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Figyelmeztetés.

Mellbetegeket
értesitem arról,

Berlin, 1871. julius 12-én.
v
A berlini gazdasági muzeum igazgatója gép-próbákat rendezvén, a többek között a Vidats-eke is
állítható taligájával be lőn mutatva. A bemutató a szorgalmas gépgyáros Eckert ur volt. E próbára a pesti
gazdasági muzeum igazgatója is meghivatván, és mikor Eckert ur fogta a Vidats-eke szarvát, igen szép,
mély tiszta barázdát vágott. Ekkor egy barázdát én vágattam, egy darabig fogtam az ekeszarvát, azután
megállítottam a lovakat és e szavakat mondtam a jelenvoltaknak: a „magyar-ekét nem kell tartani, mert az
tartás nélkül is szánt." És eleresztettem a Vidats-eke szarvát és huzott az eke magára 9 hüvelyknyi tiszta
mély barázdát, a nagy számu közönség csudálkozására.
Kik hogy üdvözölnek is ide irták neveiket;
Girókuti Ferencz, az országos gazdasági és kertészeti muzeum igazgatója, J. Engliseh, J. Iloífniann,
dr. Tilly, Sonsits, A. V. Moll, dr. Wiitmark, G. Ritter, C. Tiedé, Eckert.

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonsszeim orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-től 4-ig.

íly ekék kaphatók Pesten, 2 nynl-utcza 8-dik szám,

Báhánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L,

Vidats gyárban.

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 gyógyit

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi gyárak, melyek gyárunk készitményeit, a Vidats-okéket utáncsináltatni, s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomják.
Ezen jogtalan és méltánytalan, de a mellett ránk nézve káros eljárás ellen, midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tartanok, egyszersmind figyelmeztetjük, tisztelt gazdászainkat, kik
gyárunkat megrendeléseikkel megtisztelni méltóztatnak és azokat, kik gyárunk készítményeinek elárusitásával foglalkozni óhajtanának, miszerint megrendeléseiket ezentul a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése
tekintetéből közvetlenül Pesten, 2 nyul-utcza 8-ik szám megtenni sziveskedjenek.
1139 (2—6)

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz»házban, 1-sö emelet, délelött 7—9-ig, délután 1—4 óráig.

H8T" Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkfildetnek.

2 tiz lovas hasznait góziuozdony olcsó árért kapható ugyanott.

nos (o—15)

Uj kiadásban kapható

DÖNTVÉNYTÁR.

' A magy. kir. curia semniitőszéki és legfőbb itélőszéki osztályának
elvi jelentőségü

határozatai.

Dr. Dárday

Gyüjtötték:

Sándor és

m. k. igazságügyminiszteri titkár.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyotem-uteza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyar irodalmi szemelvények

a magyar nyelv- és irodalombani oktatásra.
A szónoklat s költészet elméletének és

a magynr irodalom tílríiíaetének vázlatával.

SZV0RÉNYI JÓZSEF,
cist. r. áldozár, egri fögymn. igazgató s magy. akad. tagtól.

Dr. Gallu József.

N.8-rét ( X X X I és 7341.) Füzve 3 ft. 60kr.

m. k. semmitöszéki sege'delöadó.

I. folyam sira 1 forint 50 krajczár.
II.
»
» 2
» •—
III.
»
» 2
» —
»
IV.
»
» 2
»
—
»

A t. cz. vidéki közönséghez.

Mellbetegségben szenvedőknek.

A már Hoinbold Sándor által az ö Kosmos-aban ajánlott Coca-növény
Peruból, dr. Sampson tanár rendszere nyomán lapdacsoklaí feldolgozva a tüdőbetegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előrehaladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekezete
az 1-sd szanill coca-lapdacsok használata felett különösen a eoca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 rallér, hat doboszé 5 tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a ..szerecsenhez" (zum Mohren) czimzett gyógyszertár
által Mainzban ingyért küldetik meg.
1124 (3—7)

Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

fűszerkereskedését
a ..babér-koszoruhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.
1093 (12-12)

Sajtó alatt van

s a jövő tanév kezdetén okvetlen megjelenik:

A VEGYTAN ALAPVONALAI.
..

KÉZIKÖNYV

közép tanodák számára.

Dr. Kruesz Krizosztom

Jármay Ármin,

Pesten, 2 szerecsen-utcza 11. szám.
Ugyanott felvétetik a jö\ ő tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől valo tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van.

után

teljesen átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára fektette

Fehér Ipoly,

(3-6)

Pest, szeptember 10-én 1871.

homaopath-orvos és szülész.
1045 (22 — 50)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza 4-ik
szám) és mindon könyvárusnál:

Tizennyolczadik évfolyam.

37-ik szám.

panonhalmi

benezés

tanár.

Heckenast Gusztáv, kiadó.

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

i
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Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

fgtf~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illet81eg: Egy négyezer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori ragy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haagenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 krajczár.

Paul

de

Kock.

(1793—1871.)

Ki nem ismeri a franczia középosztály
s mindennapi élet, kivált a. párisi erkölcsök
páratlan rajzolóját, Kock Pált, vagy a mint
más nyelveken is rendesen francziásan nevezni szokták: Paul de Kockot? Rendkivüli
termékenysége, mely kifogyhatatlanul bocsátotta világgá évtizedek hosszu során át
száz meg százra menő regényeit, szintoly
kifogyhatatlan jó humora, a szelid érzel"gösség és jámbor frivolság vegyületével,
mely minden müvén elömlött, kivált a
középosztálynak, a párisi munkásoknak, és
mondjuk ki — a grízeiteknek
is kedvencz Írójává tették.
Szigorubb erkölcsű öreg urak,
nevelők és nevelőnék s mamák
szent borzalommal veszik nevét is ajkaikra; mert Kock az
erkölcsök rajzában épen nem
kényes s alakjai és kalandjai
nem egyszer a sikamlósság
árán is válnak nevettetőkké.
Fiatal müvészek és iparosok
szerelmeit, mulatókertek, nyilvános vegyes bálok, közebédlök s más ilyes helyek társaságait és kalandjait, a kissé
:
könnyelmü, de alapjokban jó
leányok életét, viszontagságait,
im ezeket szereti ő festeni. Előszeretettel fordul a vendéglök, omnibuszok, vasuti várótermek, boulevardok, boulogni
' - ^ ^ ~~
erdő s minden oly hely felé,
a hol válogatatlan publikum
gyül össze; s ezer meg ezer
eredeti arczot, alakot, jellemet
és szokást fest. De e ledér nép
erkölcsei és élete neki nem a
társadalom romlottságának, a
vétek undokságainak s az emberiség megvetésre és gyülöletre méltó voltának tüköré.
Ö e nevető vidám arczczal az
erény és erkölcsök papja; az
emberi gyöngeségeket nem titkolja el, nem kendőzi, — de azért emberszeretetet prédikál; nagy bünök ronda mocsárja helyett ö az egyszerü élet csöndes
felszinen szeret mulatozni; s ha festéseivel
olykor csiklandozza is érzékeinket (a miért
fiatal leányok kezébe nem szokták adni), de

nem izgatja föl rosz szenvedélyeinket, nem
festi mámoritó gyönyörrel a bünt, s végetlenül sokkal kevesebb veszélyt rejt magában az ujabb franczia irodalom fesh és
salonképes termékei nagy részénél. Ö az a
regényben, mi Beranger a dalban: szabad,
de jó és szeretetre méltó. Maga a büszke és
szigoruan vallásos Chateaubriand is ugy
nyilatkozott róla: „Szeretem olvasni, igymond, müveit; Paul de Kockot olvasni:
vigasztaló; ö soha sem festi elszomoritó
vagy csüggesztő alakban az embert; vele

PAUL DE KOCK.

nevetünk és remélünk." A szellemdús Gay
Sophie pedig azt mondá müvei annyiszor
kétségbevont erkölcsi érzékéről: „Nem valók ugyan fiatal leányoknak, nemis számukra ir; de ha véletlenül mégis kezeikbe
kerül vagy egy müve, bizonyosan kevesebb

ártalmára lesz erényüknek mint a mai nap
oly divatos véres és házasságtörő regények."
S ha Voltaire mondását: „minden irmodor
jó, az unalmason kivül" — alkalmazzuk rá,
Kocktól, hogy jó iró, nem lehet megtagadni,
mert ő soha sem unalmas.
Jellemzésére még csak egyet mondunk.
Paul de Kock tetőtől talpig franczia.
S pedig születésére, vagy inkább eredetére nézve nem volt az. Bár a Páris melletti
Passyban, de hollandi családból született. Atyja hollandi bankár volt, kinek
elsö neje elhalván, másodszor
nősült s Párisban telepedett
meg. A nagy forradalom itt
találta; sDumouriez-vál közeli
ismeretségben állván, ennek
közbenjárása segélyével a köztársaság északi hadseregének
élelmezését nyerte meg, mi
igen jövedelmező vállalatnak
látszott. Az is lett volna való,
szinüleg, ha közbejött események Kock reményeit, életét,
családja jövőjét, mindent meg
nem semmisitették volna. Kock
maga is dühös republikánus s
rajongásig hive uj hazájának,
nem elégedett meg az élelmezési tisztséggel, hanem a fegyveres sorba állott, hősileg küzdött Jemappes-nál, Valmynál
s ezredesi rangot nyert. Barátja Dumouriez árulása s átszökése után visszatérvén Párisba, a fölzúdult szenvedélyek
által gyanusnak találtatott, elfogatott s a forradalmi törvényszék által elitéltetvén, ki
is végeztetett. Neje is börtönbe
vettetett, de terhes állapotára
való tekintetből mégis megkegyelmeztek neki és szabadon
bocsátották. Igy szülte, szomoru özvegységben, halál félelmek közt, ugy szólva a
vérpad lábánál, gyermekét; a kis Pál keresztvize anyja könyei voltak.
Apjának elsö házasságából való fiai
Hollandiában maradtak, s egyikök nevezetes életpályát is futott meg; katona lett,
Indiába ment, ott vitézül harczolt, tá Dör-
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nök és batáviai kormányzó lett; majd haza
térvén, átment a politikai pályára, báróságot nyert, s mint Hollandiának tizenötévig belügyminisztere halt meg 1844-ben.
De a kis Palkó anyja Párisban maradt,
s fiát az apa vérével áztatott földön francziának nevelte. A kis Palkó csöndes, félénk, .hallgatag, de észlelő s eszmélkedő
gyermek volt. Szeretett tanulni, könyveket
bujni s mindenre figyelni, a mit mások tettek és beszéltek. Tanítója a mindig komoly,
söt mélabúsnak látszó gyermeket föl akarván vidítani, Ducray-Dumeniel és PigaultLebrun vig regényeit adta kezébe. A fiu
kapott rajtok, fölismerte bennök jövendő
irói pályája mestereit és első példányait.
De anyja megsokalta az örökös regényolvasást, kiadott a nagyon is fia kedvében járó
tanítón, maga vette kezébe a nevelést s komolyabb tanulmányokra szoritotta a ficzkót. Tizenöt éves korában Pál Scherer és
Finguerlin bankárok üzlet-irodájában dolgozott, s bár nem zúgolódott (az nem is volt
soha szokása), de nem tetszett neki a számkönyvek közti élet. Üres óráiban, esténként,
szobájába zárkózva irt, irt, — söt néha még
az üzlet szobában is ellopott egy-egy negyed órát a főkönyvtől, hogy a maga dolgát folytathassa. Főnökei fölfedezték ; rajta
kapták, hogy biz a kópé regényt ir s uti
füvet kötöttek a talpára. Szerencsére, első
regénye épen akkorra elkészült s ő azzal vigasztalhatta meg anyját, hogy felolvasta
azt neki. „Nöm gyermeke" volt a czime s
az anyát meghatották az anyai és gyermeki
szeretet érzékeny rajzai. Megbocsátott
fiának.
De hivatal már nem volt; s egy fiatal
iró első müvének nem könnyen akad kiadó.
Maga adta ki; de nem nagy feltünést okozott; (késöbb, mikor irói hirre kapott,
számtalan kiadást ért ez első, akkor fel sem
tünt, müve is.) A második regénynek sem
akadt kiadója; s magának sem volt többé
módja kiadni. A szinpadhoz fordult. Vaudeville-eket kezdett irni, és pedig oly sikerrel, hogy neve nemcsak ismeretessé, de
egyszerre kedveltté is lett. Azok a kiadók,
kik előbb szóba sem álltak vele, most ostromolták regényekért, s jobban és jobban
kezdték fizetni hamar felkapott és keresett
müveit. Sikerei ismét elhagyatták vele a
szinmüirást s állandóan a regényirodalomhoz lánczolták, melyhez mind végig hü maradt. Nehány szerelmi kaland után, melyeket regényei szereztek neki, megnősült
s boldog és termékeny családi életet élt.
líomainville-ben — hol a sürü árnyak alatt
oly mohon olvasgatta egykor Rigault-Lebrunt, — szép házat vásárolt magának s
anyját is magához vevén ott települt meg.
Számos gyermekei közül egy leánya (ki nem
ment férjhez) s fia Henrik élték túl, ki szintén termékeny s kedvelt regényiró, bár
atyjával egyik tekintetben sem versenyezhet.
Bálványozásig szeretett nejét, és 95 évet
ért édes anyját rövid időközben vesztette
el, s a kettős csapás még borultabbá tette
különben is mélaságra hajló jellemét. Hallgatag, csöndes ember volt egész életében, s
utitársai (mindig omnibuszon járt be Párisba) nem is gondolták sokszor, hogy azzal
utaznak, kinek könyvei annyi sok jó órát s
a könyekig menő nevetést okoztak nekik.
Sokan ismerték egyébiránt, de csak kevesen
mondhatták, hogy társalogtak vele; átalában szó-fukar volt, s csak kevés legbizalmasabb embere előtt nyilt meg.
Munkáit elsorolni: hasábokat venne
igénybe, csak egyszerü czitneikkel. Felesleges is; afőbbeket legalább mindenki ismeri;
olcsó képes (franczia és német) kiadásokban, nehány közülök magyarul is, közkézen

forognak. A kölcsön-könyvtáraknak, Dumasvai együtt, a legkeresettebb irója. Magyarul
megvan nagyobb regényei közül: A három
nadrágu ember, igen érdekes korrajz a nagy
forradalomból, melyben egy ember azzal
alapitja meg szerencséjét, hogy három nadrágját: a vörös forradalmit, a kék katonanadrágot, és az aristokrata fehéret kellő
időben s alkalmakra huzza föl; Cherami, a
párisi kalandor, Choublanc ur, ki nejét keresi, Tapin asszony, A három szoknyás leány,
Avigczimborák(ercdeiiben:
Aszarvasgomba
lovagjai), Feleség, férj és szerető, A fehér
ház, A boulevard gyermekei, Edmund és cousj'ne-ja, A Martin szamara. Legnagyobb regénye: A hold kedvese most van sajtó alatt
s közelebbről jelenik meg 7 kötetben. Kisebb novellái s erkölcsrajzai közül is bírunk
néhányat, köztök egyet: Jenny a virágárus
leányt, Petőfi Sándor által fordítva.
De mindez tán harminczad része sem
összes műveinek! Élete végeig irt s 78 éves
korában — a tollal kezében halt meg!
—á—r—

Vándordal.
Vándor-bot van kezemben,
Vidám dal ajkimon;
Ki mondaná: hogy halni,
Hogy halni készt kinom?
Megáll a dalos vándor
Idegen bércz-fokon,
Szemközt a honi ormok...
Kik állnak azokon?
Talán lengő kendővel
Feléje intenek,
S könyes szemekkel ők is
Rá áttekintenek.
E9 a mi sajg szivökbcn:
Az mind, mind fáj nekem,
Büvös-bájos hazugság
Az én vig énekem!
Gáspár Imre.

