtokosa, s az ennek fehér oldalain nagy fekete betűkkel di•A más hiányzót hóna alá alkalmazott mankókkal csért azon kalap-, ing-, szivargyár, korcsma vagy
képes csak helyettesitni, ép kezeit a könyör ado bolt felé vozetni a habozó vevőt, melynek tulajmányokra hivogató hangmű kezelésére fordítja, donosával ők üzleti összeköttetésben állnak. —
mit oldala mellett álló sziirko pantalló s kék A fénytelen omber-ezégér nagy fatáblateher alatt
dolmányban szép katonás kinézéssol megáldott görnyedez, melynok mindkét oldala oly festszerencsétlen csonka bajtársa nem tehetne, keza ményt és feliratot hordoz, a mi az őt fizető
nem lévén ogy is; ép lábai, szálas, megayerő csi- iparos malmára hajtja a vizet. — Más ambuláns
noskülseje azonban azt a dolgot, hol a kozek köz- mutatójel fehér tógába búvik, molyen tisztán fel
vetítésére nincs szükség, ügytársa teljes megelé- van írva, miért sétál ő ily feltűnő uniformisban;
érdemjelok helyett mellét jobb- és balról gazdag
gjdésére viszi véghez.
Az astrologia, clair-voyance, boszorkányüzés, csomóban alácsüngő nyomtatott hirdetmények
varázslerontás, kopogó és más szellemidézéá s ékitik; kiki hozzá mehet az eleven gyümölcs fátöbb efféle sokat ígérő jövendő- és múlt munkások hoz, s szakithat gratis a guttenbergi speciesből.
Lábunk alatt czikornyás dudaszó, zongora
titkos talizmánja, számos ilyféle üzlettel foglalkozó halandónak adnak, a bárgyú és szükagyu és más nemű zenehang, élő szóval előadott dalok
tömegek jóvoltából kényelmos életmódot. — A lelkes kíséretében csábitgat, hívogat a földalatti
gyakorlati élettel semmi kapcsolatban sem levő ily különböző rangú lebujokba; — ezek azon intézemesterség szalmaszálához, a tevékenységi téren tek, hol a fehér ember a négerekot, chinaikat, induelőre törekvő valódi Yankee ritkán aggatja ugyan sokat megvető méltóságából, sokszor nemcsak
reménysége végső szálát, de akad azért elég ba- ezeken, hanem a pocsolyában fetrengő oktalan
bonás tengerész, bevándorlóit mesterlegény és állatokon is jóval alul aljasodik.
szerencse sóvár dajka, a ki után az ily fráterek bőAz ily esteli üzlet-táborban egy pioneerven pénzelnek. Az ily messzelátók valamennyié ujoncz kezdett eddig egészen szokatlan húrokat
professornak nevezi magát.
pongetni, a vaspálya dicsérésére szentelvén becses
Professor Cohen, professor Dahm, mintha a perczeit. — Ezen koro3et-ág csak most, a nagy
bibyloni vizek partjain lantjaikat fűzre akasztott csöndes-tengeri vaspálya elkészülte után kezd
ősök, Egyiptomban vásárolt bűvös szerencse köny- virágzásba jőni. Magyarországban nincs szükséveinek volnának jogosult birtokosai, oly meglepő günk reá: egy vagy más vaspálya-vonal dicséreotthonossággal és biztossággal lapoznak a múlt tére pénzen bérelt ügynököt szónokoltatni, mert
porlott, és a jövendő délibábos lapjain, hogy az bizonyosak vagyunk benne, hogy a debreczení
állommagyarázásért dollárt áldozott szerencse- ember a tiszai vaspályát, a sz.-fehérvári pedig a
szomjas a horoscop kedvező fordulatára kész volna déli vonalt fogja czéljának legjobban megfelelőnek
találni; Amerikában azonban máskép áll a dolog;
a legöblösebb whisky-poharat kiüritni.
Professor Johannes Roll — a mint czégéről a ki San-Franciakéból New-Yorkba szándékozik
leolvashatjuk, — a világ legnagyobb és legneve- utazni, most a Central-Pacific vonalon indulhat
zetesebb astrológja, száműz boszorkányságot, le- csak, 5 vagy legfeljebb 10 év múlva azonban, az
rontja a büvölést, a lopott és elveszett tárgyakat észak és dél vonalak elkészülvén, három irányban
újra előkeriti, a család keblében perpatvart lesz kényelme válogatni: — a vonatba ülve. Ómacgyenlit ki, kibékiti az ellenséges indulatu érzel- háig csak egy sínpáron haladhat, ott azonban valómeket, fiatal személyek sziveit egymáshoz hajlan- ságos vas hálózatot érvén el, a Missisippi völgy és
dóvá teszi, holtak mint léte felől ad megnyugtató az Atlanti-tenger között, Chicago és St.-Louis
felvilágosítást, az iszákosokat visszatartja az italtól, városok között elvonuló vasúti irányokban kényeszerelmi és házassági esetekben segédkezet nyújt, kedve szerint válogathat; az elágazások különböző
8 mindezt az emberiség boldogitására az önzetlen társulatok vállalatai, mennél több az utazó a vonalon, annál több a haszon, utast toborzani tehát
derék tanár, egy dollárnyi bagatellért teszi.
Professor Schwoerer, laay ugyan, ue azeri igen természetes és észszerű üzlet; ezt senkisem
derekabb legény a gáton, mint bármely más hím látja át jobban, mint az érdekelt társulatok részprofessor társa; ugy látszik, csak szívességből vényesei ; mindamellett hogy minden hotel, ügyve
szi el a fizetést jóslatáért, mert mint az általa nöki hivatalszoba, távirda, életbiztosító intézet,
magasztalt csodateljes varázs - veszsző egyedüli a vasúti hálózat részletes térképét tárván szemeink

elé, uti tervünket megállapítani segit, utunk czéljához képest, — mindamellett, hogy a hírlapok
hosszú czikkoket hoznak az egyes irányok dicséretére, érdekes az ügynök uj divatu magasztalásainak, fülhegyeinket oda kölcsönözve, szavait
emlékezetünkbe vésve, a papírnak visszaadni. A
különös dicsérő beszéd folyama oly irányú: „Századunk nagy vívmányai hosszú vasutak, széles csatornákban nyilatkoznak, a gőz és villanyosságtól lelkesített kor, a kereskedelmi érdekok testvéri kéznyujtása, a gyors utazást ép oly
élei szükségletté tette, mint a nevelést, a hírlapot,
a távirdát; nem közönyös dolog azonban egy és
ugyanazon utazási dij mellett a vonal kényelmeit,
biztosságát hygienikus befolyását hasonlitani öszsze más utvonalok hasonnemü kellékeivel. —
Kaliforniából sok ember keletnek indul, a nélkül
hogy a tervszerű kivitelre fordítana kellő figyelmot; azon idő lejárt, hol mástól tanácsot kértünk
a század szollema, kell, hogy mindenkit önállóvá
tegyen, s C3ak is a közönség iránti kötelességemet
rovom le, ha e nyilvános utczaszegletet választva
beszédem színhelyéül, önök figyelmét a pensylvániai „Central vaspálya" kitűnősége megbámulására hivom fel. Ez azon egyedüli vonal, hol két
pár sin fut, ezek ágyazata kőből áll, s egyetlen az
Egyesült Allamokban, melyen az utas a más
vonalokon észlelhető oly ártalmas port kikerülheti. — A pensylvániai central vasút 3^4 mérföld
hosszú, s a Pittsburg és Philadelphia között eső
tért keresztül szegve, az atlanti dockoktól egész
az Ohio folyamig nyúlik. Ennek meghosszabbítása
a 468 mérföld hosszú Pittsburg-Fort Wayne- és
Chicago-vonal, a Pittsburg és Chicago városok
közötti helyekot érintve. — Ezen 822 mérföld
hosszú vonal együttesen a legrövidebb és legjobb
vasutat képezi Chicago és az atlanti tengeri városok közt. — Biztosság tekintetében páratlan, kényelem seholsem lelhető fel oly mértékben, mint
azon a vonalom, ott mindennemű elrendezésben a
legfinomabb izlés uralkodik. — Az ezüst palotakocsik, a legpazarabban vaunak ezüstölve, fekete
polírozott diófábólj áll a jármű váza, selyemből
és brüsszeli anyagból készitvék a szőnyegek, s
bársonynyal bevonvák az ülések. — A lámpák
nagyok és díszesek, s ezüstből vannak gyártva. —
A mosdó helyiségek magasak, térések s a legékesebbek, itt-ott aranyozott diszitményekkol. — A
nappal kényelmes ülések, alkonyat beálltával
mintegy varázsütésre, uj, kényelmesebb, teljes
nyugalmat ajándékozó ágyakká változnak át. —
Az ebédlőtermok tágasak, s a legkövetelőbb
inyencz ízlése is teljesen ki van elégítve a természet áldásait ügyes vegyi kombináczióba hozni
tudó szakács műértő szakavatottsága által. —
Egy időjét tőkénolt s kényelmét életszükségletnek
tekintő amorikai, vagy más utas, ha higgadt elmével, s szenvedély és részrehajlás nélkül fontolja
meg utazása körülményeit: lehetetlen, hogy a
central-pensylvániai vonalat ne válaszsza keletre
rándulása méltó közegéül."
Hosszasan, parányokra részletező lelkiismeretes szakjártassággal sorol elő ezen uj üzletember
minden, a pensylvániai vonalat érdeklő administrativ és executiv ügykezelést, megemlít minden
állomást, s elragadó táv-nézloti festménynyé ecseteli ki a fáradsága tárgyát képező 822 mérföld
hosszú vonal minden egyes barázdáját; tele marokkal szórja a szállítási árjegyzékeket és hirdetményeket, 8 édesebb, mognyerőbb, lekötelezőbb
modorú uri embert egyhamar nem igen lehet
találni.
Sarlay Pál.

Fest város statisztikája.
A statisztika, e kiválóan újkori tudomány
nálunk is mindinkább buzgó mivelésro talál 8
mindig több-több szolgálatokat tesz a közügynek.
Alkotmányos életünk óta az 1870-ki népszámlálás
nevezetes mozanatát érték meg statisztikusaink.
Az egész országot érdeklő adatok mellett a részletek közül bizonyára egy sem oly érdekes, mint
a Pestre vonatkozók, kivált miután Pestvárosa
külön hivatalt állított föl a városi statisztika
megfelelő vezetésére, e hivatal buzgó és jeles igazgatója, Kőrösy József pedig megfelelt nohéz föladatának. Az 1870-ki népszámlálás adatai Pestre
nézve oly kidolgozásban részesültek, minő -eddig
hazánkban ismeretlen volt, s mely a tudomány
európai színvonalán áll. A 3722 táblázatból álló
óriási munkának egy könnyen átnézhető rövid kivonata fekszik most előttünk s ebből mi viszont
kiyeszünk néhány érdekesb adatot.
Az 1870-ik év első hetében keresztülvitt népszámlálás alkalmával Pesten 200,476 polgári éa
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9873 katonai állású, összesen tehát 210,349 tényleg jelenlevő személy találkozott, s e népesség
5259 házban s 36,594 háztartásban lakott.
Pesten a város beltelkén létezik 28 tér, 230
utcza, 4473 ház, s ezekben lakott 182,385 ember;
a kültelkeken 570 házban 13,631 lakos. Kőbányán
216 házban 4353 lakos.
Az egyes városrészek közt a lakosság s a házak
száma igy oszlik el: Belváros 598 ház, 24,952 lakos; Lipótváros 360 ház, 21,760 lakos; Terézváros
1373 ház 73,760 lakos; Józsefváros 1423 ház
41,831 lakos; Ferenczváros 719 ház, 20,189 lakos;
külső részek 786 ház, 17,491 lakos*).
Az 1857-ki népszámláskor volt Pesten 4418
ház 132,651 lakos; azóta tehát a házak száma szaporodott 841-ol, a lakosságé 67,825 fővel. A legrégibb adat, mely Pest múltjáról található, az
1787-ki népszámlálás. Akkor Pest csak három
részből: Bel-, József- és Terézvárosból állott s
összesen 1981 házzal és 22,417 lakossal birt. Pest
tehát egyike a leggyorsabban növokedő városoknak, mert a lakosság mintegy nyolezvan év alatt
megtizszereződött.
A legfontosabb kérdések egyike nagy városokban: a lakviszonyoké. Pesten átlag 696 háztartás jut 100 házra s 544 lakos száz háztartásra;
több mint 100 ember által lakott ház 11 van
Pesten, 250-300 lakossal bir 9 ház. A házak magasságát illetőleg, földszinti van 3831,
egyemeletes 767, kétemeletes 469, háromemeletes 175, négyemeletes 17. Nyilvános épület
van 110, melyek közül 26 községi, 15 állami
és ugyanannyi egyházi épület; iskolai czélokra
szolgál 11, katonai czélokra 8.
Sötét árnyoldala majdnem
minden nagyvárosnak a szegényebb osztályok lakmódja; ezer
meg ezor ember nem bir a tisztességes lét első kellékével: saját lakással, s egy-egy szűk szobában
nemcsak nagy számú család szorong, de még idegeneket is befogad. 29,159-re rugazok száma, kik
mint szobatársak vagy ágyra járók
idegen családokkal egy szobában
dnek; ezek közül 1443 esetben
lakik egy szobában vagy csak férfi,
vagy csak nő, mig 17,358 férfi és
10,358 nő az őket befogadó családokkal együtt egy szobában él!
Egy másik szomorú viszony a
lakásoknál a tulnépesség. Tűképp snek vétetett az olyan lakáa,
melyben egy szobára több mint
négy ember jutott. Ily egészségtelen viszonyok közt 78,727 egyén
lakott. Az összes lakosságból tehát
30% él tulnépes lakásokban. Roppant tulnépes a Terézváros, és
pedig nem annyira annak belső,
mint inkább külső része, úgyszintén a Józsefváros is, hol a
lakosság fele él ily viszonyok közt. Tizedmagával
és még több együtt egy szobábon lakik tizenhárom ezer ember, húszával és még sűrűbben ezerkétszáz, mig azok száma, kik több mint 8 társsal
laknak együtt, megközelíti a 30,000-et.
Visszatérve a lakosokra, az összes jelenvolt,
200,476 főnyi népességből állandóan Pesten tartózkodó volt 194,309, és pedig 98,808 férfi és
95,501 nő. Már az 1857-ki népszámlálásnál is
túlsúlyban volt a f'érfinem (66,799) a nőnem felett
(65,852) s e tekintetben Pest különbözik sok
nagyvárostól, mert a viszony rendesen ellenkezőleg szokott lenni.
Mint minden nagy város, ugy Pest is nem anynyira a születéseknek a halálozások feletti feleslegéből, mint inkább a beköltözésekből meriti
szaporodását, innen van, hogy 44,981 nem pesti
illetőségű egyén találtatott. Pesti honosságú volt
155,495, magyarországi 33,022, osztrák 9735,
külföldi 2224. Ha podig a születési helyet tekintjük, még feltűnőbb számok tűnnek elő; az összes
lakosságból Pesten született 73,477, Magyarországon 96,642, Ausztriában 25,866, külföldön
4491; igy tehát minden ezer lakosra átlag csak
367 benszülött s 633 idegen esik, s az utóbbiak
közül 482 magyar, 129 osztrák és 22 külföldi. Az
egyes városrészeket külön tekintve, legtöbb bonszülött lakik a Józsefvárosban, t. i. 439, legkevesebb Kőbányán: 204. Legnagyobb vonzerőt gyakorol a főváros Pestmegye lakosságára, mert
innen 23,435 egyén származott be ; aztán kövot-

kéznek Fehérmegye 5531, Pozsony 4747, Nyitra
4563 stb., Alsó- és Felső-Ausztriából származott
5670, Csehországból 7636, Morvaországból 5874,
Galicziából és Bukovinából 4082, Poroszországból
1029, Németország többi részeiből 1838 stb.
A korviszonyokat tekintve, ezek Pesten is,
mint nagy városokban rendesen elütnek a falusiaktól, miután azon korosztály lép előtérbe, melyeknél a munkaerő és keresetképesség nagyobb,
Igy 7 évon alól van az egész országban a lakosság
17%-ka, Pesten csak 12%; 7—14 éves van Pesten 13.52%, ezen két első korosztályban van tehát 51,337 egyén; 15—20 évos van 29,080; 21—
25 éves 23,410; 26—30 éves 22,817, 31—35 éves
17,338, 36—40 éves 15,194, 41—45 éves 11,853,
46—50 éves 10,091, 51—55 éves 6807, 56—60
éves 5146, 61 — 65 éven felül pedig 4346, ezek
között 90—100 éven felül 59, és ogy 103 éves.