Őszi dal.
Száli a felhő, száll a daru keletre,
Zörren a lomb, hulladoz már levele.
Bár csak az én fájó szivem bánata,
Mint a levél, bár az is lehullana!
Borus a táj, sir a felhő feletto,
Bú csügg rnjtam, köny ragyog a szemembe'.
Hull az eső, hull a könyü arezomon,
Eltünt nyaram', boldogságom' siratom.
Bovánkovich János.

Zsngori Péter kincse.
(Amerikai beszély.)
(Folytatá?.)

A januáriusi olvadás első napja volt. A
hó magas rétegekben feküdött a háztetőkön,
de gyorsan omolt szét millió meg millió
vizcseppekbe, melyek a napvilágon át ra
gyogva hulltak alá az ereszekről egy nyári
zápor zajával. Az utcza hosszában a letapodott hó oly szilárd és kemény volt, mint
valami fehér márvány-kövezet, s még mindig nem engedett föl a tavasziasan enyhe
legmérséklettöl. De mikor Péter kidugta
fejét, ugy vette észre, hogyha tán a város
maga nem is, de legalább a lakosok szintén
fölengedtek már e meleg nap által, a kéthárom hétig tartott hideg télies idö után.
Egészen fölviditá őt, — oly vidámsággal,
melyen egy sóhaj rezgett végig — a mikor
észrevette a nők özönét, a mint a sikamlós
oldaljárdákon tova vonultak csinos főkötők,
hajékek és czoboly-kalpagok közé rejtett
piros arczaikkal, mikéntha megannyi újmódi levélzet közé rejtett rózsák lettek
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volna. A czifra szánkák csengetyüi folytonosan csilingeltek ide s tova, néha egy
Vermontból jövő szán megérkezését jelentve,
mely tele volt malaczok, juhak s olykorolykor két-három vad összefagyott, — valóban „hült" tetemeivel; máskor meg egy
rendes kereskedő megjöttét adá tudtul, ki
ludakkal, pulykákkal és csirkékkel volt
megrakodva, összefogdosván egy majorságos kert egész telepét, mig végre a harmadik csengetyüzaj egy mezei gazda (farmer) és neje megérkezésének szólt, kik a
városba részint kéjszánkázásból , részint
bevásárlás végett, részint pedig azért jöttek,
hogy egy kis tojást és vajat eladhassanak.
E pár egy ódivatú négyszögletes szánkában
jött, mely már husz télen át szolgált nekiek
és husz nyáron keresztül állt : napon házajtójuk előtt. Most egy uriember és hölgy
hasitá végig a havat igen elegáns, némileg
csigahéj - alaku kocsiban. Most ismét egy
vászonfüggönyös postaszán, — melynek függönyei azonban félre voltak tolva , hogy a
napsugarakat átereszszék, — rohant végig az
utczán sebes vágtatva, ide s tova kavarogván a többi jármüvek között, melyek
utjában állottak. Végre pedig, egy utczasaroknál elöbukkanva tökéletesen a Noe bárkájához hasonló valami tünt föl, hatalmas
lovakkal; egy szörnyü nagy nyitott szán
volt az ötven embernek való üléssel, tizenkét izmos állat által czipeltetve E térés
jármű tele volt vidám leányokkal és vig
legényekkel, ujjongó leány- és figyermekekkel, s nem kevésbbé örvendező vén
emberekkel, mindnyájan élénken tréfálózva
és tele szájjal nevetgélve. Szüntelenül fecsegtek és hahotáztak, s néha meg oly óriási
egészséges kaczajba törtek ki, hogy a néző
közönség háromszoros ,,éljenek"-kel fogadá
öket, mig egy csapat csintalan gyerkőcz hólapdákkal o*tromlá a kiránduló társaságot.
A szánka tovább sikamlott s mikor már az
utczának egy kanyarulata rég elfödé szem
elöl, még akkor is folytonosan hallható volt
vidámságuknak távolról jövő viszhangja.
Péter még sohase látott élénkebb jelenetet, mint a milyet mindez összevágó körülmények és hatások elöidéztek: a ragyogó
nap, az aláhulló vizcsöppek, a fénylő hó, a
vidám sokaság, a gyorsan tova repülő jármüvek változatossága; a vigan csengő csengetyük csilingelése, melyek mintegy tánczra
inditották szivét zenéjükkel. Semmi sötét,
semmi szomoru nem volt látható, kivéve a
hajdankor ama búbos fedelü maradványát,
Zsugori Péter házát, melynek elég oka lehetett kívülről oly buskomornak látszani,
ha elgondoljuk, hogy belsejében mily borzasztó rombolás pusztitá. S Péternek ijesztő
alakja, mely csak féligmeddig volt látható
a kiszökelló második emeleten, valóban
méltó volt e házhoz.
„Péter! Hogy van Péter barátom?" —
kiáltott egy hang az utczán keresztül, a
mint Péter épen behúzta fejét. — „Nézzen
már ide, Péter!"
Péter kinézett s egykori üzlettársát,
Barna Jánost pillantá meg az átellenben
eső járdán, egészséges szinü és jómódu állapotban, nyitva hagyott prémes felöltönyével, mely alól csinos, kényelmes téli
kabát kandikált ki. Szavai az egész város
figyelmét a Zsugori Péter ablaka felé, s ama
poros madárijesztőhöz terelték, mely abban
megjelent.
„Azt kérdem, Péter" — kiáltá Barna
János ismételten, — „mi az ördög lelte önt,
hogy akkora lármát kell hallanunk, valahányszor háza előtt elhaladunk? Hihetőleg
tataroztatja ezt az ócska házat, nincs más
mód benne. Ujat akarunk csinálni belőle,
— nemde ?"

„Késő volna már az, attól tartok, Barna letből a másikba illant vagy valami más
__ felelt vissza Péter. — „Ha már újjá úton-módon, de mindig csak szerencsésen,
u r "
akarom csinálni, akkor legyen uj kivülbe- azaz: hogy Péterünkre nézve szerencsétlenül kisiklott az ő kotorászó markából, mig
löl, a pinczétől a padlásig."
„Nem jobb lett volna ezt az egész dol- utoljára, ha még tovább is keresni akarta
<rot rám hagyni?" — mondá sokat jelentö- volna, kénytelen lesz vala magát a földet
áskálni és turkálni föl.
leg Barna János.
„De nem ám!" — felelt vissza Péter,
De ne kövessük őt nyomról-nyomra
gyorsan betévén az ablakot; mert mióta diadalmas elöhaladásában. Legyen elég anykincskeresésre adta fejét, szörnyen boszan- nyit mondanunk, hogy Péter ugy dolgozott,
kodott, ha bámulták az emberek.
mint egy gőzmasina, és ez egy télen akkora
Mikor visszavonult, szegyeivé ugyan munkát végezett be, a milyet a ház valakülső szegénységét, de büszkén a marka mennyi régi lakója, még az idő és elemek
ügyében levö rejtett kincsre, Péter arczán segitsége mellett sem volt képes egy hosszu
daczos, kevély mosoly sugárzott, mely épen század alatt csak felényire is megtenni. A
azt a hatást idézte volna elő a szemlélőben, konyhán kivül valamennyi szoba és terem
melyet a halvány napsugaraké sötét, dohos tönkre volt pusztítva. A ház nem volt egyéb
teremben előidéztek. Megkisérlé oly arczot faváznál — házkisértetnél —, mely oly látvágni, a milyen lehetett hihetőleg elődjének szatszerü volt, mint a színfalak festett épüis, midőn azzal dicsekedett, hogy ime mi- letei. Egy nagy sajt épen megmaradt üres
lyen erős házat épitett ö otthonul maradé- héjához hasonlított, melyben egy egér addig
kainak számos nemzetsége számára. De a lakott és rágódott, mig a sajtot egészen
szoba igen sötét volt hóvilágtól káprázó kiette belőle. Ez az egér a mi Péterünk volt.
szemeinek, s igen szomoru is amaz élénk jeA mit Péter lerontott, azt avénTabitha
lenettel ellentétben, melyet épen az imént fölégeté: mert bölcsen megfontolá, hogy
látott. A futó pillantás, melyet az utczára ház nélkül fára sem lesz többé szükségök,
vetett, élénk benyomást hagyott lelkében hogy azt befütsék; igy hát a gazdálkodás
arról a módról, melylyel a világ magát vi- ostobaság lett volna. Bátran elmondhatnók
dámságban és boldog megelégedésben igyek- tehát, hogy az egész ház ugyszólva füstté
szik tartani, társadalmi elvei és az üzlet züllött szét, s a konyha tűzhelyének nagy,
által követelt érintkezései által, mig ő, el- fekete kéményén keresztül a felhők honába
vonultan, olyan valami után vetette magát, szállt föl. Épen mintha egy ember a maga
mely igen könnyen agyrémnek bizonyulhat torkán keresztül saját magát lenyelte volna.
be s még pedig oly rendszerrel folytatta e
(Vége követk.)
dolgot, hogy más ember bátran őrültségnek
nevezhette volna. A társaságos együttélés
egyik legnagyobb előnye abban áll, hogy
Hogy gyártották régen a dicsőséget ?
minden egyes ember helyesebbé teheti gonA dicsőség utáni áhitozás, vagyis dicsvágy,
dolkozásmódját a másoké által, s hozzá idomióta
a tintát föltalálták, ezer meg ezer embert
míthatja saját magaviseletét a másokéhoz,
sarkalt,
ugy hogy a dicsőségkeresésnek ezer meg
ugy hogy ritka ember tévedhet különczköezer utján kergették egymást az emberek, s nem
désekbe.
lehet oly merész ugrás, mit egy pár babérlevélért
Zsugori Péter«már csupán azáltal is ki- meg ne tettek volna.
tevé magát e jótékony befolyásnak, hogy
A szónok, bölcsész és költő gyakran több
ablakán kitekintett. Mert egy darabig azon sulyt fektet a tapsra, mint a művével ogyütt járó
kezdett gondolkozni, hogy váljon csakugyan anyagi jutalomra. S oly nehéz elhatároznia, a
létezik-e az a rejtett kincshalmaz és váljon kevés választottaknak hódoljon-e, vagy a nagy
oly tulságosan bölcs dolog-e lerontani az többség kegyét vadászsza, hová forduljon döntő
egész házat, csupán azért, hogy annak nem itéletért.
A nagy Cesarnak annyira megtetszett hajdan
létezéséről meggyőződhessék.
egy Laberius nevü szinész, hogy azt rendkivüli
De ilyetén gondolkozásmódja csak pil- fizetés mellett Rómába hbzatá, hogy itt a nép
lanatig tartott. Péter, a Romboló, ismét kegyenczével Publius Syrussal versenyezzen. De
hozzáfogott a munkához, melyet a sors elébe a királyi kegy nem használt semmit, a nép nem
tántorodott el kegycnczétől, úgyhogy Cesar igy
szabott, s addig meg sem pihent, mig egé- sóhajtott föl: „Laberius, bár én jobban kedvellek,
szen be nem fejezé azt. Kutatásai folyamá- Syrus téged legyőzött." XlV-dik Lajos Moliére
ban sok aféle tárgyra bukkant, milyeneket egyik kitünő darabjának első előadásakor nem
e
g v r < %i ház romjai között rendesen találni tett arra semmi megjegyzést sem. A közönség azt
szoktak, de söt olyanokra is, melyek ilyen hitte, hogy nöm nyerte ki a felség tetszését, s
helytt nem igen találhatók. A mi czéljának másnap már a legboszantóbb itészeti megjegyzések keringettek Moliére ugynevezett „sületlen
leginkább megfelelni látszott, egy rozsdás eszmeszörnye" felől. Ebéd alatt azonban a király
kulcs vala, mely egy falrepedésbe volt dobva, kezet nyujtva jelenté ki a költőnek, hogy műve
fogantyúján fatáblácskával, melyen e kezdő nokie fölötte sok gyönyört szerzett. Délután minbetük állottak: Zs. P. —Másik nevezetes föl- denki el volt ragadtatva az uj színdarab bája
fedezése volt egy palaczk bor a kályhába által. Hol kereshető hát a dicsőség gyára? Arra
befalazva. A családban szóhagyomány élt, nézve nem nehéz ez, ki a rejtélyes utat tudja,
a kinek elég lelki s értelmi ereje van egy
mely szerint a Péter nagyatyja, egy joviális vagy
gyárat önállólag állitani föl, de a kinek se pénze,
katonatiszt, a régi franczia háboruból, több sö valami tulságos lángesze nincs, hát az mit csetuczat eféle finom folyadékot tett volna lekedjék ? Ne féltsétek az ilyet, megtanulják a
félre, a még akkortájban meg sem született szemfényvesztők művészetét, továbbá a kuruzspityizálgatók javára. Péternek nem volt lást, s gyakran többre mennek mint a valódi
szüksége sziverösitőre, hogy reménysége nagyságok.
cserbe ne hagyja, és igy a bort eltette jobb
Egy bölcs bizonyos orvos barátjától kérdezé,
időkre, hogy majd mikor czélját elérte, ak- hogy a gyógyászat hány részre oszlik. Négyre
kor csináljon magának egy görbe napot volt a válasz: ugymint — a itt elő akarta sorolni.
általa. Sok félpennyt szedett föl innen-onnan, „Megállj, ne menj tovább, egyet ugy is kihagynál,
nem négy részből áll, hanem ötből, mórt az ötödik
melyek valamikor a padlózat eresztékei kö- a knruzslás, mert a ki ebben nem jártas, ügyes
zött eltévelyedtek, söt nehány spanyol pénz- orvos nem lehet."
darab után egy kétfelé tört hat pennys rézS oz alkalmazható más tudományokra is. Az
pénz fele részét is megtalálta ott, mely emberek szeretik a nagy hangot ma is épen ugy*
utóbbi aligha nem szerelmi jelvény volt. mint ogy pár századdal ezelőtt. De mi szoritkozSzintén meglelé III. Györgynek egy ezüst zunk a multra, s ez állitás igazságát onnan közlőtt adatokkal bizonyítsuk be. Julius Cesar Scalikoronázási érmét is. De a vén Zsugori Pé- | ger
a leghiubb tudós ember azzal akarta hírnevét
ter erős kincsszekrénye az egyik sötét szeg- emelni, hogy ő állitása szerint herczegi vérből