Egyveleg.
*% (Vasutak a házak felett.) A közlekedés és
áruforgalom óriási emelkedése folytán New-Yorkban mindenféle közlekedési eszközöket életbeléptettek, de ez még mind nem elég, s a meglevő
közlekedési eszközök hiánya napról-napra érezhetőbb lesz. A föld felületén tényleg nincs többé
hely, s mivel a roppant embertolongást uj közúti
vagy mozdonyvasutak engedélyezésével még szűkebb korlátok közé szorítani nem lehet, már a föld
alatt vagy a fold felett kell keresni helyet uj közlekedési utak számára. Eleinte New-York-ban is

között naponként jelenik meg 637, hetenként
háromszor 118, kétszer 129, hetenként 4624, hónapjában kétszer 121, havonként 715, két hónapban egyszer 14, és évnegyedenként 26. Hírlapok
tekintetében leggazdagabb New-York állama,
1
mely egymaga 4 /, millió lakos mellett 894 hírlapot mutat fel, legszegényebb Nevada (40,000
lakossal), mely csak 14-et. Magában New-York
városában 371 folyóirat lát napvilágot. Megjegyezzük egy füst alatt, hogy London városában
már 1864-ben 729 lap jelent meg, Parisban a
háború előtt körülbelől 700. New-York tehát o
tekintetben is, valamint népességben a polgárosodott világ 3-ik városa. Mert Berlin 1867-ben csak
137 lapot számított s Bécsben 1870-ben 205 nyomatott. Budapest hirlapjainak száma is felülmúlja
már a 100-at.
** (Egy millió forintos bankjegy.) A „Journal
amusant" genialis rajzolója: Cham a porosz invázió alatt Londonban tartózkodott. Egy alkalommal Hertford marquis hívta meg híres képcsarnokának megtekintésére s maga vezette a
termeken át. Midőn a műképeket már megtekintek, a marquis egy kis szobácska ajtaját nyitá föl
s a művésznek azt mondta, hogy most gyűjteménye
legdrágább kincsét mutatja meg neki. A szobában
Cham arany rámában az angol bank egy papírját
látta, mely 100,000 font sterlinget képvisel, s mely
az egyedüli ily értékben. Cham a marquis-tói engedélyt kért a drága papír lerajzolására. A marquis
készséggel engedett a kívánságnak s a művész
este szobájában találta a bankjegyet. De most észlelt csak Cham, most vette csak fontolóra, hogy
mennyi értéket képvisel az előtte
fekvő papir, mily felelősség terhe
nyomja őt s ez oly izgatottságba
hozta, hogy egész éjjel szemét sem
hunyta be, fölvont revolverrel állt
őrt a millió mellett s még a
nap fön sem volt, már sietett a
marquisnak a drága papirt visszavinni.
*• (óriási váltók.) Mióta a váltók használatban vannak, alig álmodott valaha valaki oly összegekről, minőket most a nagy franczia
kölcsön következtében váltók utján utalványoznak. Korántsem az
volt a legnagyobb váltó, mely a
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Uj-Kaledoniából: Hittérítő templom.

a földalatti közlekedés rendszeréhez fordultak, de
ennek egy részt nagy akadályára szolgált a talaj
minősége, másrészt az amerikai nem szeret földalatti sötét nedves üregekben bujkálni, s igy a föld
feletti ut maradt csak. Nagy hévvel kapták fel néhány év előtt az „Elevated railway" első kisérletét, mely oszlopokon nyugodva haladt volna el
a házak felett. Az első terv azonban elég siralmasan mogbukott. Azóta számos uj terv merült fel;
a legújabb Richárd Morgan blomingtoni mérnök
terve, mely szerint a vasút góth ivezet által tartott
sinuton haladna a város felett. Az ivezetek egymástól 75 lábnyi távolságban kovácsolt vasból
állíttatnának fel. Ormuk az utcza felett 45 lábnyi
magasságban állana. Az állomások e vasúthoz erre
kibérelt lakházak 2—3-ik emeletén rendoztetnének
be és vashidak által köttetnének össze a sinutakkal. A mozdonyok ugy vannak szerkesztve, hogy
hamu, parázs vagy szén nem eshetik ki belőle. E
vasút igen olcsó, igen egyszerű, nem akadályozza
az utczai közlekedést, mert csak minden 75 lábra
esik egy vasoszlop, mely 12 négyszeg hüvelyknyi
helyet foglal el. Az ivezet nem vonja el a világosságot, mert annak közei üresek s e vasútnak egy
nagy előnye még az, hogy a hó, az eső, az utczai
por stb. nem árt noki.
** (Hirlapstatisztika Északamerikában.) Az
„American Melospapers directory for 1871." szerint oz év elején az északamerikai Egyesült-Allamokban összesen nem kevesebb, mint 6056 különféle hirlap jelent meg, mely számból 73 a területekre esik. A fenebbiekhez csatolva a Kanada
353, és az északamerikai egyéb angol birtokok
•) Ezen s a következő kimutatásoknál a katonaság nem 29 hírlapját, a fennebbi szám 6438-ra nő. Ezek
vétetett számításba.

hanem például a napokban az angol bank kiállított két váltót,
egyenként két millió font sterlingről, azaz: 20 millió ezüstforíntról.
A párisi Rothschild-ház a londoni
Rothsehild-házra 1.279,090 font
erőjéig intézett váltót; egy belga
ház a napokban fogadott el egy
14 millió frankos váltót, egy amsterdami ház pedig egy 8 millió
hollandi forintra szóló váltót.
** (Meghívó Rákőczy Ferencz menyegzöjére.y
A lőcsei evang. konvent iratai közt őriztetik Grosnovicser Mátyás „Leveles könyve,'• mely 1661—
1671 közti időkből tartalmaz följegyzéseket. Ebben van a következő meghívó is: „Istennek ez
iránt való rendeléséhez a a közönséges Római
Anya-Szentegyháznak szokott folyásához mindkét
részről való akarattjok megegyezvén; alkalmaztatta életének folyását az én elseő szülöttem szerelmes fiam Rákóczy Ferencz, Erdélynek választott
fejedelme, Magyarország részeinek ura és székelyek ispánya kívánván azzal is, hogy nagy emlékezetű édes eleinek egyetlenegy maradékja a ága
lévén következendő hosszú időkre jó emiékezetöket
s nemzeteket isten áldásából az házasságbeli kötelességek által terjeszsze, kire nézve anyai javallásomból jegyzetté el magának a méltóságos és nagyságos gróf Zrinyi Péter horvátországi Bán ur
szerelmes hajadon leányát gróf Zrinyi Ilona aszszonyt. Mely lakodalmi solennitásnak ez jövendő
márcziusnak első napját Zborói kastélyomban Makovicza vára alatt rendeltem meglenni, meghirt
Bán ur s a több jóakaró Atyámfiai tetzésekből.
Minekokáért, hogy annál böcsületesebben legyen
kegyelmedet édes Bátyám uram nagy böcsülettel
kérem, ez megh irt napon és helyon mind az édes
Ángyom Asszonnyal oő kegyelmével együtt idején
jelen lenni ne neheztellye. Kegyelmetektől kedvesen veszem és megh szolgálom jelenlétét kegyelmeteknek és jó válaszát böcsülettel várván, kivánom Isten hozza és éltesse kglmteket sok esztendőkig jó egésségben."

[elléklet a f asárnapi Ojság 32-ik számához 1871 ang. 6,
Irodalom és művészet.

TÁRHÁZ.

munka jött ki Horváth Vinczétől Kassán, melyről
maga bevallja, hogy „gyarló gyenge erővel" fogott hozzá. Ára 1 frt.
** (Izsó Miklós) már elkészítette I I . Rákóczi
Ferencz és Zrinyi Ilona mellszobor-mintáit, melyeket a kormány rendelt meg a múzeum részére.
Most a közoktatási miniszternél vannak megszemlélés végett. Reméljük, hogy márványból
elkészülve, nemsokára illő helyén a múzeumban
is látni fogjuk.1?

nem igen használható női és gyermek kezek csekély
fáradozásának köszönhető?
** (Állandó dohánykiállitás.) A kormány állandó dohánykiállitást akar Pesten rendezni, mely
dohányminták kiállításával kapcsolatba hozatván,
lehetővé teendí, hogy a termelő itt könnyű módon
bemutassa termesztményeit a külföldi kereskedőknek. A terv valósítása mindenesetre használhat valamit hanyatlásnak indult dohánytermelésünknek.

— (Heckenast Gusztáv kiadásában) legújabban megjelent könyvek:
1. „Vezérkönyv a testgyakorlás tanításához."
Tanítók és tanítójelöltek számára szerkeszté Markó
Lajos kassai népiskolai igazgató-tanár. 29 fametszvénynyel. Ára 60 kr. A testgyakorlat nagy tért
foglal el máris a nevelés terén s naponként
több-több hódítást tesz, ugy hogy remélhetőleg
maholnap nem lesz iskola hazánkban, melyben
Közlekedés.
rendes tantárgyat ne képezne. Ajánljuk azért a
Egyház
és
iskola.
x* (Levelezési lapok a külfölddel való közlekevidék és nevelők figyelmébe e jól dolgozott szakkönyvet.
** (A vakok intézetének nyilvános vizsgáit) désre.) F. évi augusztus 1-étől levelezési lapok
2. „Gyermekdalok Frobel fejlesztő rendsze- közelebbről tartották meg a lövölde nagy termé- használhatók egyrészről az osztrák-magyar biroréhes" czimü munka 2-dik füzete. Zenéjét szerzé ben, nagy számú közönség előtt. Két külön cso- dalom, másrészről Belgium, Dánia, Nagybrittania,
Kohányi Sámuel. E dalok a kisdedovodák, gyer- portban — fiuk és leányok — foglaltak helyet. A Németalföld, Norvégia, Portugállia, Svédország,
mekkertek, a népiskolák alsóbb osztályai és csa- katholikus, protestáns és izraelita hittárgyakból Spanyolország, Svájcz s az észak-amerikai állaládi használatra vannak szánva. A füzet ára feleltek először, szabatosan és értelmesen. Azután mok közötti közlekedésre. A levelezési lapok
40 kr.
pedig két dalt énekeltek. Azután következett az azonban ugyanazon postabér alá ősnek, mint a
3. A „Zöld vadász", Jósika Miklós egyik leg- olvasás, illttőleg betüzés, mtrt a növendékeknek nevezett országokba intézett egyszerű levelek a e
kedveltebb ujabb regényének második olcsó ki- a domború nyomású betűket egyenként, ujjaikkal bért mindig a küldőnek kell megfizetnie. Egyelőre
adása. Három kötetT Égy-ogy kötet ára csak j kell végig tapogatniuk. Ebből, valamint az irás- a régi levelezési lapok használhatók s a hiányzó
50 krajezár.
ból, ugy a földrajzból a dombor-nyomatu föld- postabér levélbélyegnek felragasztáea által pót4. „Az osztrák polgári törvények rövid sommás gömbről, fémtanból és egyéb elméleti tantárgyból landó.
kivonata." Szerkeszté Vuchetich Endre. 88 lap. a vizsga eredménye a legkielégitőbb volt. Végül
Balesetek, elemi csapások.
Ára 60 kr. Ajánlva van a joghallgató ifjúságnak. pedig kézimunkában mutatták be ügyességüket.
5. „'Reform-eszmék. Közérdekű tarlózatok a A fiuk kosarakat fontak, a leányok kötöttek, hor„,*„, (Tűzvész.) Nagy-Marosról irják: A múlt
kath. autonómia, az egyházi reform, a politika és goltak s fontak, mialatt a szintén vakokból álló vasárnap d. u. 2 órakor a ref. iskolaháznál tűz
egyház társadalmi kérdések köréből a szabadság zenekar egy tréfás darabot adott elő, melyben a támadt, honnan a lángok roppant gyorsan elharaés felvilágosodás hivei számára." Irta Bezerédy rendes hangszereken kívül, síp, kereplő, stb. is pódzva, a szomszédos paplakot és egy zsellérházat
Sándor, magánzó kalh. pap. Ára 80 kr. 8-adr. előfordulnak. Végül a jutalomosztás következett: rövid idő alatt elhamvasztottak. A lakosság rend1121. Korkérdések érdekes alakban fejtegetve.
50 frtot és 2 aranyat osztottak ki.
kívüli erőfeszítéseinek, a kellő tűzoltó eszközök
6. „A magyar alkotmány és jog-történelem.^
— (A pozsonyi kir. kath. főgyninázium) jelen kéznél léte és Visegrád szomszéd községének a
IV-ik füzet. A Szent István-féle alkotmány. Má- évi „Értesitvény"-e beküldetett; elől ThewrewJc tűzoltásra átjött lakosságának köszönhető, hogy
sodik rész. Hanyatlási korszak. Irta Hajnik Imre Árpád tanártól van egy kőmetszottelkisért ó-görög a továbbterjedés meggátoltatott és a nagyobb
8-adr. Ára 80 kr. Ismételve felhívjuk olvasóink tárgyú értekezés. „Á theatron" czimmel. A 18 veszély elhárittatott. Á ref. község szegénységénél
figyelmét e gazdag tárgyismerettel a éles kritiká- tanár vezetése alatt volt összesen 424 növendék és fogva csak 500 frtra biztosította volt iskolaházát
val irt munkára.
pedig 233 magyar, 129 német és 31 tót nemze- és a paplakot az első magyar biztosító társulatnál
— és bár jól fog esni ez az összeg is, de a 2000
** (A ssentirás képes diszkiadása.) „Az ó és tiségű ; róm. katholikus volt 350.
uj szövetségi szentirás, a Vulgata szerint figyelem— (A jászóvári premontrei kanonolcrend) kas- frtra menő kár igy igen hiányosan lesz pótolva.E
mel az eredeti szövegre, Káldy György fordítása sai kath. főgymnáziumának ez évi tudósitványát szomorú körülmény leginkább az iskolát — hol
nyomán jegyzetekkel kiadva az ap. szék jóváha- vettük s a Benedek Ferencz igazgató által szer- valóban tiszta magyar és igen dicséretre méltó
gyásával" czim alatt a szentirásnak, Dóré Gusztáv kesztett és szépen kiállított értesitvényből kiemel- közoktatás adatott — érzékenyen sujtandja. De
230 nagy külön képével és a szöveg közé igtatott jük a következő adatokat: A 17 tanár vezetése van reménység, hogy enyhittetni fog e csapás,
úiszrajzokkal ékesített kiadása jelenik meg IJesten. alatt álló gymnáziuniban tanult 422 ifjú; ezek miután azon iskolának ismert tiszta magyar jelA vállalatot dr. Hatala Péter és Biedl Szende ta- közül 348 magyar, 16 német, 16 szláv volt; val- lege sokaknál a legnagyobb rokonszenvet keltnár urak tervezték, azonban a pártolás hiánya lásra nézve 270 róm. katholikus, 152 pedig a gör. vén, annak javára könyör-adományok gyűjtésére
miatt abban maradt; találkozott azonban valaki, kath., protestáns és zsidó felekezethez tartozott. többfelől ajánlat tétetett.
kicsoda; nem tudjuk? ki a már-már elejtett válla- — Ez értesitvényben van két értekezés is, u. m.
%*% (Tüzvéss.) A zempléni Nagy-Ruszka közlatot magáévá tevén, a füzetek megindítását át- „A classica óda története és Berzsenyi", Agáczy ség jul. 27-én csaknem egészen a lángok martaléka
vette. Az egész mű 60 füzetben fog megjelenni, Norberttől, s „A közönséges törtek tanítási mód- lett. 300 lakházból alig maradt 20. Biztosítva csak
és pedig 3—4 heti időközökben. Egy füzet előfi- szeréhez" Stöhr Szilárdtól.
két ház volt.
zetési ára 1 ft 20 kr., mely a vállalat kiadóhiva— (A kézsmárki ág. hitv. evang. lyczeumban)
Mi újság ?
talába, (Pest, lövész-uteza 12. szám I I . emelet) ez év folytán 10 tanár alatt 246 tanuló volt, kik
küldendő. Eddig két füzet jelent meg 4—4 képpel; közül 81 magyar, 121 német, 42 tót, 1 lengyel és
— (Trnski János ezredes,) a magyar kormány
az első: „Legyen világosság", „Eva teremtése", 1 cseh volt.
által kinevezett Belovár megyei uj főispán, mint
„Kiűzetés a paradicsomból", „Ábel áldozása", —
— (A pesti nyilv. izraelita leány elemi főta- zágrábi levelezőnk irja, egyike a legelső horvát
a második: „Ábel halála" s a vizözönből „A noda) első értesitvényét is vettük, melyből azon költőknek. Potemkinnek csaknem összes müveit
vizek emelkedése", „Minden testek elenyészése", adatot örömmel veszszük ki, hogy már az első lefordította horvátra, melyen hót éven át dolgo,,A galamb kiküldése" czimü szép képeket tar- értesitvény 559 növendék névsorát közli. A kimu- zott. Irodalmi, tudományos és szónoki érdemeiért
talmazza.
tatás a legutolsó betűig magyarul van adva.
kiváló népszerűségnek örvend a volt határőrök
** („Jézus története s a keresztyén egyház tör— (A révkomáromi községi népiskola) évkönyve — honfitársai — között. A magyar kormány
ténete") czimü műre hirdet előfizetést Dömötör is szép eredményt tanusit; 481 fiu és 376 leány, mindenesetre jó választást tett, midőn egy az
Bertalan tassi lelkész. Vögelein Salamon usteri összesen 857 gyermek vett oktatást ez évben, kik irodalmi és polgári viszonyokat is teljesen ismerő
lelkész művének fordítása lesz ez. A könyv az ősz 16 kivételével magyar ajkúak voltak.
katonát helyezett az uj vármegye elnöki székébe.
folytán megjelenik s előfizetési ára 1 frt 50 kr.,
** (József föherczeg) a margitszigeti gyógy(A dunántúli ág. hitv. egyházkerületből)
mely a forditóhoz (Tass, Pestmegye) október tudósítanak, hogy gr. Zichy Henrik a mosonyvár- ( forrásviz jövedelmét az orsz. magyar gazdasszony15-éig beküldendő. A munka jövedelme a tassi megyei evangélikusok iskoláinak fólsegélésére egy j egylet árvái és a gyermek-menház részére ajándéegyház által építendő uj templom alaptőkéjének 1000 forintról szóló földtehermentesitósi kötvényt' kozta, az e czélra július 2-án fölállított persely
gyarapítására van szánva.
adományozott, oly kikötéssel, hogy ennek kamat- július 26. fölnyittatott és érezpénzen kívül egy öt
** („A komló okszerű termelésének kézikönyve.") jaiból évenként egy rész a tőkéhez csatoltassék, a forintos, 9 egyforintos és háromszáz ötvenöt darab
Kevés kereskedelmi növény van, melynek megho- többi pedig szegény árva gyermekek számára 10 krajezáros, összesen 153 írt 70 kr találtatott,
mely összeg a takarékpénztárba betétetett.
nosítása és nagyban leendő termelése kívánato- tankönyvek és ruházatra fordittassék.
sabbnak és hasznosabbnak ígérkezik Magyaror** (Mihájlovits zágrábi érsek) életrajzához,
szágra, nézve, mint a komló. Gorovo volt közgazmelyet
lapunk 1870. évi 27-ik számában közöltünk,
Ipar, gazdaság, kereskedés.
dasági miniszter ezért föladatul tűzte, hogy annak
érdekes adalékul szolgál a következő nyomozó
termelését a mennyire lehet, elősegíteni fogja.
x* (Gyümölcstermesztés Belgiumban.) Alig levél, melylyel az 1849-diki rémuralom idejében