származott, s fia József egy életrajzi öndicsőitő
műben annyit beszélt családja fényességéről, hogy
ellenfelének Scioppiusnak arra adott alkalmat,
miszerint a tizenöt lapra terjedő müvocskében 499
hazugságot bizonyíthasson be; pedig maga Scioppius is római patricziusnak, a császár, a spanyol
király, ausztriai főherczeg a választó fejedelem
belső titkos tanácsosának mondta. Az ilyen irókat
aztán „nagyon tekintélyes," „bámulatra méltó"
czimekkel ruházták föl, holott maga V. Károly is
megelégedett, ha „nagytekintotü" czimmel tisztelték meg.
Ez idötájban ogy hires mathematikus tett
körutat Lengyelországban, s környezetében mindig az ő nagyméltóságára czélozott, de szomoruan
ábrándult ki, midőn megtudta, hogy Lengyeloran a „nagyméltóságu" czim könnyen osztosz
gattatik. A czimkórság még az alsóbb osztályokra
is kiterjeszkedett. Egy falusi iskolatanitó igy
szólt: „én vagyok a főtanár, segédtanár, énekvezető, három egyszerre, igy tehát hármas tisztelet
illet egymagámat." De leginkább kitüntek a maguk czimezésében a régi ügyvédek. Egyik igy irta
alá magát „a tudományok birodalmának legyőzhetlen fejedelme;" egy Azo nevü ügyvéd elnevezte
magát a törvény forrásának, igazság trombitájának, s az ügyvédek istenének. Baldus mindkét jog
isteni fejedelme, ki mindenhez ért stb.
A régibb irók ügyesek voltak a figyelem
fölébresztésében. Egyik nevezetesen munkája
czimlapjára egy keresztet festetett, mely alatt a
szerző állott, s szájához ezen szavak voltak nyomtatva: „Uram! szeretsz-e engemet?" A kereszten
függő Idvezitő szájából pedig ezen igék jöttek:
„Igen hires és nevezetes világhirü tudós Segerua
uram, ő felségének koszorus költője, s a wittenbergi egyetem érdemes igazgatója, igen, én szeretlek tégedet."
Alain de l'Ile hires szónok volt a maga idejében, s oly mélyen beszélt megfoghatlan tárgyakról, hogy a tudatlan néppel a templom tolongásig zsufolva volt, mikor ő prédikált. Egy
vasárnap, midőn előro kijelentett titkos tárgyról
kellett volna beszélnie, s a tömeg már összegyűlve
volt, ily szavakkal jött le a szószékből: „Láttátok
Alaint, hazamehettek." Az epés bölcsészről Barthiusról azt tartja a monda, hogy irtóztatóan
haragudott, ha munkájában látogatók háborgaták.
Egyszer bizonyos angol tisztelőjo kivánta személyesen látni; a boszus tudós nem is üdvözölte a
hajlongva belépő lordot, leültek egymással szemközt, a nélkül, hogy csak egy szót is váltottak
volna. Barthius egyszer csak hátra felé fordul, s
igy szólt: „Hajói megnézett szembe, nézzon meg
kedvére hátulról is."
A czimlap érdekességére régente kiváló gondot forditottak a szerzők. A „gyöngyök gyöngye"
szótárt jelentett. Volt „Hittani, keresztyén, kellemes éjszaka," „Lépcső a Parnassusra," költészeti
tankönyv. A térkép a földet vállán emelő Atlas
képével jelent meg, ezért hivják azt még ma is
atiásnak. Egy mű jelent meg a vérről ily czim
alatt a „Macro-microcosmic Ocean". („A nagykisvilági tenger.")
Az aranycsinálók művoi ily czimet viseltek:
„A művészetek művészete. Annak művészete, hogy
az ember tudományban, irásban, mindenben e világon jártas és tudós legyen." Egy szerző, ki az evangyeliomok összhangzásáról irt egy rövid művet,
annak ily hosszu czimet adott: „Az igazság diadala, a négy evangélisták által huzott kocsin, a
szent atyák seregének kiséretében." A „nép jogairól" irt könyv a főfájásról tárgyalt.
A hírvágy másokat ismét arra birt, hogy
mindegy akármiről, csak sokat irjanak. Voltak
olyanok, kiknek művei több levelet tartalmaztak,
mint a hány napot életökben számláltak. Az elsőbb
osztályba sorozható a spanyol drámairó Lopez
de Vega, kinek művében a levelek száma tizszer
haladtak meg élete napjainak számát. Fortius
Joachim ezt irja magáról: „Vagy korán halok
meg, vagy ezer, szabatos latinsággal irott művet,
hagyok át az utókornak, s művem czime ez lesz:
„Az ezredév." Csak is a halál gátolhat meg e
szándékomban. Már eddig 19 látott napvilágot,
nemsokára ismét 81-et közlök, ez lesz az ezredév
tizedrésze." Ha az ilyen birkereső nem akadt
kiadóra, kinyomatta művét saját költségén.
Aldrovandus Ulysses művei kiadására szórta el
szép örökségét, s mivel nem akadt vevője, nemeslelküsége, s szép tudománya ismertetéséül Európa
nyilvános és magánkönyvtáraiba küldözgeté el
műveit.
Volt egy réai bölcs, ki szónoklata által gyüjtött szép összegárán csináltatott magánad ^y
szobrot, s azt viszont magának ajánlva, a Delplu
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templomába állittatá föl. Egy Psaphon nevüköltő
sehogysem tudván vorsei által hírnévre szert
tenni, több madarat szerzett, s ezekot betanittatá,
hogy ezt dadogják „Psaphon nagy költő," s igy
bocsátotta őket utnak a nagy világba. S czélját
el is érte, mert a madárjósok csakugyan fölvétették e költőt a félistenek sorába. Még sokáig fenmaradt Psaphon madarainak hirök.
Szokásban volt az is, épen ugy mint ma, hogy
az irók műveiket, valami nevezetes embernek
ajánlják, s gyakran megtörtént, hogy már maga
ez ajánlat a könyvet értékessé, az iró erszényét
tömötté tette. De nagyon megjárta ám azon hirvágyó iró, ki X. Leó pápának az aranycsinálás
csalhatlan mesterségéről irt művét ajánlotta. Az
ajánlatot elfogadta a pápa, 8 megajándékozta egy
nagy zsákkal, hogy a készítendő aranyat abba
tegye el. Erasmus a magyar királynénak ajánlott
egy könyvet, s panaszkodva kél ki a nyomdász
ellen, hogy mily nagy anyagi veszteséget okozott
neki azáltal, hogy két szót együvé nyomtatott, mi
az egész ajánlatot elferdítette, mert sértéssé vált.
Ranzovius és Schott nevü szerzők álnév alatt irt
műveiket önmaguknak ajánlották. A szenteknek,
hazának való ajánlatokról nem szólunk. Hanem

Grotiusra, egy Henninger nevü ismeretlen tudós
kezdte birálgatni Zieglert, s ez boszusan mondá:
„Nini! ez a kis féreg az én fejemre mászva akar
kitűnni."
Claveri olasz költő pénzt osztagatott ki az
utczagyorkőczök közt, hogy dalait énekeljék, s
későbben mint a nép által megkedvelt dalfüzért
adta ki. Mazzoni Giaconni minden hozzá föltett
kérdésre kész volt rögtön felelni. 0 ebben kereste
dicsőségét.
Voltak még másnemü hirkeresők is, t. i. a
régibb művek helyes értelmezése felett sokan
halálra üldözték egymást. Két tudós az utczán
birokra ment azért, hogy inquam ige melyik hajlitáshoz tartozik, másik két tudós pedig azért
tartott nyilvános versenyt, hogy melyikök csudálja
jobban Cicerót. Politian nem olvasta a bibliát, de
éveket eltöltött annak kideritésével, hogy Vergil
vagy Virgil olvasandó helyesebben, s üres óráiban
Venushoz és Cupidohoz irt verseket. Sokan ilyenek fölött vitatkoztak: az Iliás vagy OJyssea készült-e elébb; ki volt a Hekuba anyja; micsoda
nevet viselt Achilles, mikor nőruhába járt; mi
volt a szirének énekének tárgya. Messala egy
egész értekezést irt az S betűről, s Vogel Márton

leghosszabb szüneteket, melyek tantalusi kínokra
kárhoztatják annak rabjait. Február derekától
augusztus elejéig a vadász szünetel, az agarász
pedig még tovább, mig a mezei termény az utolsó
kukoriczaszárig be nincsen takaritva. De talán
épen ezért van, hogy e kellemes izgalommal teljes
időtöltéssel soha el nem telik az ember, merthisz az
élvezetek egyik titka a mérsékletben és nélkülözésben rejlik. A ki szomj nélkül untalan iszik,
étvágy nélkül eszik, hamar elveszti az evés-ivás
epikuri gyönyöreit. A vadász és agarász azonban
a hosszu szünidők alatt emlékeinek él csupán,
elbeszéli kalandjait s hallgatja többi társai élményeinek regéjét. A ki egyszersmind barátja az
olvasmánynak, ilyenkor oayhiti vadász és agarász
gorjedelmeit az orra vonatkozó leirások olvasásával. Mikor az idény bekövetkezik, akkor ugy
sincs idő az effélére! A kinek az élet — illetőleg
a gyakorlat zöld fája virit, annak — Göthe szerint — szürke a száraz elmélet. Ez okból tán nem
időszerűtlen jelen képünk sem, mely a buczkás
alföldön ogy agarász társaságot ábrázol, olől az
urfival s utána hozzátartozóival, a mint épen ujabb
fogásokra indulnak ki a Cziczkével s Föcskével,
melyek mindegyike persze — solo! Bővebb leírást

Agarászat az alföldön.
különösség kedvóért fölemlítjük'egy térkép ajánlatát, mely másfél századdal ezelőtt Lipcséből korült ki: „A menny és föld három egyedüli nagy
herczegeinek, s örököseinek, a Jézus Krisztusnak,
Frigyes Ágost szászválasztó fejedelemnek, s a
szász trónörökös Vilmos Móricznak." Mindegyik
czim mellett hosszu függelék diszlik. A Jézus pl.
az égi seregek koronázott tábornoka, Sión választott királya, a keresztyén egyház felséges és örök
főnöke, a lelkek fölséges papja s főpüspöke, az
igazság választófejedelme, a dicsőség főherczege,
az élet lovagja stb. Miért idézzünk többet.
Másik eljárás volt régebben, hogy könyveiket a szerzők dicsérő levéllel, ajánlati versekkel
látták el, mit társaik irtak, sőt az is megtörtént,
hogy maguk irták a dicsőítő verset. Mások abban
találták kedvöket, ha mindent ócsárolhattak, tudván, hogy ez nagy zajt ébreszt, s azáltal, ha valami
jelentéktelen dolgot a világ előtt dobra ütnek,
saját olvasottságukat árulják, s mindjárt tudósnak
kürtöli ki őket a világ. Garopolus annyira ment,
hogy saját költeményét irgalmatlanul lerántotta
álnév alatt, s e miatt a jelentéktelen költemény
valósággal irodalmi ritkasággá változott. A költő
elérte czélját. Mikor Ziogler magyarázatot irt

egy másikat a B botüről. És ezok csakugyan
akkor táj ban ily értekezés által is elérték, hogy
mint tudósok emlittottek kortársaik által. Nem is
lehet tőlök elvitatni, hogy volt közöttök nagyon
sok tudós, do mi haszna volt minden olvasottságuknak, ha összes tudományok a gyakorlat terén
elveazett, s értéktelen szemétté vált. örülnünk
lehet, hogy ma már a hírvágy ez utjára csak nagyon kevesen lépnek.
K. T. K.

Agarászat.
Az emberi szenvedélyek közt alig van hálásabb
és erősebb, mint a vadászat, s ennek egyik nemo
az agarászat szenvedélye; tartósságra nézve pedig
nem versenyezhet vele egyik sem. Minden egyéb
múlékony és egymást váltja föl. A vadászat szenvedélyét nem csökenti a késő kor, sőt legtöbbször
rfo'veli, s Diana agg hive, midőn már saját lábai
nem birják, kocsin hordoztatja magát, és ugy a
hogy, kielégíti olthatlan szenvedélyét, mely csak
a sirban ért véget.
Mindamellett, hogy e szenvedély ily erős és
változatlan, a természet épen ebben szabott ki

hozzá nem tartunk szükségesnek, hisz alig van ország világrészünkön, hol e mulatság átalánosan ismeretesebb volna, mint hazánkban, melynek, arány lag gyér népesség mellett elég parlag tér-földe
van még, a hol bátran lehet futtatni a nyul u t á n .

Az aradi nagygyülés
i.