E czélból pályadijt is tűzött volt ki a komlótor- kell indokolnunk, mily szükséges minduntalan mint „felségárulással vádolt egyént" keresték:
raelés népszerű kézikönyvére. A dijat Papi Balogh figyelmeztetni a gyümölcstermesztés rendkívüli „Mihájlovits József, tordai, torontálmegyei szüPéter nyerte. Müve most csinos kiállításban, 41 a előnyeire más országokban. A gyümölcstenyésztés letésű, 30—40 év között, utóbbi időkben Róka
szövegbe nyomott ábrával megjelent. A tartalmas emeli a jólétet s nem csökkenti az őstermelő erőt, kanonok és generális vikárius titkára s czimzetes
munka két részre oszlik. Első része elméleti és kevés ^
„
.
gondot igényel
és jól
fizet. Belgiumra kanonok, a forradalmi magyar minisztérium alatt
gyakorlati útmutatásokat tartalmaz az okszerű j nézve például a" gyümölcstermesztés rendkívüli tábori lelkész volt. Nagy, szabályos termetű férfi,
komlótermelésről; második részében ípedig
a tanok fontosságú.
fontosságú. A
A gy
gyümölcskivitel az utóbbi években világosbarna hajjal, fehér arczszinnel, magavio
gyakorlati alkalmazása vagyis a komlótermelés nom kevesebb, mint 24 millió kilogrammot tett selete nyugodt, fesztelen. Beszéli a német, magyar,
jelene és jövője van előadva. A 175 lapra terjedő körülbelül 7 millió frank értékben. Melyik ter- illír és latin nyelyet."
** (Zichy Mihály) Oroszországban tartózkodó
könyv Aigner Lajosnál jelent meg, s ára 1 ft 20 kr. melési ág hozhatott volna aránylag ily gazdag
** („Olaszországiutleirás") czimmel egyjversea jövedelmet, mely jobbára a nehezebb munkára magyar festesz, Zichy Antal testvére, közelebb
™
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Pestre érkezett rokonai látogatására. Daczára, 4000 frt) kell fizetni. Különben e drágaság nem
hogy Szent-Pétervártt nincs más magyar (kivéve is csoda, ha meggondoljuk, hogy Kiewben 90,000
még az udvarnál Löfler czári főlovászmeatert, ki főnyi lakosság mellett nem kevesebb mint 2000
azonban már jóformán elfolejté az anyanyelvet), korcsma van (tehát 45 emberre egy korcsma) s
Zichy jól beszél magyarul, miután ha magyar tár- minden egyes korcsmáros szabadalmazott uzsorás,
salgásban nem is, do olvasásban folyvást gyako- ki legalább is 1000°/o-et vesz a kölcsönzött pénzrolja magát. Egész magyar könyvtára van. Mint től, így írja legalább a félhivatalos „Potersb.
mondja: Szent-Pétervártt sokan beszélnek né- Vjedom."
motül, de az előkelőség társalgási nyelve most is
** (Váratlanul) három milliónak örökösévé
a franczia.
lett egy szegény viszonyok közt élt lugosi ember.
•* (Zcnészeti ösztöndíjakban,) a hivatalos lap E vagyont egy Csehországban közelebb elhalt
szerint ez évben a következők részesültek: Zimay rokona után kapta.
László és Pichler Bódog zeneszerzők, dr. Szubot (Halálosások.) Fábián István a múlt hó vérits Manó gordonka-művész és Bartalus István gén elhunyt. Született 1809. szept. 2-kán Tamásizeneitész egyenként 400 frt., Bortha Sándor zene- ban, Sopronmegyében, s oleintén jogi pályára készerző 300 frt., Hiray József és Baumgarten szült, később azonban Győrött pappá lett. Mint
Kogina zongoratanulók 200 frt, s végül Hauser káplán, Széplakon magyar nyelvtanára volt hg.
Jakab világtalan zongoraművész 140 frttal.
Eszterházy Miklós nejének, az angol születésű
** (Bartaltis István) e napokban útra indul, Jersey Sárának, s a kis herczegek mellett is nevehogy hazánk több vidékén népdallamokat gyűjt- lősködött, de az 1848-diki mozgalmak kezdetén
sön. Ezt a Kisfaludy - társaság inditványozta visszatért plébánia-hivei közé. Ifjabb korában
egykor, hogy majdan zeneileg is kiegészíthesse költészettel, később komolyabb, főleg egyházi
népköltészeti gyűjteményét, s Bartalus a zenészek tudományokkal foglalkozott; irt szépművészeti
segélyösszegéből e czélra kapott négyszáz forintot. czikkeket, népismertetéseket s „A magyar szóköEleintén a palócz tájakra megy, s aztán Leleszre, tés szabályai" czimü értekezésével akadémiai
mely tájon pár száz ismeretlenebb dallam létezé- pályadijat nyert. Részt vett az egyházi műszótár
séről biztositák.
készítésében, s több nyelvészeti ezikke látott
** (Eljegyzés.) Hegyeshalmi Fischer Kálmán napvilágot. Később — Hunfalvy buzdítására — a
pesti ismeretes ügyvéd és győrmogyei birtokos finn nyelv tanulására adta magát, tanulmányait
eljogyezte Nádosy István baranyamegyei birto- egy „Finn nyelvtan" - ban rakva le; ozt az
kos bájos leányát, Nádosy Hermina kisasszonyt.
akadémia adta ki, melynek levelező tagja volt. —
** {Házasság.) Pákh Miklós, nyugalomba lé- Ocrenday József bölcskei lelkész, a tolnai reform,
pett katona-orvos, Pákh Albert testvéröcscse, jul. egyház esperese,megszűnt élni július 14-én. Élete
hó 26-án vezette oltárhoz menyasszonyát: Zaho- csak áldást és megható szeretetet árasztott szét
ransky Emma úrhölgyet. Esküvőjüknek Vág- hivatali és családi körében, s halála a férfiúi munSéllyon kellett volna megtörténnie, de miután a kásság legjobb korában felekezeténél fájó űrt
protestáns vőlegény s a helybeli kath. lelkész közt hagyott maga után. — Matlekovics Júlia asszony,
a vegyes házasságoknál szerepelni szokott ominó- Matlekovics Ignácz pestvárosi egyosbiró neje és
zus reversális miatt nohézségek fordultak elő, fé- Matlokovics Sándor min. titkár és egyet, magánnyes násznép részvétele mellett s szokott ünnepé- tanár anyja, egy jóhirü leánynövelde tulajdonoslyességgel az alsó-S2eli evang. egyházban ment nője, m. hó 27-én, életének 55-ik évében hosszas
véghez. — Szalay László elhunyt történetirónk betegség után meghalt. — Kendélényi Fanni, Holleányát: Szalay Zsófia k. a.-t kedden vezeté ol- lós Lászlónak, a „Magyar Újság" belmunkatársátárhoz Havas Imre pestvárosi törvényszéki jegyző. nak neje, tüdővészben elhunyt. Elte virágában
— Mátrai Laura asszony, a vidék közkedvességü halt el, nagy fájdalmára családjának, bánatára
színművésznője s Gyöngyösi János miniszteri fo- mindazoknak, kik e nagy műveltségű, s valóban
galmazó esküvője jul. 30-án volt a ref. templom- kiváló hölgyet ismerek. Pár év előtt még a nemz.
ban. A művésznő a színpadtól még pár évig nem színház egyik kedvelt énekesnője volt, majd a
válik meg.
szinpadról visszavonulva, családi körében keresett
** {Kilépett papok.) Minap irtuk, hogy Berecz s talált bőven kárpótlást. Boldog házassága, pélAntal, a „Természet" szerkesztője, kilép a papi- dás családi élete azonban rOvld iűelg tartott. A
rendből, s megnősül. Most arról értesülünk, hogy jelen év telén kezdtek mutatkozni nála a tüdőbaj
Névy László fiatal premontrei kanonok és tanár, első jelei, s a vészes betegség menthetlenül elsodki ,,A tragédia elmélete" czimü művével a Kis- rotta. Egy gyermeket hagyott hátra férjének. Az
faludy-társaság tavalyi pályadiját elnyerte, hagyta ifjan elhunyt művésznő temetése múlt szombaton
oda szerzetét. Már meg is választották a fiatal közrészvét közt ment végbe. — Szevera Aloisia,
volt papot a pesti ref. gymnáziumhoz tanárnak. Huber Károlynak a nemz. színház karmesterének
A kolozsvári főgymnázium két tanára, Oldal János neje jul. 28-n 35 éves korában elhunyt, három árvát
és Pólya Mihály szintén letették a reverendát a hagyván maga után. — üjfalussy Sándor, a vidék
múlt héten.
egyik ismert színésze, jul. 28-n meghalt Kis-Vár** (A főváros közelebbi élményeit) az augusz- dán, hol Várnai társulatánál, mint rendező műkötusi költözködési jelenetok képezték. Hogy ezek dött. Üjfalussy a szabadságharcz alatt százados volt.
igen drága epizódok, az nemcsak a magas lak- — Pesten meghaltak: Gó'czeIstvánné,szül.Bottlik
bérekből látszik, hanem a költözködési költségek- Terézia élte 36-dik évében, Kozák András, hites
ből is. Például az akadémia palotájából valakit a ügy véd életének 76-ik évében, végelgyengülésbon.
budai Rózsahegyre 60 írtért költöztettek, noha
egy szekerén elvittek minden holmit. A háziurakSzerkesztői mondanivaló.
kal való kellemetlenségek is napirenden vannak,
—
Imádkozzunk.
Nincs benne semmi, csak jó kívánat,
így az aradi-uteza 18. számú házának gazdájával
pörölt össze a kihurczolkodó s a pörpatvar, majd (ez pedig nem elég a költészetnek) s még az is oly esetlefejezve ki: azt kívánni egy jó öregasszonynak, hogy someg tettlegesség oly mérvű lett, hogy nemsokára nül
káig, hogy örökre éljen!
az egész utcza megtelt fenyegető néppel, mely a
— K.-Várda. K—s. Nagyon gyarló kísérletek, arra
háziur ellen foglalt el fenyegető állást, s egész sem érdemesek, hogy a télig megőrizzük — befutni vele,
népgyüléssé fejlődött, melyben a háziurak ellen mint ön ajánlja. Az ily rimeknek: „láttalak — gyöngyalak"
beszéltek. Az udvarban a háziurat és nejét ke- már lejárt az ideje; az ily grammatikának pedig: „csókolmég nem jött el.
gyetlenül megverték. Végre egy szakasz lovas és jál meg"
— Arad. H. J . Egy-egy dal-hang meg-megcsendül
gyalog poroszló oszlatta el a tömeget; a fő tettest benne; de állandó hangulatot költeni még nem képes. Képedig elfogták.
sőbb talán sikerül az is.
— Lipcse. D. R. Az érdekes czikket köszönettel vet** ( Vannak még drágább városok) mint Pest.
— E. L. itt van.
Ilyen például Kiew városa Oroszországban, a hol tük. —
Lipcse. Gy. E. Ez a tárgy már ismertetve volt laoly roppant nagy a lakásszükséglet, hogy egy 5 punkban; az igért közleményeket elvárjuk.
—7 szobából álló lakásért 2000 rubelt (közel
— D. V. A türelem rózsát terem.

H E T I - N A PTÁf
Hónapi-és Katholikus és protestáns
hetilap
naptár

Görög-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

Augusztus

Jul. (ó)

Ab, Ros.

6
7
8
9
10
11
12

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

A 10 Ur szinev. A 9 Urszinv.
Doiíát, Kajetán Kajetán
Czirjék, Jusztin Czirjék
Román, Afra
Emöd
Lórincz vért.
Lőrincz
Zsuzsanna sz.
Tiborc,Földi
Klára szűz
Klári, Hillar.
Hold változásai.

25 t 10 Anna l9B.lamp.el.
20
26 Hermol
27 Pantaleon
21Kisfaünn.
28 Prochus
22
29 Kallinie
23
30 Szilas
24
31 Eudocimus
25 S. Reah
<2. Utolsó negyed 8-án 5 óra 40

Na P
hossza
f.

kél | nyűg.

P- ó. P- ó. P-

133 29 A 43 7 27
134 27 4 45 7 26
135 24 4 46 7 24
136 22 4 47 7 23
137 20 4 48 7 21
138 17 4 50 7 19
139 15 4 51 7 17
perczkor reggel.

f.

23
36
47
60
72
84
95

kél

P10 25
10 47
11 11
11 38
regg.
0 T0
0 49

P- ó.

51
20
40
14
3
4
42

Sötét.

JgSlf1,

ajánlj

a

b

c

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

;

(Czenthe Józseftói Miskolczban.)
Világos.
Sfitét.
1. Vh4—d8
Be8-e6
2. d2-e3:
d4—d8
3. e3—e4f
Kcö—c6:
4. e4—eö matt.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Jáízhiséren: Galambos István és László. — Czegléden:
Galambos Károly. — Karczagon:KSLCBÓLajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítések. — Sáromberke: A névtelen levéljegyen beküldött feladvány kissé homályos, a mennyiben
nem vehetjük ki tisztán, vájjon a második vagy a harmadik
húzásra matt-e? — N.-Szalonta: K. A. A jövő számok egyikében. Köszönet a szíves megemlékezésért.

nyűg.
ó.

P-

10 56
11 59
este
2 10
3 13
4 14
5 10

Ezen fegyverek föelönye mások felett a gyors és biztos töltés cs fontos lőképcsség száz lépésre, (mely távolságra 2-ős számú
sörét 50 iv itatós-papiron keresztül visz) még különösen az, hogy mechanicai szerkezetűk egyszerű, s így nincsenek alávetve a más
ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan szükségelt javitásoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes biztossággal elzárhatok.
E találmányom réezrehajlatlan szakomberek által mind eddig a legjobbnak Ítéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül
kitünőleg felel meg, és bármely nemű vadászfegyver próbalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
Egy szép kiállítású

kakas nélküli dupla Lancaster-vadász-fegyver

gyönyörű diszitéssol és damaszt-csövekkel 130, 150, 200 frtba kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a váczi-utezában és a kerepes! utón,
a nemzeti színház átellenében lévő üzleteimben szívesen megmutattatik.
Lancaster-fegyvereket kakasokkal 80-tól 120 ftig készítek szépen kiállítva.
Raktáraimban Lefaucheux-vadász-fegyverek is nagy választékban vannak, és pedig a legjobb szerkezet szerint készítve, melyek
saját gyártmányom leven a legpontosabban állítva ki, áruk 65, 75, 80, 90, 100 ftig. — Lefaucheux-fegyverek a legjobb hírű lüttichi
gyárakból 40, 50, 60, 80 ftért kaphatók.
Lefaucheux-revolverek gazdag választékban szerezhetők be, még pedig 6 lövésüek 8, 12, 15, 18, 20, 25, 35 frtig, —10, 12, 20 és
30 lövésüek 25 frttól 75 frtig.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG

§@^F* Hlinden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés esetében egy hó lefolyása alatt kicserélem.
Mühelyeimben mindenféle fegyverek javítása olcsón történik.
1122 (2—8)

és

Politikai Újdonságok

FURST JÓZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja:

1871. évi jul.—decz. folyamára,

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számo* eredeti
képpel illusztrálva s „Országgyűlési Beszédtár"-ral s
más egyéb rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:
Félévre (július—deczember)
5 ft. — kr.