Arad, aug. 31.
Midőn o sorokat írjuk, a várvavárt kedves
vendégek már rég otthonosan érzik magukat
városunkban, mely a legnagyobb előzékenységgel
s szivélyességgel minden alkalommal kitünteti^
azokat, kit elevenségét, érdekességét emelni
eljöttek.
Vendég nincs annyi, mint Fiumében 'volt;
de elég arra, hogy a XV-ik nagygyülés semmiben
ne engedjen a megelőző tizennégynek. Már a mult
hét utolsó napjain szállingóztak egyesek; de a
vendégek zöme szombat és vasárnap délután érkezett, kiknek nagyobb részét szives házi gazda
várta s vezette kényelmes lakására a vasúttól.
Vasárnap este ismerkedési estély volt a ka-

hunyt joles orvosok és természettudósokról; külföldi volt Heidinger, ki részt vett a magyarországi torsmészettudósok gyülésén is. A hazai
elhunyt jelesek közül emlité Gebhardt tanárt,
Engelt, Pataki Dániel, Fridvalszkit és Flór Ferenczet. Ez utóbbiról hosszasban emlékezett, s

mányi tekintetben" értekezett; dr. iÁnzbawr
tanár értekezését „A gyógyászat fejlődésének
történelméből hazánkban" Halász Géza olvasta
föl; dr. Hazslinszky Frigyes tanár ,,A fű vészét
bajairól" értekezett; dr. Tannfy József pedig
(Aradról) „Dalmáczia természetrajzi ismertetéséhez"
járult
_
adatokkal.Ezek
^ _ --•=-_" ~~ '-=után fél egykor d. u. a gyü-- ^ ^
lés bevégzödött.
=
- ~ " ~ - ~ — --=-—
Ugyane napon délután három órakor a
kaszinó - helyiség udvarán,
árnyas fák alatt
hármas sorban
teritett végtelen asztal körül
mintegy 300 texitékü diszlakomát rendezett
a nagygyülés,
hol jó kedv,
zene, rosz étel,
de kitünő bor s
toaszt-ár nem
hiányzott. A
hölgyvilág
is
képviselve volt
egy pár művelt
nővel, s a bankettnek tulajdonképen d. u.
5 óra után,
többeknél azonban csak hét
óra felé lett vége; mikor a közönség nagy része már a városligetben a rokSolymos várromjai (Aradmegyében).
kant honvédek
javára rendezett
tánczvigalomra
készült.
E
nap egészen a
inditványt
tett,
mi
el
is
fogadtatott,
hogy
özveéljenzés között; mire Poór megköszönvén a bi• zalmat, röviden emlékezett meg e gyülekezések- gyének részvét-távirat küldessék s arczképe a jövő vigalmaké volt, hogy másnap a szakosztályok zajtalan, de jelentős munkája vegye kezdetét; és
ről, melynek egyik fő czélja, hogy a tudományokat évi évkönyvben kiadassék.
valóban e nap jobban, szebben nemis végződTitkári
jelentés
következett
azután,
mely
a nép demokratikus közvagyonává tegye. Szavait
szerint az ásványvizek és „gazdasági növények"- hetott volna, mint e páratlan szép, fényes és
lelkes éljenzés és taps követte.
Utána Pászthory arad városi h.polgárnagyüd- ről szóló pályakérdésre beérkezett munkák nem jövedelmes jótékony tánczvigalommal.
A lövölde
vözlé Arad netáncz - udvara
vében a város
•_
__
"""•
ezer meg ezer
kebelében
mécscsel volt
megjelent tu!
>
különféle alakdósokat s ál•
><-.
zatokban viládást kivánt a
gítva — a tánagygyülés
gas táncztér
munkájára. —
szük volt a
Majd Oláh Gy.
benne hullámtitkár olvasta
zó szépcsoporföl a gyűléstozatoknak s
hez érkezett
körül az ülőüdvözléseket,
helyeken
ép
melyekből
oly nagy számmegértettük
mal foglalt heazt ie, hogy a
lyet a néző kögyülésen mazönség, mint a
gát melyik
tánczolók a téegylet ki által
ren 8 minden
képviselteti;
oldalról momely üdvözlő
solygó, ragyoiratok és távgó arczok, deiratok mind
rült tekintelelkes
éljentok; a gyujtó
zéssel fogadzeno, s az ifjutattak. Legnaság páratlan
gyobb örömjó kedve, vazajjal Fiume
lamint a nagy
városé, hová
jövedelem (lerögtön köszöhet 1500 frt)
nő sürgöny is
egyaránt feküldetett.
ledhetlenné teA titkár
szik e jól renután Peretti
dezett vigalAlajos fiumemat.
Bizton
városi főbiró
lépett aszónoállithatjuk,
Mária-Radna (Aradmegyében).
ki asztalhoz s
hogy ily szép
magyar nyelés nagy köven, lelkes hangsúlyozással köszönté Magyaror- voltak díjazhatok, s ezek ujra kitüzetnek; továbbá zönség még nem volt e helyen együtt.
szágot s kivánta, hogy a magyarok istene Fiume Poór Imre egy egészségügyi törvényjavaslatra
Kedden a szakosztályok megkezdték munkál• és az anyaország közt lévő kapcsot minél erősebbé 100 aranyat tüz ki, mi éljenzéssel fogadtatik.
kodásaikat, melyeknek eredményét csak a pénteki
tegye. Lelkes éljenzajt s tapsvihart előidézett
A hivatalos előterjesztések után négy érteke- zárülésből tudhatjuk meg, miután a szakosztályok
rSzavai a jegyzőkönyvbe fognak igtattatni.
zés következett. Dr. Knöpfler Vilmos maros-vásár- gyakran egy időben tartván üléseiket, valamennyit
Utána Poort Imre beszélt a mult évben el- helyi orvos „Az emberi életről természettudo- a legjobb akarat mellett se látogathatjuk.
szinóban, melyen a helybelieken kivül oly nagy
számmal jelentek meg a vidéki vendégek, hogy a
kaszinó helyiségei ,(az udvaron szeles idő volt)
bizony nagyon szüknek bizonyultak, s a nagy hőség volt oka, hogy a társaság egy része a kölcsönös
ismerkedés után már tizenegy óra felé eloszlott.
Hétfőn délelőtt a régi
szinházi épületbén tartatott
a megnyitó ünnepélyes közülés. A páholyokat a legválogatottabb művelt és szép
hölgyközönség;
a, földszintet a
férfi vendégek
s a színpadot a
gyülés hivatalnokai foglalták
«1.A szinház fényesen világítva volt s nagyszámu diszes
közönség emeite az ünnepély
díszét.
A gyülést
Poór Imre al.elnök d. e. 9
•órakor nyitotta
meg, disz magyar ruhában,
kardosán. Előadta , hogy
Atzél Péter csa
ládi gyászmiatt
nem elnökölhetvén, helyette a
gyülés elnököt
bizzon meg. —
Megbízta a gyülés őt, átalános
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Tegnap délután az izraelita torna-egylet
rendezett a természettudósok és orvosok tiszteletére disztornázást, melyben a mutatványok sok
élvezetot szereztek a nagy számmal jelenlévőknek.
Este a szinházban díszelőadás volt, melyben Follinus társulata az „Elkényeztetett férj" s
„Házassági gyakorlatok" czimü magyar színművet s Dorn német társulata a „Tulipatan" operettet adta elő.
Ma reggel hat órakor, midőn e sorokat végzem, nehány százan nyüzsgünk az erdélyi vasut
pályaudvarán; várva az első csengetést, melyre
helyeinkot elfoglalhatjuk a kéjvouaton Radna,
Lippa « Solymos felé.
Hogy kéj-vsigy kin vonaton, mnjd mogválik;
miután egy tömeges kirándulásnak gyönyörei
mellett nem hiányoznak bnj:ii som, melyeket csak
tízenhárom próbás touristai türelem állhat ki.
Ha visszatérünk, folytatása következik.
"

II.

Arad, szept. 4.

Augusztus 30-án egy egész kis tábor állott
indulásra készenja vasutnál, érdekesen tarkitva mosolygó gyöngéd arezoktól, kik jókedvvel vállalkoztak a nagy fáradalmakkal összekötött szellemi
élvezeteket az erősebb nemmel megosztani. Gyönyörü nap volt s már teljes fényben ragyogott,
mikor Aradról a vonata radna-lippai Mokka irányában kiindult. Jobbról egymásután maradoztak
elMikalaka,Glogovácz s még egypár oláh falucska;
messziről a gyönyörü világosi romok, majd a festői
Arad-hegyalja kedves pontjai: Gyorok, Ménes és
Paulis; midőn egyszerre a Rákóczi-induló s egy
óriási fütty összekeveredett hangjai fölébreszték
a szép vidék szemléletébe merült közönséget
ábrándozásából 8 a radnai állomáson, czélnál
voltunk.
Az a szives fogadtatá?, melylyel mindjárt az
indóháznál találkozánk — bár vártuk, mégis meglepett s az előkészületek, a figyelem apró százféle
nemei a legszebb érdemo R idna és Lippa egész
művelt közönségének, kiknek élén a két város
szolgabirája, a kerületi orvosok, a kincstári uradalom tisztviselői s a kirándulás vezetője dr. Róth
Albert állottak.
Az indóháznál mindenikünk kis kék szalagjelvényt kapott 8 gyalog indultunk a kiosztott
programm eUő pontja utasitása szerint a festői
fekvésü kolostor, s a Mária tiszteletére épült imposans templom felé. Magában a templomban van
elég látni való; oly apró dolgok, melyek többnyire
a szüz Mária csodatetteinek dicséretére rendelvék.
Egy kődarab a falban, melyről egy pogány, latin,
magyar és német versezet magyarázza, hogy abban egy holdalaku vágás azon török lova patkójának a nyoma, a ki a templomba akart lovával
ugratni. Az oltár mögött, mankók és emlékek,
melyek meglehetősen misztifikálják a konnyenhivőket az itt történt csodákról. A kolostor mollett egy sziklán, melyről a legszebb kilátás nyilik
a Maros-völgyre, Lippára s a temesi hegyekre,
annak emlékére, hogy ott pihent ogyszor József
császár, van egy kőemlék.
Innét fogatokon Solymos elfekotült, regényes
romjainak aljához hajtattunk s bár elég melegen
sütött a nap, nem találkozott visszariadó a bajoktól. Egynehány percz alatt teli volt a hegy oldala,
s az ez alkalomra készitett kanyargó hegyi út
nyüzsgött a jókedvü touriaták hosszu vonalától.
A barnult romokon nemzoti zászló lengett, s
fönn taraczklövések 8 ízletes reggeli, bor, sör,
tormás kolbászok és sonkák fogadták a ritka számu
látogatókat. Elleptük az ódonság tanyáját; törodezett ablakokból, régi széles ajtókból, toronycsúcsokról eleven fejek tekintettek alá, s mig a
radnai szolgabiró vállra emelvo némi adatokat
mondott a romvár történetéből, a más oldalon
mások a régiségeket, a néhol kitotsző ablakközfestményt bámulták; Székoly Bertalan és Telepi
művészek pedig a leirhatatlan szépségü festői kilátásról vettek vázlatokat.
A romoktól alant váró kocsikon, a nagyobb
resz pedig a Maroson álló hajókon ereszkedtek át
Lippára, hol még a hid is lobogózva s zöld ágakkal végig diszitve volt, s a városon keresztül valamennyien kocsikon a gyógyvizéről hires savanyu
kuthoz rándultak, s utközben a legjobb hatást
tévé ránk a szép „elemi főtanodai épület," mely
egyik legnagyobb épülete Lippanak.
A savanyu kutnál dr. Róth Albert, ki először
vette e gyógyvizet pártolása alá, hathatós sz ivakkal ismerteié a viz tulajdonságait, mely különösen
az angolkórban s vasas és bemeszesitő tartalmánál fogva a tüdőgümőkórban páratlan a maga

nemében. A vizet, mely savanyus s tintás utóizo
miatt igen kellemes ital, a vendégek nagyban
fogyasztották. A fürdő különben nagyon eí van
hanyagolva, a mi nagy indolontia a kincstári elöljáróságtól, szintugy az egészségügyi tanácstól is,
melynek kistbb gondja is nagyobb annál, hogy
ily közérdekü tényezők fölkarolására gondolna.
Délután 3 órakor diszebéd volt a Maros-parton,
gyönyörü hársfa sor alatt, 2 frtos teritékkel (mit
a világon sehol nem állitnának igy ki ennyiért)
czigányzene mellett 8 szemben a gyönyörü radnai
templom látképével. Semmi nem hiányzott, hogy
egy Ízletes tartalmu asztal 8 páratlan étvágy
mellett a legkellemesebben múljék el azon idő, a
mi az ily prózai foglalkozásokra van a jó istentől
szánva.
Ebéd után többen a szép Bán-kertben tánczra
is kerekedtek, s körülbelül hétre járt az óra, midőn aprónként a radnai indóháznál összegyülekeztünk, várva az indulandó vonatot. Ez a képe
egy jól töltött napnak, melyből a jó emlék soksok ideig megmarad, s az az utolsó éljenzaj és
isten hozzád, melylyel a kedves vondégszerető
radna-lippaiak tőlünk elváltak, még soká füleinkben és sziveinkben fog viszhangzani.
Másnap a szakosztályi ülések csendben folytatták működésüket s különösen a társadalmi osztály Varga János aradi ügyvéd inditványára elhatározta, hogy az annyira elterjedt babonaság
kiirtásának elősegítésére pályázat utján ogy könyvet irat, mely népszerü modorban az uralkodó babonákat s a babonásán fölfogott tüneményeknek
magyarázatát foglalandja magában.
Szeptember 2-án volt a bezáró közülés, melyben az osztályok inditványai fogadtattak el; s a
három tudományos értekezleten kivül határozatba
ment, hogy a jövő évi nagygyülés Mehádián
fog tartatni. Elnökül jövőre Kubinyi Ágoston
választatott.
Végre a közülés dr. Poór Imre jelos alkalmi
zárbeszéde, Kubinyi Ágoston búcsúbeszéde s
Pullio aradi főbiró válasza után véget ért, s
mindenki azon szívélyes jolszóval vált el egymástól: „Viszontlátásra jövőre Mohádián"!
Szeptember 3-án indultunk Petrozseny és
Vajda-llunyadra, mely kirándulás élményeinek
leirását egy uj tárczára tartom fönn magamnak.
—r
-n.—

árad közel vidéke.
(Radna és Solymos.)

Aradmegyében a szép fekvésü pontok s regényes vidékek ugyszólván egymásba fogózva
nyulnak el, s az utazó megszakadás nélkül valódi
élvezettel járhat egész vidékünkön.
Magában Arad város közelében egész csoportban vannak a szebbnél szebb részek, melyek kőzül
különösen a szó szoros értőimében kimagaslik
Világos, Radna, Solymos és Lippa regónyes'ormaival; mely utóbbi ugyan már Temesmegye területéhez tartozik, de még a közelben Aradhoz volt
csatolva.
Világos romvárát, szép vidékét, e lapok pár
évelőit közlő t rajzai és leirása után ismerik az
olvasók. Jelenleg Radna egyik legszebb pontját,
a hires bucsújáró templom s a kolostor rajzát
mutatjuk be olvasóinknak; valamint a szomszédos
Solymosi romokat, melyek gyönyörü fekvésükkel
az egész vidék kilátását uralják.
Radna keletkezése a kolostor és templom
épitése utánra esik, s ezeknek épitési története is
azon csodateljes homályba vesz, mely e vidéken
uralkodik.
A kolostor szerzetesoi a monda szerint Lippán tartózkodtak, honnét a törökök által kiüzetvén, a? őket követő lakosokkal Ridnára vonultak
a hegyek rejtőkébe s ott egy kia fakápolnát épitettek. A töröknek azonban ez nem volt inyére s a
priornak 50 botot veretett a talpára s kápolnáját
lerontván, az ujra épitést még szigorubb büntetés
terhe alatt eltiltotta. A prior nem vette a dolgot
tréfára, hanem elment Konstantinápolyba, elpanaszolta esetét a szultánnak, kitől egy formánt
kapott, melynek értelmében egy kápolnát építtethetett- E kápolnácíka helyén épült később a gyönyörü monostor, s nagyszerü templom, s a most
csodatévőnek hitt kép az első kis fakápolnából
maradt emlékül s jelenleg massiv arany és ezüsttel
és igás gyöngyökkel ékesítve van a főoltárba befoglalva.
Történelmi adat, hogy a szerzetesek 1727
óta laknak Radnán, s a mai kolostort és templomot 1730-ban s a következő években épiték a

hivek adakozásából. Radnán 1741-ben már a harminczad is fennállott s ma a meglehetős szép kis
város erősen gyarapodik. . . .
Solymos vára építésének története is homályba vész; még legkevesebb fáradsággal járna
elhinni, a mit a helybeli babonás nép tart, hogy
a tündérek épitették. A vár épitési modora és
anyaga a világosiéval megegyez s ezzel együtt
hihető, hogy az első századokban épült.
Történetéből igen keveset tudunk; nevezetes,
hogy Báthory Zsigmond Borbélylyal egyesülve
Sólymost sikerrel vivta 1595-ben.
1602-ben Székely Mózosé volt a vár, de nem
soká birta, mert Kladováért Bektár basával elcserélte. (Kladova vára, melynek maradványaiból
igen kevés van, '/2 órányira fekszik Radnától, teljesen hegyek közé temetve.)
1563 végével a Solymosi várban ülték meg
báró Zay anna és báro Csáky Pál nagyfényü
esküvőjét, melyet a menyasszony szülői: a történelomből is ismeretes Chemesi báró Zay Ferencz
és hitvese: Gara Borbála (a nagyhirü Gara-család
utolsó sarja) tartottak meg. Jelen voltak: I. Ferdinánd császár és király, IL Miksa király (meglehet, csak követek által képviselve), két herczeg
az uralkodó házból, Báthory István, erdélyi feje
delem s utóbb lengyel király, Zrinyi Miklós, a
szigetvári hős, az esztergomi érsek, Nádasdy Tamás nádor özvegye, sok nagyur, megyei és városi
követ.
A vár mai napság rom s teljesen be van
hányva vizgyüjtő kútja is, mely régente a hegy
lábánál folyó Marossal volt összeköttetésbe s a
beleeresztett rucza a Maroson uszott ki.
Utazók szorgalmasan látogatják az érdekes
romokat, melynek egy ablakán még falfestés is
látható; s a kik föl nem mehetnek, eltelve áhitatos gondolatokkal tekintonek föl a robogó vonat ablakából a sötét falakra, melyek oly némán a szép
multról beszélnek.
—r— —n—.

Magyar Amerika.
IL
New-York, 1871. augusztus.

Hazánkfiainak társulása és egyesülése a külföldön mindenesetre legszebb bizonyítéka annak,
hogy nemzetünkben is megvan a társulási szellem,
8 hogy érezzük annak szükségét, mikép nemcsak
önmagunkért, de egymásért is kell tennünk valamit.
Az utóbbi évek e tekintetben igen kedvező
eredményt mutatnak fel azon mozgalmakról, melyek a társulás terén hazánkban történtek, de örvendetesebb tapasztalni azt, hogy külföldön élő
magyar ifjuságunk se maradt hátra e tekintetben,
hanem a nemzetiség fenntartása, sjótékonysági és
művelődési czélok által buzdittatva, a külföldön
egyleteket alakított, hol az ujonnan érkezett és rendesen tapasztalatlan ifju szives fogadtatást, utasitásokat és, ha épen kell, segélyt is találhat.
A külföldi magyar egyletekkel hosszabb idö
óta levelezésben lévén, az amerikai kontinenset
illetőleg csak egy, a new-yorki magyar egylet jött
tudomásomra. Képzelhető, mennyire megörültem,
midőn kutatásaim folytán sikerült megtudnom,
hogy Észak-Amerikában nem egy, hanem öt magyar egylot áll fenn jelenleg. Ide nem számitva a
megszünt „Magyar ápoló egyletet", és a buenosayresi magyar-osztrák olvasó-kört, mely utóbbiról
azonban ogy év óta hirt nem hallottam, és igy
ezekkel együtt Amerikában nem kevesebb, mint
7 magyar egyletet alapitották hazánkfiai.
De lássuk ezeknek kissé részletesb ismertetését, mely sorozatnál az alapiiási idő szolgáljon
zsinórmértékül.
Az első magyar egylet Amerikában NewYorkban 1852-ik év november havában alakult.
Freund F. honfitársunk elnöklete s „Magyar betegápoló egylet" czim alatt. Czélja volt menekült hazánkfiait szükség és betegség esetén az egyleti
pénztár erejéhez képest segélyezni és gyámolitani.
Alaptőkéje 115 dollár volt. Tagja lehetett minden
magyar, sőt oly külföldi is, ki a magyar ügy mellet tettlegesen részt vett. Belépti dij 50 cent; a
havi dij 25 centre határoztatott. Segélyezésben
csak az részesült, ki már hat hétig tagja volt az
egyletnek.
Különösen hangzanak az egyleti jegyzőnek,
Kornis Károlynak következő szavai, melyekkel
azokat akara belépésre buzditni, kik vagy még be
nem léptek, vagy belépni nem akartak: „Méltán
mind saját Önmaga, mind pedig hontársai ellen
való megbocsáthatlan bün részese gyanánt tekint-

hető az olyan, a ki mindamellett is, hogy ezt ötödik Black Dávid; 6-ik Csermelyi József; 7-ik
tenni módjában áll, e most emlitett jótékony egy- Zsulánszky László.
Az egylet akkori jóltevŐi közt találjuk: László
letbe való lépést teljesiteni elmulasztja."
Károly,
Heilprin Mihály, Xántus, Doleshal, Kiss,
Volt ez egyletnek fiók pénztára is, melyből
Rózsafi
stb.
neveit.
oly honfiak kaptak segélyt, kiknek helyzetök nem
Tagjainak száma a százat meghaladta.
engedó meg még a fentebbi csekély összeg kiadáUgyanezen egylet birtokába ment át a fensát sem. E fiók pénztár vagyona sokáig 8 dollár
volt, mit az itt még most is oly jó emlékezetbon tebb emlitett betegápoló-egylet vagyona, mely
élő hazánkfia László Károly gyarapítóit némileg 180 dollárt meghaladott.
Ez egylet az utóbbi időben némi hanyatlásnak
adakozásával.
Sem az alapszabályok ogy példányát, sem a indult elébe, mi annyival inkább sajnálatra méltó,
tagok névsorát nem sikerült megkapnom; ez utób- mivel ez volt az egyedüli ogylet, melyben a mabiak hihetőleg azok lehettek, kiknek neveit e köz- gyar elem valóban képviselve volt.
1870-ik év julius 6 kán tartott közgyülésen
leményeim elsö czikkében felsoroltam.
Záhonyi Gyula egy inditványt olvasott fel az egyA második magyar egylet, a Clevelandi magyar
let átalakulását illetőleg, mit a tagok helyesléssel
segélyző egylet. Alakult Clevelandban, Oh ió államban
fogadtak.
(1863. okt. 5-én.) Czélja a szükségben levö tagKineveztetett egy: Záhonyi Gyula, Vochentársakat betegség esetén segélyezni, kiterjesztvén
berger
Nándor és Glosz Sándor tagokból álló bizottazonban segélyezését oly honfitársakra is, kik
mány,
kika
reform és alapszabály tervezeteket elkéépen nem tagjai az egyletnek. Halál esetén az
illető tag özvegye 100, és minden egyes gyermeke szítvén, azt a gyülésnok benyújtották. Ezen időponttól kozdve az egylot ismét virágzásnak indult,
az elhaltnak 10 dollár jutalékban részesül.
a tagok szaporodtak, ugy hogy ma már a 60-at
Van azonkivül özvegy- és árva-pénztára is, meghaladják. Tiszteletbeli tag: László Károly,
melybe minden tag negyedévenként 35 centet kinek egyletünk sok jótéteményét élvezi még jefizet. A mi mint amerikai egyletnél különös, lenleg is.
az, hogy 1 d. 35 cent dijt negyedévenként nem
Tisztviselői következők: elnök: Gressák Jóelőre, hanem utólagosan fizetik. A tisztviselők és zsef; alelnök: Heilprin Mihály; pénztárnok: Kiss
tagok az elmaradásért 50 centől egész 5 dollárig Imre; jegyző: Záhonyi Gyula; könyvtárnok : Bárterjedő büntetést fizetnek.
dos János.
Ez egylet tagjai leginkább magyar izraeliták
Czélját e következőkben összpontosítottuk:
lévén, előre is gyanithatjuk, hogy hivatalos nyel1. Az Egyesült-Államokban élő magyarok
vük a német, sőt ezt alapszabályilag egyszer és közt egy testvér-egyletet alapitani.
mindenkorra elhatározták. Ez egylet több hazai
2. Magyarország, a magyar nyelv és irodalupot is tart, a többi közt hallom, a „Vasárnapi lom iránt szeretetet és közérdekeltséget kelteni.
Ujság"-ot is.
3. Amerika szabad intézményeit tanulmáösszes vagyona a legutóbbi kimutatás szerint nyozni és a társadalmi közlekedés kiterjesztése
9743 dollár 25 cent. Az árva-pénztár alaptőkéje által odaműködni, hogy azok Magyarország intéz248 dollár 98 cent. Tagjainak száma jelenleg 100. ményeire is hatással bírjanak.
Elnök: Sempliner S. Alelnök Goldner E. Titkár:
4. Jövevény honfitársainknak tanácsot adni
Guttmann S. Pénzügyi titkár: Heilprin Lajos.
és őket a tudomány, ipar és kereskedelem terén
Pénztárnok: Sompliner II. Bizottmányi tagok:
való tevékenységre buzdítani.
Dr. Horwitz J . és Lewis L.']
Helyisége: Grand Street 174.
1 « A harmadik migyar egylet 1865-ik év tavaIgen csinos helyisége van, melyet Kossuth
szán alakult New-Yorkban, czime: „Első magyar
Lajos,
az'aradi vértanuk, a „Haza nemtője" és más
beteg és segélyző egylet." Czélját eléggé megmagyanemzeti
képek diszitenok. Van már jelenleg saját
rázza czime. Tagjainak száma 150—170 közt váltazongorája
is. Balogh Mihály egyleti tag, kinek
kozik. Alaptőkéje 3000 dolláron felül áll, sőt mi
kifogyhatlan áldozatkészségeért valóban hálára
több, van már tulajdon temetkezési helye is.
és elismerésre kötelezte az egyleti tagokat, saját
Az egyleti tagok beléptükkor okmányt kap- költségéngyönyör ülteke-asztalt is állitott be az egynak, melynek egyik oldalán Kolumbus, másikán leti tagok rendelkezésére, mely nemesebb időtöltés
e?y bajuszát pedrő gatyás gulyáa-bojtár diszlik, által a már elharapódzó kártyajáték teljesen megnem tudva, miképen jutott ő Kolumbus szom- szünt.
Rendes összejöveteleket szerdán, szombaton
szédságába. Felettük a magyar és amerikai lobogó
van alkalmazva az illető czimerekkel együtt. A és vasárnap tart; o két utóbbi napokon a női társzöveg három nyelven van fogalmazva, melyek saság sem hiányzik; ilyenkor a nagy terem fele
közül a magyar az első; de hogy mily nyelvészeti tánezteremmé alakittatik át, melyben változatostökélylyel, elég lesz a sok közül megemlítenem, ság kedvéért egy-egy férfi csárdást füzünk be,
hogy „New-York State"-et, tartomány, illetőleg mivel a hölgyek nagyobb része „Yankee lady"
állam helyett, „tartalom"-nak forditotta egy uj lévén, nem igen tudják még nemzeti tánezunkat.
magyar hazánkfia, ugy, hogy akaratlanul is moNémelykor olasz vendégeink is vannak, kik
solyogni kell, midőn olvassuk: „New-York tarta- bennünket magyarokat igen szeretnek, ilyenkor
lomi jegyző'1 stb. Be is látta az egylet bizottmánya o!y improvisált hangversenyeket tartunk, hogy
e kirivó hiányokat, és most már készen van az uj akárki megirigyelhetne érte.
okmány, melyen egy általam kölcsönzött „PanZenészek is lévén köztünk, Záhonyi Gyula itnonia" foglalja el az okmány homlokzatát a két teni zongoramester és zeneszerző, ugyszintén MolAazajczimerévol, s ügyesen alkalmazott lobogóikkal nár Adolf és Plath Nándor vezetik a zongora-részt,
együtt. A csikós-bojtár és Kolumbus is elmaradt mig Balogh Mihály, Zathureczky Gyula és Argauer
ez úttal, s helyüket csinos diszitményok foglalják Károly ügyes fuvolások. A kedélyesség körünkel. A magyar szöveget is hiány nélkül alkal- ből épen nem hiányzik. Jelenleg dalárda is van
maztuk.
alakulóban Plath Nándor vozetése alatt.
Elnöke ez egyletnek: Goldstein Fülöp; alelVan csinos könyvtára is, melyben sok becses
nök: Berg Lajos; titkár: Teschner Farkas; a hamű foglaltatik. A többi közt egy érdekes ereklye
lotti bizottmány elnöke: Braun Mór. Alapszabályai
is, mely Gressák József egyleti elnök ajándoka.
s hivatalos nyelve ennek is német. Évenként
Ez az 1850-ik évben márczius 6-án alakakult
tánczvigalmat rendez, melyen a csárdás soha sem
„Stambuli magyar olvasóegylet" gyüjteménye. Van
hiányzik, csak az a kár, hogy a gépies cseh zenébenne számO3 hazafias és népdal. A többi közt
szek e magyar dallamokat nem lélekből, hanem j
„Tánczol játok leányok, tánczoljatok" czimü gúnycsak kótákból játszszák. E mulatságokra rendesen
dal; az „Amerikába vándorló magyar dala" Prick
meghivják a most következő new-yorki magyar
Józseftől, irtaSumlán (1850.) E költeménynek
egyletet is.
nem annyira a költői szabatosság, mint a hazafias
A „'New-yorki magyar egylet" mely valóban érzelem a tulajdona. Utolsó verse igy ó h
8z
minden izében magyar, 18ti5ik év október hó
14-ikén alakult, Zágonyi Károly elnöklete alatt,
„Isten veled nagy Kossuthunk közatyánk,
Eisler Mór orvos hazánkfia lakásán (9-ik utcza
Add áldásod hü fiákra mi reánk,
,226-ik szám). Az alapszabály készitő bizottmány
Im előtted egyért együtt esküszünk,
állott Eisler Mór, Heilprin Mihály és Rózsafi
Hogy hazánkhoz, bármily távol, hűk leszünk."
Mátyás hazánkfiaiból.
Elnökei az egyletnek következők valának:
Benne van e könyvecskében Kossuth Lajos
Perczel Miklós, ki 1866. ápril 7-kén tartott rend- búcsúja is Magyarországtól, melyet Orsován monkivüli közgyülésbon inditvány ozá Deák Ferenczhez dott 1849. augusztus 15-kén. Következik mint
feliratot intézni, mit a gyülés csak azon esetben eredeti közlemény az „Olaszhonból szabadult mafogadott el, hogy az „a baloldal szellemében tör- gyarok dala" (1851); Dózsa Dániel költeménye:
ténjék." A felirat László Károly inditványára a „Emlékezés M igyarhonra." E könyvecske kéjegyzőkönyvbe is fölvétetett. — Harmadik elnök sőbbi birtokosa, jelenlegi egyleti
elnökünk
yolt: Hamar Sándor; negyedik Bényitzky Kornél; Gressák József is bele mártá tollat a költészet és

hazafiság tintatartójaba, midőn a többi között igy
szólal meg leirt költeményeinek egyikében:
„Üss tehát már boldog óra
A régen várt riadóra;
Hadd hagyjam itt Amerikát
Hajóra rakván a sátorfát.
„Hadd haljak meg majdan otthon,
Honában egy hősi népnek,
Csakis ez a kivánságom,
Hogy fedezzék tetemimet
Hantjai a magyar földnek."