Csupán Vasárnapi Ujság:

Félévre (július—deczember)

3 » — »

Félévre (július—deczember)

2 » 50 »

Csupán Politikai Újdonságok:

&*- A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokból 1871. július 1-töl kezdve, teljesszámu példányok még folyvást kaphatók.
&W Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztele t-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egy
darab szíves beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

Forrás az erdőben (képpel). — Volt egyszer egy szép
kis leány. . . — Franklin ifjúsága. — Üj-Kaledonia (három
képpel). — A párisi Commune vezérei (képpel)- — Előnyös
hibák. — Esti üzlet San-Francískóban (vége). - Pestváros
statisztikája. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság?
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sí.)

a részére Magyarországban és Ausztriában kizárólagos szabadalmat nyert legújabb javitott

(saját készítmény.)

Az 605-ik számú feladvány megfejtése.

Előfizetési föltételek:

PESTEN,

kakas nélkftli Lancaster-vadász-fegyvereit

d

TARTALOM.

Ho ld
hossza

HIRDETÉSEK.

SAKKJÁT ÉK.

610-ik sz. f. — Gérecz Károly tói.
(Sárospatakon.)
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A gyógyszeres

§

folyékony vastartalmú ezukort, f

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

dr. Hager jobbított rendszere után készítve,

í

| Gyomorfájdalmak ellen. I |
WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2?

A Gfastrophan,

s

v

u

u
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Mellbetegségeknél

i

|

i^AAAAAAAAA AA A AA AAAUAA AAAAA AAAAÍ?

a K r ál-féle valódi Carolinenthalil

Dávidthea

mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek. különösen: az emésztöszervek bántalmazásánál, u.m. gyomor megterhelés, megrom- minden köhögést eltávolít, legyen az
Használati utasítás:
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége- ujonkeletkezett vagy idült, s általa a
a) Felüdülés eseteiben nehéz betegségek után, hol láz következtében a tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.
tüdő további megbetegedésétől megóvja.
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.
1 üveg ára 70 kr.
1 csomag ára 20 kr.
b) A vér vastartalmának kevesbitésére, a vér és nedvek veszteségei
Után, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségű vastartalom elenyészik, az
|
fagydaganat ellen.
| JSUWVWtfUVVVWl/VVVUVUUUUVVUUVUSl
kétséget sem szenved.
Szép fehér fogakat 1
c) A vérszegénység által az idegszervekben föltételezett ingerlé- líAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?- g
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek; továbbá fogékony betegséIÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2?
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkívüli befolyást gyakorol.
idéz elé a
d) A tápanyagok változási! betegségeiben, a tápanyagok, görvély, ang. meggyógyítja tökélletesen rövid idő alatt.
betegség (Rhachitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, süly s vízkörök gyülemlése
1 skatulya ára 40 kr.
eseteiben.
fis fie e^ Aé ln etniihatáskör
betegségeiben:
magömlés,
tebetlenség,
utótakár
a
és
nőn " é l ' e r m < s k e t l e n s ( % > fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
mint legczélszerübb készítmény

A vascerat,

Fris sebeket, égetéseket §

„1A A wV* 8 ^1 a i,? 8 á K 8 vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy megg
s zuzásokat
|
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.
íl K«b vne*kczetes
állapotú
váltólázakban.
iSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy
a k o r
•?«7 ' yO
wíángyógyltására.
gyorsan meggyógyítja a
™r -Jh f°í!« u '.^állapotokban: u. m. vidatáncz, nehérkór, méhgörcs,
félfejfájás, ájulásokrai hajlam, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vérszegénység által idéztetnek elé.
k) A tápanyagok szerfelett! elkülönítése ellen, izzadtság, hud-ár s s így annak egy háztartásnál sem volna szabad
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára 1 ft. 80 kr., kisebb üvegé 60 kr.
hiányoznia. — 1 üveg ára 1 ft., fél üvegé 50 kr.

vasszappan folyadék,

chinaszájviz
chinafogpor.

A chinaszájviz megerősíti ezenfelül a I
fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megakadályozza, s a szájnak kellemes friseséget s\
hüvösséget kölcsönöz.
1 üveg chinaszájviz
60 kr.
1 skatulya chinafogporr 30 »

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érczkupakok, tokok
sio. az Ai>c>tl3.©l3c© satxnx T r e l s s e n E3ix«©l ±xx I»x*a« a-aaa. P o r l o 1O71-II"czégetmagukon hordják-e, — hogy ha ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani.
io48 (8-34)
i 6SÍ6I11 Törők József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

Köszvény,csúz s idegfájdalmak ellen.•:

Kopal A.-féle kOszvénytliea.

A nehézkór
(görcsök)

gyógyítható!

Biztos gyógyszer még azon köszvényben szenvedőknél is, kik abban
évek hosszusorán át szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső
szerek által nem gyógyíthatók.
H08 (3 — 3)

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,

a csúzos, ideges s köszvenyes fájdalmak minden nemei ellen.

Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek ;
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megkö- •
zelitöleg is biztos eredményekre lehetne számítani, nem mutathat fel. Már ;
eddig is oly sikeres gyógyítások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudomány pecsétjével lehetne megerősiteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok
kivonatban, valamint hirlapi czikkek s arról tanúskodó orvosi vélemények ezen
szerhez csatolvák, s levélbeli kivánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Fő- és szétküldési raktár Mauer-ben Bécs mellett,

Utasitvány, a nehézkor (epileptikai
görcsöket) egy 9 év óta jónak tapasztalt nem gyógyszeres átalános — egészségi szerrel a legrövidebb idő alatt gyökeresen meggyógyítani. Kiadta Quante
Ferencz Antal, gyártulajdonos, több
rendjelek s érdemérmek stb. tulajdonosa Warendorfban Westfáliában; e
füzetke a szerencsés gyógyitásokat illetőleg számtalan, részben hivatalosan
megállapított s megerősített bizonyítványokat s köszönőiratokat tartalmaz
a világ mind az öt részéből. E füzetke
a kiadó által közvetlen bérmentes megrendelésre, ingyért s szinte bérmentve
küldetik meg.
1113 (3—4)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám Medetz-házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.

9W Dijazott levelekre azonnal
válaszoltalik, s kívánatra a gyógyszerek is megkflldetnek.
1105 (2-12)

mely czég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető.

Óvás.

Szakadatlanul
érkeznek be hoz, zám panaszok az
iránt,hogy köszvényszereim elöbbeni főraktáraimban, Bécsben,
a legügyetlenebb módon utánkészittetnek, s egész hatásnélküli
szerek, melyek még a valódiak főalkatrészeit sem foglalják
magukban s egészen hasonló csomagolásban adatnak el, — kinyilatkoztatom
ezennel, hogy védmarkom és sajátkezem aláírásával ellátott köszvényszerem,
mostantól fogva Bécsben, csakis a következő czégeknél lészen kapható, u. m.:
Moll A. unter den Tuchlauben, dr. Girtler J., Freiung, GrohsA., Wahringerstrasse. Rudolfsheimban: Gartner L. és Pesten: Török József, P r á g á ban: f'ürst J. uraknál, s a birodalom minden nagyobb városaiban.
Egy csomag thea ára 50 kr. (két csomagnál kevesebb nem rendelhető meg).
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr. Pakolás és bólyegdij 10 kr.
JPF* Kórházak, ápoló-intézetek és szegények házai, a szétküldő raktár
részéről, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék leengedésben részesittetnek.

m

Iluile balsamiqae
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ára 2 ft. 2 5 k r . a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya- lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
baszn&lt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják &
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, jTkutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. "
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
P F * Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gynla gyógyszerésznél
Gloggnlczban.
1056 ( 6 - 6 )

Elsrj-ügyvedi-ügynöki-iroda.

Vidéki ügyvédtársaimtól,társulatok,
községek és magánzóktól stb.elfogadok
minden megbízásokat, Buda-Pesten közbenjárást, megszorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek. Eszközlök pénzkölcsönöket, czégbejegyzéseket. K^szitek vád- és vádiratokat.
Czélja ügynöki irodámnak a vidéki
ügyesbajosokat a jövésmenési, utánjárási, időtöltés, terhes költségektől megmenteni, gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szolgálni, és hol akadályozva
lennének, képviseltetni stb.
A díjak előre fizetendők egy félnapi
időnél többet nem igénylő eljárásért
1—3frt.

1 9 " Irodám székhelye Pest,
lfivésn-utcza 12-dik sz.

Réso Ensel Sándor,
köz-, és váltó-ügyvéd.
1123 (1)

Iskola-értesitvény.