A könyvecske gyűjteményét Kosztolányi
Ágoston irta össze Stambulban 1851. márcz. 29-én.
Egyletünknek összesen 9 lap jár, u. m. „Hon,"
„Vasárnapi Ujság," „Politikai Újdonságok," „Bolond Miska,' "
" ~- - "
Károly urak szívességéből.
Alapszabályai egy. Heilprin M., Záhonyi
Gy., Bárdos Kálmán, Balogh Mihály és Liptay
Pál tagokból álló bizottmány által ujra átdolgoztattak, s már nyomtatás alatt vannak. Az egylet
legutóbbi gyűlései egyikén elhatározá, magát a
hatóságnál bokebleztetni, mi által a törvényesen
elismert testületek sorába lépett.
Azon szép testvei ies egyetértés, mely jelenleg
a tagok közt uralkodik, reményloni engedi, hogy
oz egylet, idővel egyike leend azon külföldi magyar
egyleteknek, melyek hivatásuknak legjobban megfelelnek.
Jelenleg tagjai következők: Argauer Károly,
Black Dániel, Benyitzky Kornél, Bárdos János,
Bárdo3 Kálmán, Balogh Mihály, Büchler Pál,
Bogsch Lajos, Csarnogurszky AL, Czirják Lajos,
Flütsch István, dr. Frank] Mór, Fischer József,
Fárián Samu, Fuchs Jakab, Glosz Sándor, Gressák
József, Glück Ignácz, Garay Alajos, Galambos
Antal, Hoilprin Mihály, Hollandéi- Aladár, Hamar
Sándor, Hadik Kálmán, Kovács István, Kiss Imre,
Kelemen Attila, Kommer Ferencz, Kun József,
Ludwigh Elek, Lengyel Antal, Liptay Pál, Meyer
Dániel, Malocsay Ferencz, Mikó Márton, Molnár
Adolf, Molnár Adolf id., Nagy István,Prinz Ign.,
Plath Nándor, Petris Ödön, Szerényi Ármin, Stanisics Tivadar, Stallman Károly, Schóber Károly,
Tuehrinsky Gábor, Wallaeh Adolf, Weinberger
Lipót, "Weisz Zsigmond, Vajties Zsigmond, Zsulavszky László, Záhonyi Gyula ea Lajos, Zathureczky Gyula.
A negyedik magyar egylet, mely New-Yorkban alakult: a „New-yorki magyar nő-egylet."
Alakult 1868. január 30-án Black Dávidné elnöklete alatt. Tagjai leginkább magyar izraelita
nők. Jelenlegi elnöknője Fűnk M. Á.-ne, alelnöke: Hirschler Zsigmond; jegyzője: Berg L . ;
pénztárnoka: Teschner F. Czélja : segélyezés betegség vagy halál esetén. Ügyei szintén németül
vezettetnek; de van az alapszabályokban egy pont,
mely kijelenti, hogy a tárgyalások németül vezettetnek mindaddig, mig az egylet a felett máskép
nem határoz. Igy tehát még reményünk van, hogy
egyszer a tárgyalások még majd magyarul is vezettetnek.
Tagjainak száma meglehetős; alaptőkéje a
2000 dollárt mogközeliti, 8 már eddig is sok jótéteményt tett.
Evenként szintén rendez tánczvigalmakat ;
ilyenkor mi magyar ifjak csakis itt találjuk fel a
csárdást tánczolni tudó magyar hajadonokat és
menyecskéket.
Végre az ötödik és legujabb magyar egylet
az ez évben május havában alakult és julius havában rendesen szervezett: „Hungaria beteg-se-

gélyső-egylet."

Ez egylet Balogh Mihály kezdeményezése
folytán alakult; tagjainak legnagyobb része a
fentebbi olvasó-egylotnek szintén tagjai. Szándékban volt a betegsegélyzést a fentebbi egylet
czéljával egyesiteni, de a pénzügyi kezelés különfélesége ezt nem engedvén meg, külön alakult
meg a fentebbi név alatt. Alaptőkéje máris meglehetős, s már volt alkalma hivatásának megfelelni.
Jelenlegi elnöke: Malocsay Ferencz; pénztárnoka: Balogh Mihály; jegyző: Záhonyi Gyula ;
a végrehajtó bizottmány tagjai: Vockenberger
Nándor, Mikó Márton és Cziriák Lajos.
Egy alapszabály készitő bizottmány is neveztetett ki Milocsay T., Balogh M., Vockonberger
N., Vajtits Zs. és Liptay Pál tagtársakból.
Ez volna rövid ismertetése a new-yorki, illetőleg az amerikai magyar egyleteknek. Meglehet^
hogy voltak még ezenkivül is magyar társulatok
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talán nyugaton, hol számos magyar telepedett
volt meg; de biztos adatokat még nem kaphattam
ez iránt. Különösen tapasztalom azt, hogy hazánkfiai meglehetősen tartózkodók az adatok nyújtásában, mi reám nézvo nem a legörvendetesebb ; de
e tartózkodás okait ne kutassuk ezuttal.
Liptay Pál.

Az algíri lázadás.
A francziák a gyarmatok alapitásában épen
nem voltak szerenesések. A világnak bármely
részébon kisérlettók meg telepeket létesíteni, sehol sem sikerült nekik. Példa erre Uj-Kaledonia,
melynek az ország még eddigelő nem sok hasznát
vette"; továbbá Cayenne (Franczia-Guyana DélAmerikában), mely máig sem egyéb fegyencztelepnél, sőt maga Algir is, melynek büszke maur,
kabyl és arab lakói soha sem tudtak kibékülni az
idegon hóditókkal. Tavaly is alig hogy neszét
vették az anyaországban lefolyt véres eseményeknek, a franczia hadsereg tönkrejutásának s később
a dynasztia elkergetésének, belső Algir harczias
törzsei mind Konstantiné tartományban, mind
pedig Kabyliában azonnal föllázadtak az idegen
uralom jármainak lerázására. Hanem a fölkelök
szemeiben a dolog eleinte könnyebbnek tünt fel,
mint a milyennek csakhamar bebizonyult, mert
nem is emlitve az egyes törzseknek a francziák
által is folytonosan szított féltékenykedését s
egyenetlenkedését, a különben bátor és vitéz berbereknél hiányzott mind a tüzérség, mind pedig a
kellő katonai fegyelem s a mellett sem értelmes
vezetőjök, sem közösön megállapitott és mindnyájoktól egyaránt elfogadott és átértett működési tervök nem volt. Megint csak a régi
tapasztalat ismétlődött a durvaságnak és vadságnak a műveltség,
a fölkelő rendezetlen csapatoknak
a rendezett katonaság ellen folytatott sikertelen küzdelméről. Habár
ideiglenesen hatalmukba kerithették is a lázongó törzsek a sikságot és imitt-amott sikerült a franczia űrállomásokat és települőket
elüzniök vagy megsemmisitniök,
de támadásaik hatalma rögtön megszünt a francziák által megerősitett falvak s még inkább a kisebbszerü erődök előtt, melyekben többnyire igen gyenge őrizet volt, de a
melyeket az ágyuk miatt lehetetlen volt megközeliteniök.
A többek között Konstantiné
tartományban Bordsh-bu-Arroridsh
falut, melyben őrizetül 400 moz-^ ,
góőr állomásozott, az idén márcz.
14-dikén valami 8—10,000 arab
Achmedben-Mohammed főága vezérlete alatt megtámadta. A francziák vitézül
tartották magukat esti fél l l óráig. Azonban ekkor, minthogy az ellenség a falut lángba
boritá, kénytelenek voltak az éj leple alatt a falu
mellett lévő bordsh-ba (erőditett és őrhelynek
használt kőház) visszahúzódni, a hol aztán igen
hatalmasan védelmezték magukat. Erre a fölkelök az erődtől egy puskalövésnyire tábort ütöttek
8 a bordsh-ot körülzárolták, melyet azután mindennap megrohantak. A francziák ugyan, bárha
többnyire érzékeny veszteséggel is, valamennyi
támadásukat visszaverték, de később mégis tönkre
jutnak vala, ha szerencséjükre márcz. 25-én fölmentésökre egy nagyobb csapatosztály nem érkezett és az arabokat vissza nem verte volna.
Mellékelt rajzunk egy kabyl falut ábrázol,
melynek neve Djema-Sah'ridj (a vizmedencze mecsetje.) Mac-Carthy nevü angol tudós e faluban a
rómaiak Bida kolóniáját sejti. Es valóban o kis
falu maga és egész környéke a szó szoros értelmében el van boritva római régiségekkel s különösen épületmaradványokkal. Az idei lázadás
alkalmával Djema-Sah'ridj némi jelentőséget nyert
azáltal, hogy a Napoleon-erőd közelében fekszik.

cheux-töltények, melyeknél egy a töltényben
függőlegesen álló szeg a puska sárkánya által
a gyutacsba csapatik; oly ércztöltónyek, molyek
kivül, a töltény hátlapja közopén gyutacscsal
vannak ellátva; oly éreztöltények, melyeknél a
gyujtó-anyag a töltény hátlapjának ogy kis mélyedésébe alkalmaztatik; Flobert-töltények, melyeknél a gyu-anyag a töltény hátlapjára közvetlen
alkalmaztatik s ütés vagy taszítás által gyul meg
stb. Az éreztöltények jelentékenyen többe fognak
kerülni az eddigi töltényeknél, minthogy a béke
idején való gyakorlatoknál is csupán ércztöltényekot használhatnak. Azáltal, hogy az érczkupakot minden lövés után a csőből el kell távolitania, a tüzelési gyorsaság igen lassul. Hogy o
hátrányon segítsenek, az uj hadi fegyver oly szerkezettel lesz ellátva, mely a kupak eltávolítását
a sárkány felhúzásával egyszerre eszközli.
** (István főherczeg egykori lakhelyéről.) A
„B.-megyei Közlöny" levelezője irja: Aki meglátogatja a Lahn völgye fölött emelkedő Schamburg
várat, hol hazánk utolsó nádora 1848 őszétől élte
a számüzötténél semmivel sem jobb utolsó éveit,
lehetlen vissza nem emlékezni Magyarországra.
A kastély termeiben ott van a nagyszerü ásványgyűjtemény , melyre a nádor annyit áldozott,
hogy egykor a pesti muzeumnak ajándékozhassa.
Dolgozó szobájában most is rendes helyen áll a
dámvadak koronáiból összerakott karos-szek. A
szék támlájába két magyar máriás huszas és 2 darab hat krajczáros magyar ezüst pénz van szegezve,
az ország czimerét mutató lapjával. A látogató
gondolkodóba eshetik, hogyan került, ki tetto oda
s miért? Az udvarban levö kutyaól körül még

Djema-Sah'ridj kabyl falu.

mindig alföldi szolindekeket lehet látni. Az istállóban ott pihennek a magyarországi lovak, s a
szegeken ott függnek a szerszámok és mindenikon
rajta Magyarország czimere. A kert virágágyai
még most is ugy vannak beültetve, hogy a kinyUt
virágok a magyar nemzeti szint mutassák.
** (Két mondás.) Viktor Emánuel, a rendjelkór átaláDOS elterjedéséről beszélvén valaki előtte,
igy szólt: „Én előttem két dolog van, a mit senkitől sem tudok megtagadni: egy szivar és egy
sz. Móricz-rendjel; egyik épen annyit ér, mint a
másik." — Bismarck Jules Favre azon kifogására,
hogy az általa követelt kárpótlási összeg nagyobb,
mint a mennyit valaki Krisztus születése óta a
mai napig frankokban megszámlálhatott volna:
„Azért hoztam magammal ezt az urat", — mondá
a mellette álló (zsidó) Bleichröder bankárra mutatva — „ő a világteremtésétől kezdvo számit."
** (Iszonyu párbaj.) A „Times" a következő
esetet beszéli el, mely nemrég egy Rajna melletti
városban történt. Bizonyos napon több német tiszt
ült az ebédnél. Kettő közt egy nő tárgyában
heves vita keletkezett. A felelgetés annyira ment,
hogy mindkettő kijelentette, mikép csak vérontás
által lehet kielégítve. Minthogy azonban a párbaj
S.L.
el van tiltva iszonyu módot találtak a veszekedésnek véget vetni. Megegyeztek ugyanis, hogy életüket a koczkára bizzák. Ki alacsonyabb számot
Egy?eleg.
vet, becsületénél fogva lesz kötelezve önmagát
** (Az ércsíöltény behozatala a német hadse- agyonlőni. A szerencsétlen számot egy vitéz, fiatal
regnél.) A német hadügyminiszterium már ez év tiszt vetette, ki magát az utolsó hadjárat alkalelején Suhlban nehány éreztölténykészitő gépet mával rendkívülien kitüntette és vaskeresztet is
szerkesztetett, melyek a spandaui, danzigi és kapott. A mint sorsát megtudta, levelet irt az
erfurti fegyvergyárakban állíttatnak fel. Az ezredeshez, ki esetleg nem volt jelen, és melyben
éreztöltények különfélék, igy vannak: Lefau- végrendeletét megírta. Azután még ugyanazon

este teljesitette a kegyetlen fogadást. Halála és
temetése nem kis mozgalmat keltett a városkában,
de ugy látszik, hogy az uralkodó vélemény ez
eset iránt mégis az volt, melynek a vendéglős
adott kifejezést, mondván: „valóban mulattató
párbaj volt!" Az esemény második szerepleje
másnap leghigadtabban beszélgetett felőle az
ebédnél.
** (Sajátságos szomoru történet.) A „Málta
Times" irja: Egy fiatal mátkapár a görög
„Eunomia" gőzösön kéjutazást tőn. A hajón tüz
támadt; a kétségbeesett vőlegény a női kabinba
rohan, megragadja mátkáját, és a vizbe ugrik
vele. A legnagyobb életveszély kiállása után egy
mentő ladik felfogja őket, de a vőlegény iszonyodva
látja, hogy — idegen nőt mentett meg. Azon-rtal
visszatért a hajóra, hogy végleg meggyőződjék
neje borzasztó haláláról. A megmentett egy fiatal
athéni hölgy; s a dolog ugy történt, hogy a fiatal
ember rémültében idegen kabinba rohant be.
** (Eledel nélkül élő nő.) A „Times" a következő csodálatos esetet közli: „Az ennell-lani kerületben — másfél mérföldnyire Prestontól —
van egy kunyhó, melyben egy fiatal asszony már
három óv óta őrzi az ágyat, és másfél éve semmit
nem evett. Neve Riding Anna, harminczhárom
éves, és nagynénjénél lakik. Betegsége előtt erős,
egészséges asszony volt, ki soha sem mulasztá e]
napi munkáját, és Horrocks malmában, Proston
mellett volt alkalmazva. Midőn megbetegedett,
rögtön orvost hivattak, kí három évig gyógyította,
sőt közbe-közbe többen is eljártak hozzá, de eredménytelenül, s hat hónap óta minden kisérlettel
fölhagytak, s a szegény asszony sorsára van
hagyva, miután — nagynénje nézete szeriut — ez a mindenható'
akarata. Tizenhat hó óta csak nehány csöpp vizet vett magához.
Semmi sem kell neki. Valóban
megfoghatatlan, mint képes annyi
időn át semmi nélkül meglenni.
Tökéletesen magánál van, de szerfölött gyönge, keveset alszik, esnem képes égő gyertyát egyik
szobából a másikba vinni. Rokonai
szegény, de becsületes emberek,
kik nem igyekeznek titkot csinálni az egészből, s már több hirneves orvos nézte mög Londonból."
** (Harczi diadáljelvények.) Q eroj ezredes az oroszok által legujabban
meghódított
kuldzsai
khánság elleni hadjáratáról megérkezvén, a következő diadaljeleket hozta magával: két ócska
khinai eredetü zászlót, egy selyem napernyőt, melyet a khinaiak
a kuldzsai szultánnak, hazafias
magaviseletének elismeréseül ajándékoztak, egy nagy és két kisebb
állami pecsétet és a kuldzsai erőd kapuiból
négy vaskulcsot. A nagy állami pecsét fából
van s réz lomezekkel körülvonva. A kisebb pecsétek egyike vörös rézből készült s egyedül
az ügyekot illető okmányoknál használtatott; a
harmadik szintén fapecsét, mely az elsőhöz hasonló köriratot visel. A négy kulcs, orosz gyártmányú, melyekon hosszukás fadarabkák lógnak 9
az illető kapu számával jegyezve.
** (Mennyi kávét fogyasztunk?) Ausztriában
és Magyarországban a kávéfogyasztás naprólnapra növekszik. 1850 óta e fogyasztás nem kevesebb, mint 125 százalékkal növekedett. 1850-ben
behoztak kávét 226,200 vámmázsát, 1855-ben
377,600-at, 1860-ban 400,000,1865-ben 425,000-et,
1869-ben 468,400-at, 1870-ben pedig már 511,000
vámmázsányit.
** (Angol vélemény a pápai csalhatatlanságról.)
Az angolok és skótok rendesen májusban tartják
nagyobb egyházi gyűléseiket; egy ily egyházi
gyülésen a jótékonyságáról ismeretes lord Shafteshury következőleg nyilatkozott: „Hogy mily
vészes és káros a papi nőtlenség, azt nyilván bizonyitja legujabban a pápa csalhatatlanságának hitczikkelylyé tétele. Ennek egyenesen a papi nőtlenség az oka, mert, ha fölteszszük, hogy a pápának felesége van: váljon megengedné-e ez neki,
hogy magát csak egy óráig is csalhatatlannak
tartsa?"
x* (200 házat) szállitottak Amerikába,
Chikagóból Colorado területére, szobástól (számra
mindegyikében 7), ablakostól, ajtóstól, erkélyestől
stb. már t. i. alkatrészekben, melyok azonban két
óra alatt házakká állíthatók össze.
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pályanyertes művet ketten szerzettek: Balázs res emelt poharat a derék püspökért, mig egy r,
Sándor és Szigligeti. A nemzeti szinház igazgató- k. plébános felköszöntésében szintén magasztala a
— (A nemzeti szinház könyvtárából,) Pfeifer sága a jövö évre is szándékozik népszínműi pályá- püspök áidásthozó törekvéseit, nemes lelkületét,
Ferdinánd ez életrevaló s hasznos vállalatából ismét zatot hirdetni.
szivjóságát. E felköszöntéseket a püspök ur vinehány füzet jelent meg. Vidéki színpadoknak,
** (Szigeti József) legujabb müvéből: „Toldy szonozta, többekért, különösen ragaszkodással
szinészeknek, de a szinirodalom minden kedvelő- Miklós"-ból már folynak a próbák a nemzeti telt papjaiért ürítve poharat. — E tudósitás aljének is szivesen fogadottak lesznek az ujabb fü- szinpadon. Első előadatása némileg szinházi ünne- kalmából Pankovicsról, kit a muszka lapok mazetek is, melyek, a tizenhatodikon kezdve, a követ- pély is lesz, miután Szigeti, ki e darab legérde- gyar érzelmeiért folyvást szidalmaznak, azt is fólkezők : XVI. „Angelo." Dráma 3 felv. Irta Hugó kesebb alakját: Benczét személyesíti, e napon üli jegyezhetjük, hogy a magyar püspökök közül &
Viktor, ford. Endrődi Sándor. — XVII. „Az ud- meg szinészkedésének harminczadik évfordulóját. nem járult a csalhatatlansági dogma elfogadásához.
vari bolond." Eredeti vigj. 3 felv.Irta Szigligeti (A
** (Munkácsy Mihály) festesz hazánkfia októ— (IsMai jelentés.) A körmöczbányaí állami
Teleki-alapitványból 100 arany pályadíjjal jutal- berben Düsszoldorfból Párisba teszi át lakását, főreáltanodán a jövő tanév kezdetével a már tavaly
mazva.) — XVII. „Laury kisasszony, vagy: A vár- hol (Rue Duperre) disszes műtermet rendez be. fönállott négy osztályhoz megnyiiik az 5-dik,
falak között." Dráma 5 felv. Irta dr. Mosing, C. Munkácsy a külföldön folyvást igen sok megren- vagyis 2-dik felosztály is. A beiratások szept.
Ford. Paulay. — XIX. „Adicsb'ség bajjaljár." Bo- delést kap képekre.
28-ától okt. 4-éig tartanak; később jelenkezőket
hózat 1 felv. Irta Bekett G. A. Angolból. — X X
— (Mult számunk egyik irodalmi újdonsá- csak alapos gátló okok mellett lehet még fölvonni.
„Nőudvarlás." Eredeti vigj. 1 felv. Irta Láng Lajos. gára vonatkozólag) a következő levelet vettük: — Ha valamely gymnáziális tanuló akarna átlépni a
— XXI. „A huguenották.'1 Nagy opera 5 felvonás- A „Vasárnapi Ujság" legközelebbi számában „Még reáltanodába, ugy az I-ső gymn. osztályból az 1-scí
ban. Irta Scribe. Ford. Nádaskay Lajos. Zenéjét három román népballada" czimü füzetkémnek ára reálosztályba, a 2-ikból a 2-ikba,i3-ikból a 3-ikba
Meyerbeer. — XXII. „Apró félreértések." Vigjáték iránt tett kérdésre szerencsém van felvilágosí- és a 4-ikből a 4-ikbe vétetik föl. Az 5-ik osztályba
1 felvonásban. IrtaLunn József. Angolból. XXIII. tásul válaszolni, hogy az árt azért nem tettem ki, csak felgymnáziumi tanulók léphetnek át, és ezek
„Az árny." Vig opera 3 felv. Irta Saínt-Goorg, mert nem volt szádékomban a füzetkét köny várusi is csak akkor, ha a leíró mértanból, mennyiségés M. Zonéjét szerzé Flotow M. Ford. Ormay F. uton hozni forgalomba, miután egészen más czé- tanból és vegytanból — a mennyire ezen tan— Minden egyes füzet ára 40 kr. De 10 füzeten- lokra szántam azt, mint enhasznom végett történő tárgyak a 4-dik reálosztályban tanittatnak — a
ként 3 fr, a mi kétségkivül igen előnyös azokra, a eladásra. Mindössze 2000 példányt nyomattam. fölvéti vizsgálatot jó sikerrel kiállják. Ez alkakik az egész vállalatot meg akarják szerezni.
Ebből eddigelé: 1000 példányt ingyen a néptani- lommal el nem mulaszthatom akörmöczbányai fő— (Ugyancsak Pfeifernél) jelent meg ,,A sa- tók rendelkezése alá bocsátottam, 100 példányt reáltanodát, különösen az északi vaspálya mentén
turnusi vers lényege és története a rómaiaknál" ; Ráczkevibe küldöttem le az ottani közös iskola és közelében fekvő magyar és tót ajku megyék
becses irodalom-történeti tanulmány dr. Hóman taneszközei gyarapitására, 100 példányt nagysá- I és városok figyelmébe ajánlani, a mennyiben e
Ottó egyetemi magántanártól. Bővített lenyomat gos Glacz Antalné asszonynak adtam át a „Cseléd- vasut által Körmöczbánya városa könnyebben
a „Philológiai Közlöny"-ből. A tudományos szak- képző-egylet" munkateremé fölszerelésére, 100 hozzáférhetővé vált, és a tanulók itt a reál tanulmáirodalom ez ága iránt érdeklődőket ismételve példányt t. Falk Zsigmond urhoz küldöttem a nyok mellett a legrövidebb idő alatt a német
figyelmeztetjük ugy az említet folyóiratra, mint könyvnyomdászok betegsegélyző és nyugdijinté- nyelvet is elsajátíthatják maguknak. E várost
a jelen értekezésre. — „A zsarnokok titkai," közli zete javára. Egypár száz példányt Pestmegyo köz- különben is egészséges fekvése, aránylagos olcsóSzokoly Viktor, negyedik kötet, melylyel az egész ségeiben osztattam ki; néhány példányt pedig sága (teljes ellátásért fizettek tavaly 10—25 ftot)
mű be van fejezve. Egy kötet ára 1 ft. 10; az a fegyintézetek könyvtára részére küldöttem be s több más szerencsés körülmény iskolául kiválóan
egész munkáé 4 fr 20 kr. — „Országgyülési tör- az igazságügyi miniszteriumhoz. A még nálam alkalmassá teszi. — Schröder Károly, a körmöczvények" 1871-diki évfolyama; I I . füzet XXV.— megmaradt egypár száz példánynak szintén meg- bányai főroáltanoda igazgatója.
XLIII. t. cz. Ára 80 kr. E gyüjtemény az 1871- van rendeltetése. Egyébiránt a füzetko vagy n.
— (Értesítés.) A kunszentmiklósi helv. hitv.
bon eddig szentesített összes törvényezikkeket Glacz Antalné asszonynál (országut 34. sz. alatt)
hat
osztályu
gymnáziumban az 1871—72-ik iskotartalmazza s a két füzet ára ogy vastag kötetben vagy t. Falk Zsigmond urnál 20 Jerért megszelai
évben
az
előadások
október hó 4-én kezdődnek;
zsebkiadásban, 1 ft 60 kr.
rezhető. — Ács Károly.
az ezt megelőző három napon tartatnak a felvé— (A „Philológiai Közlöny"-böl,) melyet Barteli, javitó, magán vizsgák és beiratások. A vidéki
tal Antal és dr. Hóman Ottó jelesül szerkesztenek
szülőkre nézve nagyon előnyös, hogy KunszentKözintézetek,
egyletek.
s áldozattal adnak ki, ismét kettős füzet jelent
mikloson a tanulók igen mérsékelt fizetésért magán
** (Tűzoltó-szövetségi ünnepély.) A folyó hó hazaknál teljes és tisztességes ellátásban részesülmeg, ezuttal a hatodik és hetedik. Tartalma méltó
az eddigiekhez.aEgyik szerkesztő, Barta!, tájékoz- közepén Festőn tartandó országos tüzoltó szövet- hetnek, az egész évi tandij csak 4 fr.; továbbá, a
tató kalauzt indit meg az összehasonlító nyelvé- ségi ünnepélyben való részvétre az ország minden tanulok a rendes tantárgyakon kivül, a tornászaiszet terén; a másik, dr. Hóman „A homéri kérdés részéből 700-on fölül jelentkeztek résztvevők. Az ban, rajzban, műénekben, gyümölcsfa-tenyésztésjelenlegi állását" kezdi ismertetni. Rendkivül ér- ünnepély költségeihez a fölkért biztositó társulatok ben és nemesitésben is nyernek oktatást. Kelt
dekes s nálunk még kevéssé fejtegetett kérdés, is járultak szerényke filléreikkel. Az első magyar Kunszentmiklóson 1871. szept, hó 1-én —Melczer
daczára, hogy az eg : sz tudós világot évtizedek átaláno8 biztositó társulat e czélra ugyanis 100 Károly, igazgató-tanár.
óta érdekli. Mind a kottő első közlemény még. — frtot, a „Duna" 20 frtot, a „Victoria" pedi<r 50
E kettőt követi: „A közép és uj attikai vigjáték- frtot adott.
ipar, gazdaság, kereskedés.
irók nézetei a görög néphit isteneiről", Malmosi
** (Az országos képzőművészeti társulat,) f. évi
K.-tól, hasonlóan igen érdekes kérdés, mint áta- október 1-én nyitja meg tárlatát Debreczenben a
** (Lónyay Menyhért gr. ujabb telepe.) A postl
lában az: hogy a görög költészetre s különösen a városház nagy tanácstermében; a kiállitás mintegy , szeszgyár roppant trágyahalmazának végre akadt
drámára mi befolyása volt a hitregének. Coulange 3 hétig tart. A kiállitandó művek száma 105 da- ; gazdája. Lónyay Menyhért alkudozásokat kezdett
gyönyörü műve az ókori társadalomról (La cité rab lesz.
j a társasággal, hogy az összes trágya-halmazt Pest
antique) folytattatik. Majd ismét Hóman Pindari** (A honvéd-menház) tőkéjéhez adományaik-i melletti, sz.-lőrinczi birtokára szállíttathassa. A
cát kezd, ki nem fogyva az érdekesbnél érdekesb, kal járult hazafiakat és honleányokat Vidats János, j A társaság örül, ha trágyájától megszabadulhat,
nemcsak nyelvészeti, hanem irodalmi értékü tár- a honvéd-menház épitő bizottságának olnöke érte- : Lónyay pedig sz.-lőrinczi birtokát e trágyával
gyakból. A tömött füzetet külföldi klassz, philo- siti, hogy a honvédmenház alapkövének elhelyezési igen tetemesen értékesbiti, s ezenkivül ugyan e
logiai folyóiratokból vett kivonatok zárják be. — ünnepélye rövid időn elkövetkezik. Addig is azon- birtokával más praktikus dolgot is tett. NyolczA tudomány szinvonalon álló vállalat s semmit ban, mig az ünnepélyt rendező bizottság megálla- van hold erdőt e napokban ugyanis eladott házsem sajnálnánk, sem szégyellenénk jobban, mintha podását hirlapok és falragaszok utján közzétehetné helyeknek, és pedig 1 frtjával ölét. A házhelyeket
többnyire pestiek votték meg nyári lakoknak. Sz.részvét-hiány miatt meg kellene szünnie.
— felszólítja mindazokat, kik a 48—49-ki napokra Lőrincz mintegy 10 perczre fekszik Kőbányán alól,
** (Megjeleni) az országos erdészeti egyesület vonatkozó valamely érdekesebb okmányt vagy
közlönye, az „Erdészeti Lapok" tizedik évfolya- emléket a honvéd-menház alapköve alá helyeztetni s mint mondják, Lónyay kiviszi, hogy az osztrák
mának 8-ik füzete. Szerkeszti Bedő Albert. Tar- óhajtanának, miázerint azokat hozzá (Pest, két államvasut-társaságnak ott állomása lesz. A sz.talma : Nyilt levél hazai fakereskedésünk érdeké- nyul-utcza 8. sz.) lehető hamar eredetiben avagy lőrinczi erdőben a maga számára is nagyszerü
nyári lakot építtet.
ben. — Erdély kincstári erdőségeiről. — Csemete- másolatban beküldeni sziveskedjenek.
nevelés iskolázással. — A magyar közgazdasági
f (A szivarkészités) és a szivarfogyasztás
gyülés alapszabály-tervezete. — Erdőtermények
évről évre növekszik. Hivatalos kimutatások
Egyház és iskola.
árjegyzéke. — Különfélék.
szerint a magy. kir. dohánygyárakban 1869.
** (A Csokonai dicskölteményre) kitüzött pá** (A munkácsi püspök N.-Ruszkán.) A mun- \271.953,000 darab szivar készült, mig a mult
lyadijra — 40 arany — a dobreczeni biráló bizott- kácsi görög katholikus püspök Pankovics István, 1870. évben már 369,473,000 dbra rugott a o-yár°
ság egyik pályaművet sem itélte érdemesnek, s a nemrég a tüz által nagy részt elhamvasztott tott szivarok száma.
pályázatot f. évi okt. l-ig ismét meghosszabitotta. N.-Ruszkát meglátogatá. A plébános épületé** (A népszínműi pályázat eredménye.) A ben szállott meg, s a kedvolt egyháznagy meg- '
BS.
birálók Gyulai Pál, Deák Farkas, Feleki, Paulay jelenésének hiréro nemcsak saját papjai jöttek ,
f (Vasuti előenyedély.) Festetich Béla gróf
és b. Orczy Bódog hétfőn ítélték oda a nemzeti Össze, haneoi a r. k. plébános és a protestáns i és társai előmunkálatai engedélyt nyertek egy
szinház által népszínműre kitüzött száz aranyat. esperes is hozzájuk csatlakozott. Ezek élén V. J. 1 esttől Dabason, Kunszentmiklóson, SzabadszálA beérkezett pályamüvek közül belbecse i^en g. k. kerületi esperes fogadá őt, mire a püspök |; láson, Kis-Kőrösön, Halason, Szabadkán és Ujvikevésnek volt, de társai közül mind korszerűség- meleg, ékes és hazafias szavakban válaszolt. Ezután I deken át Mitroviczig vezetendő gőzmozdonyu
nél, mind ügyes szerkezeténél fogva kitünt „A a harangok megkondultak, a vész által sujtott la- ! vasutra, elágazásokkal Dabastól Czeglédig és
strike" czimü népszínmű, melynek némi hiányai kosság a templomba tért, hol a püspök a veszélyek i Újvidéktől Zimonyig.
mellett is nagy szinpadi hatást -jósolnak. A birá- elhárításáért imádkozott. A püspök tiszteletére a
** (A Duna-szabályozásnál) a viz fenekét o'y
lók egyhangulag ennek itélték a jutalmat. A lelkészlakon rendezett lakomán a protestáns espevidrákkal fogják kotorni, minőket a suezi csator-