SCBNEEBERIÍI NÖVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

A már Humbold Sándor által az ő Kosmos-ábnn ajánlott Coca-növény
Peruból, dr. Sampson tanár rendszere nyomán lapdacsokká feldolgozva a tüdőbetegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előrehaladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekeiete
az 1-sd 8í«mu coca-lapdacsok használata felett különösen a coca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 tallér, hat doboszé ő tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a „szerecsenhez" (zum Mohren) czimzett gyógyszertár
által Mainzban ingyért küldetik meg.
1124 (1—7)

I V

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

j y
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tBbbszori igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtata» után 30 krajcz&r.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögée, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy. Kőrmöczön: Draskóczy gy. gyógysz.
Károlyfehérvár: FischerE. Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa- Kubinban: Stojánovics.
recht.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen:
bick és Jekelius gysz.
Deutsch J.
Lúgoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Sasvár: Mücke A. gy.
B elgrádon Nicolacovics test. Médiáson: Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J.
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN. G.
Miskolczon: Spuller J .
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: KramolinJ.gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L.
Csaton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: Göltl N. gy. Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J. Siklóson: Nyers S. gysz.
Deésen: Krémer S.
Szathmáron: Juracsko D.
Dettán : Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson:
Haluschka
DevecserDen: Homnann B. Nyttríln: <Jr. tnfng H.
G7er
Eszéken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.'
Szentesen: EissdorferG.gy.
gyógysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: ConlegnerIgn. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gynla.
Temesvár : Kraul és Rotís
kovics és Haidegger.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : ThUrner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gjr.
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Török-Szent-Miklós: PilHátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantot- lösz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Vnghvártt: Telendy gysi.
Jánosházán: Euna gysz. Orosházán : Vangyel M.
és özv. Benesch P.
Pancsován: Graffgysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: EHzár gysz.
Kőszegen: Strehle gysz.
Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysa.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E.
Késmárk :GenersichC. és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zlmony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Rmnan: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Karnnsebesen:Weber A. gy. R ékason : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Márk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán: HofbanerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknél
Ed. gyógysz.
1055 (6—6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Alólirott a t. ez. szülőket értesiti, miszerint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
a nyilvánosság jellegével rabáztatott
fel és megengedtetett, hogy jogérvényes bizonyítványokat adhasson k i :
2) hogy azon tanulók, kik az előirt előkészület után felsőbb kereskedelmi iskolája
két osztályát jó sikerrel végzendík,azon becses kedvezményben részesülnek, hogy
minden további szigorlat nélkül az
egyéves önkénytesek sorában beléphetnek ; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
szervezte, miszerint ezek egy önálló alreáliskolával egyenlők legyenek, de a
mellett a kereskedelmi igényeknek is feleljenek meg, miért is a 3-ik alreálosztálylyal
párhuzamosan az eddigi 3-ik kereskedelmi
osztály eredeti szervezetében azon tanonezok
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott
Dorsch-májolaj, ™i*di gyógyszer.
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
Legjobbféle
gyakorlatba akarnak átlépni.
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üves8
A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
ára 1 ft.
dijakat az évi tudósitvány tartalmazza.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
A rendes iskola év október 2-án, a
ára 23 kr.
Stíriai Stub-havasi-növéaybeiratások szeptember 25-evel veendik
kezdetüket.
1121 (2—6)
nedv
Pesten, országút 4. sz. 1871. júliusban.
az idegek erősítésére s a test edzésére ára
mell- s tüdőbetegek számára.
70 kr.
Egy üveg ára 87 kr.
Röser NiklÓS, tulajdonos igazgató.

Mellbetegségben szenvedőknek.

Pest, augusztus 13-án 1871.

Ae atalánosan jónak elismert valódi • egészen frisen érkezett

mm
m

* Tizennyolczaúik évfolyam.

33-ik szám.

412

tyúkszem-tapasz,

Dr. Behr ideg-extractusa,

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 fiber „Schneebergs Krauter-AUop" Folgendes:

„Der aus AlpenkrSutern bereitete „Schneebergs KrSuter-Allop" des Herra
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, út
bei allén katarrhalischen und entzündliohen Krankheiten der Respirations-Organe eia
vorzUglicb.es Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Eehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besiinftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit güngtigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Két

erdélyi

bányász.

I. Debreczeni Márton.
(1802—1851.)

Minél inkább halad a világ, minél magasabb fokot ér el a tudományok fejlődése:
annál jobban érvényesül benne a munkafölosztás elve. Mig a tudományok, kivált a
tapasztalatiak, bölcsejökben voltak, s ki
nem fejlődve még csak átalánosságok körül
forogtak: a tudós encyclopédiai ismeretekre
s átalános tájékozottságra törekedett. Ma
az egyszerű miveltség követelménye az, mi
egykor a tudományosságé volt: áttekintéssel s némi átalános fogalommal birni minden
tudományról. A tudósnak ma,
ki e névre méltó akar lenni,
szaktudósnak kell lennie. Még
ugyanazon egy tudományág
minden részletében sem emelkedhetik a tudomány szinvonalára; az egyes tudomány is
annyi kisebb országra oszlik
el, hogy azoknak csak egyikében is a szinvonalon állani s
fejlődésével folyvást lépést tartani: az egész élet munkáját s
összes tehetségei megfeszített
ráforditását követeli. Az universal géniek kora lejárt; a
specialisták kora elérkezett. S
a tudomány tovább - vitelének
ez az egyetlen útja. Az emberi
ész nagyon is korlátolt, de az
emberi tudás összes mezeje
már most is végetlennek mondható, minden túlzás nélkül. Az
egyestől elég, bármily nagy
lángész legyen is, ha egy tudományágban fölemelkedhetik az
összes tudás magaslatára s
birja mindazt, a mi abban az
egyben tudható.
Ellenkező szempont alá
esnek a millió meg millió egyénekből álló nemzetek. Nagy
nemzetnek, a szellemi küzdelem és haladás e korában, csak az a nemzet
mondható, mely az emberi ismeret minden
ágában az összes világ szinvonalán áll s
együtt halad az egész emberiséggel; melynek fiaiból minden irányára a szellemi
életnek válnak ki vezér-egyéniségek, kik
semmiben hátramaradnia, a szellemvilág

áramlatán kivül esnie nem engedik, kiknek
összmíiködésében az összhangzatos haladás
elve érvényesül. S igy végelemzésben itt is
a munkafölosztás elve nyer alkalmazást; az
egyesek munkája, tanulmánya, ismeretkincse összefogva képezi az egész nemzet
szt ^emi kincsét.
gondolatok , melyeknek igazságát ma
már,hala Istennek,nálunk sem vonjakétségbe
senki, két szaktudósnak arczképe előtt jutottak eszünkbe, kiknek életrajza főbb vonalait
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egymás mellé állitva akarjuk bemutatni olvasóinknak. Két erdélyi bányász-tudós, Debreezeni Márton és Szentkirályi Zsigmond
képe áll előttünk. Hazánk természeti kincsekkel oly gazdag részének, az ércz-dús
Erdélynek fiai ők; méltók, erényeik s tehetségeik által, hogy szerencsésebb korszakban

születtek volna, mikor a tudományos törekvésekre kedvezőbb lön az éghajlat e sokat
küzdött, sokat szenvedett, s élethalálharczai
miatt oly igen hátramaradt hazában is. Ök
az úgynevezett exakt tudományok egy saját
ágában, a bányászatban jeleskedtek, felkészülve nagy tudománynyal, birva ritka tehetségek s még ritkább kitartás egyesületével s ékeskedve a hazaszeretet ama
legmagasztosabb rtfi-mév^ mely -no™ «-—

ábrándokban, nem is csak a legnemesebb
érzelmek áradozásában, hanem
ama tetterős törekvésben áll,
mely törhetlen szívóssággal
halad előre: magasra emelni a
hazát azon a téren, abban az
irányban, melyre őket a gondviselés a haza szolgálatára elhivta.
Tanuságos s nemes példa
által buzdító két élet! S kétszeresen érdekes és üdvös a
mai nemzedék előtt, melynek
inkább mint az ö koruknak, a
szaktudomány művelőire van
szüksége — mindig a tiszta
hazafiság kapcsolatában; hazafi tudósokra s tudós hazafiakra, inkább mint bármely
más nemzetnek a világon.
Először Debreezeni Márton
életével kivánunk foglalkozni.
Ö, minden kétség nélkül, a
nagyobb nevű és érdemü, a két
érdemes között. .
Debreezeni 1802. január
25-én született Gyerőmonostoron, Kolozsmegyének Kalotaszeg nevű vidékén. Apja János
jobbágy eredetű, mesterségére
nézve fazekas és igen szegény
ember volt. Márton falusi iskolába járt, a falusi gyermekekkel együtt játszott vagy járt harangozni
(a harangkötél el is szakitotta egyik ujját),
s bár anyja sirva panaszolta, hogy nincs
kedve az apja mesterségéhez, hanem csak
a könyvet bújja, valószinüleg itt is végezte
volna „tudományos" készülődését, ha egy
falujabeli nagyobb diák Ignácz Márton,