Irodalom és müvészet.

470

4 i !

nánál alkalmaztak. Ezek már utban vannak, s
mivel Bécsig meg is érkeztek, valószinüleg nem
sokára itt lesznek.
/• (Vasuti előmunkálati engedélyek.) A közlekedési miniszterium ezentul csak azon esetben
ad ki vasuti előmunkálatokra engedélyeket, ha
először is egy miniszteri szakbizottság konstatálta az illető vonal szükségességét, ha az illető
folyamodók kimutatják a szükséges pénzalapot,
s ha megnevezik nz előmunkálattal megbízandó
szakembert. — A buda-ujszőnyi vasutvonalra
eddigelé összesen 19 előmunkálati engedély adatott kij, de mivel ezen engedélyek mind csak
egy évro szólottak, nagy részük érvénye már el is
enyészett, mert ;.z e/y év már letelt.

I*

többi közt a muzeum régiségtárát is. Ott látott pedig
üveg alatt egy pogácsát o fölirattal: „Mária belga
— Losoncz. H. J . Éji alakok, történet a nép szájákirályné sütötte okkor s ekkor az alcsuti erdőben."
ból. Az lehet, hogy nép beszél ilyesmit; de az sem történet,
** (Kerkápoly pénzügyminiszter) erdélyi kőr- sem beszély. Nincs benne semmi eszme, semmi jellem, semmi
útjában e hó első napján érkezett Deésre, a hol szellem. Nem érdemes kinyomatni.
tiszteletére este kivilágították a várost. Másnap
— Pest. Cs. S. Valóban, ön előre megírta szerkesztői
kirándult Deésaknáras onnan Kolozsvár felé ment. mondani valónkat. Azért nem is ismételjük.
— V.-Palota. A költeményben tulnyomó az eszmélEgy pár nap mulva váratlanul Szebonbc érkezett,
kedés s fájdalom, a költészet rovására. Emennek jobban
s megnézvén a látni valókat, Fogaras felé folytatta át kellene hatnia azt, különben versbe szedett elmélkedés
tovább útját, az ottani kincstári uradalom meg- vagy predikáczió marad. Több melegség, az egyéniség
erősb érvényesítése, élénkebb képzelődés kellenek, hogy
tekintése végett.
** (A belügyminiszter előterjesztésére) Lénárd ily nemű költemények igazán költészetté váljanak. Tompa
tudta ezt, s Arany; ök példányul szolgálhatnak a költészet
Máté, Szabadka város polgármesterét a király e nemében is.
Szabadka, Zombor és Ujvidék szab. kir. városok
— E!?y arczkép felett. Épen az előbbinek hibájában
főispánjává nevezte ki.
szenved. De itt ahoz még a forma pongyolasága vagy merő
** (A mai üzérkedő világban) nem lesz érdek- hiánya is járul. A többiek is arra mutatnak, hogy sok gyakorlatra van szüksége még a nem tehetségtelen szerzőnek.
telen
foíjegyozni, hogy a bécsi tőzsde szept, l-jén Egy,
Mi ujság?
a legkisebbik dal, előnyösen válik ki a többi közül, s
tartá meg alapításának 100-ik évfordulóját, azaz : azt közölni is fogjuk.
= (A fejedelmek salzburgi találkozása) veszi hogy meg nem tartá, hanem c^ak akkor volt, mert
— L. .1. „A fugoly." A befejezés meglepő; itt-ott a
igénybe jelenleg teljesen a politikusok figyelmét. a nap minden ünnepélyesség nélkül szokott módon kidolgozás is csinos. De még a szerkezetnek s alakitásnak
A mit a diplomaták egymással beszéltek, az egy- folyt le. A bécsi tőzsdét Maria Terézia alapitá nem ura; a készülődés igen hosszas, s a hármas beszéd nem
előre természetesen hét pecséttel elzárt titok, s 1771-iki szept, l-jén egy császári pátens által, elég jellemző, nem egyéni; kivált a börtönőré nincs eltalálva. Kisértse msg akár e tárgyat (de nem aprólékos csicsak a konjckturális politika fogja rögtön e titkot mely azt „nyilvános értékpapirokkal való keres- szolgatással,
haDem teljesen átdolgozva) akár mást, tán jobszellőztetni. A Salzburgra vonatkozó apróságok- kedés végett" megnyitá.
ban fog sikerülni.
ból azonban álljon itt néhány. Igy nem épen ér— Sz. K. „Az ártatlanig gyermeke." Gyöngécske.
** (A Fertő apadása) folytán pör támadt a
dektelen adat, hogy az osztrák fejedelmi lak trón- szárazon maradt földekért, a partvidéki birtokosok Olvassa el Vörösmartytól „A szép hajadon" czimü bájos
t"rméből eltávoliták Napóleon császár és Eugénia közt. E pör most ért véget. A pesti királyi itélő- költeményt.
császárné arczképeit, melyeket Winterhalter mes- tábla másodbirósági itélete ugyanis a legfőbb
teri ecsetje festett, s melyeket 1867-ben adott a itélőszékhez fölebbeztetvén, mielőtt ez benne itéSAKKJÁTEK.
franczia császár az osztrák császárnak emlékbe. letet hozott volna, az igénylő felek, ugy mint
Az eltávolítás azért történt, hogy Vilmos császár herczeg Eszterházy Miklós, gróf Széchenyi Béla, •
615-ik sz. f. — Loyd Samutól.
„ne botránkozzék meg" e képeken. A miniszterek Zalka János győri püspök s sz. k. Sopron és i
(New-Yorkban.)
tanácskozó terméül pedig a fejedelmi lakban ugyan- Buszt város kiegyeztek.
Sötét.
azon szobát rendezték be, melyben 4 évvel ezelőtt
f (Halálozások.) Az irodalom egy buzgó raua
Eugénia császárné lakott. — A hivatalos távira- kását vesztette el Lőrinczi Lehr Zsigmond pozsotok szorint Vilmos császár szept. 6-án este 6 óra nyi tanár halálával. Legszebb éveiben tüdővész
45 perczkor érkezett Salzburgba 95 tagból álló vetett véget életének f. hó 3-án. Irodalmunkat sok
kísérettel; Ferencz József ő Felsége már előbb jó költemény és klasszikus mű fordításával gyaraoda érkezett 115 tagból álló kísérettel s épen pitá; a Kisfaludy-társaság Shakespeare-kiadásáegy órával előbb, 5 óra 45 perczkor már a né- ban is több f'orditás van tollából. — Nagy Jómet császár szállására ment, porosz ezredesi zsef, debreczeni reform, lelkész, szept. 4-cn halt
egyenruhában. Kisérői voltak többek közt: La- meg e városban. A halál hirtelen lepte meg a közjos Viktor főhg., Beust, Andrássy, Hohenwarth. tiszteletben álló férfit, mert még előtte való nap
A mint a német császár megérkezett, a katonai üz egyházi gyülésben részt vett. 1806-ban szülezonekar a porosz néphymnust játsza, s az osztrák tett s 1853 óta a debreczeni reform, község lelcsászár ama négyfogatu posta-kocsi felé ugra- késze volt, 1857 óta pedig a debreczeni egyháztott, melyből a német császár osztrák ezredesi megye esperese. — Králite Kálmán, volt ptstmeegyenruhában kilépett. A két császár összeölelko- gyei törvényszéki tanácsos, s később budavárosi
zett, összecsókolózott a nép élénk kiáltozása kö- tanácsnok, legutóbb pedig az egyesült buda-pesti
zött. A kiséret bemutatása után a két császár a takarékpénztár titkára, e hó 4-kén 43 éves koránémet császár termeibe vonult. 7' ; 2 órakor udvari ban meghalt. — A pannonhegyi Szt.-B medek«béd volt. Bismarck megérkezése után azonnal rend buzgó tagját vesztotte,Masmskovics Polykárp
meglátogatta Hohenwarthot és Andrássyt, kik áldozárban. A boldogult, ki kiérdemült gymnámásnap viszonozták a látogatást. Szept. 7-én 4 óra ziumi tanár, a pannonhalmi főmonostor alperjele, a
a
b
c
d
e
f
g
h
30 perczkor nagy diszebéd volt, azután sétakocsizás főapátsági liczeum aligazgatója és a főapátsági teVilágos.
Kleshoimbe, hegyorom-világítás, s thea-estély a rület dékánja volt, 58 évet élt. — Augusztus
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
császárnál. — Szept. 6-kán este Bismarck, Beust 28-án hunyt el Fiume város egyik legjobb maés gr. Andrássy a „salzburgi egyezmény" fölött gyar érzelmü polgára: Bolt Bálint 93 éves korában.
éjfélig értekeztek, s Bismarck még reggeli három — Özvegy Horváth Miklósné, Jécsy Kata, aug.
Az 610-ik számu feladvány megfejtése.
órakor is dolgozott. Beust, Andrássy és Hohen- 26-án hunyt el Grerenden (Erdély, Tordamogye)
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.)
warth 7-én kihallgatáson voltak Vilmos császárnál. élete 70-ik évében. A régi jó idök lelkes, derék,
VII.
Söt.
** (A belga királyné) Pesten időzése alatt magyar asszonyai egyike hunyt el benne, gyer1. Kf8—e7
Ff4-g5 +
2. Ke7—e6
Fg5—d8:
eglátogatta Tettei Nándor váczi-utczai könyv- mekei, unokái, s számos tisztelői bánatára. —
3. Hf7—e5 . ' . . . . tetsz. szer.
4. c2—cS matt.
:ereskedését ia s személyesen kiválogatá és mog- Pestről is vettünk ogy gyászjelentést: Mayerfy
Helyesen fejtették m«|{: Veszprémben: Fülöp József.
vásárlá Petőfi, Arany, Tompa, Kisfaludy és más Károlyné szül. Sas Mária saját és gyermekei nevében jelenti Mayerfy Károly szept. 6-dikán élte — Jászküéren: Galambos István és László — Czegléden :
magyar remekírók munkáit diszkiadásban.
Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy** (Mária királyné pogácsája.) A belga ki- 85-ik évében történt halálát.
Szalontán: Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.
rályné alcsuti időzése kedélyes szórakozásokkal
Tolt füszerezve. Igy a többi közt kirándultak
©5° A Vasárnapi Ujság és Politikai ÚjNemzeti szinház.
csengő négyes fogatú debreczeni kocsin a közeli
donságokból 1871. julius l-töl kezdve nehány
Péntek,
szept.
1.
Elöször:
„Laury
kisasszony,
vagy
a
erdőbe, kivétel nélkül mind népies öltönyben; a deli
fcözöíí." Dráma 5 felv. Irta Mosing; ford. Paulay. teljes számu példány még folyvást kaphatótermetü királynénak s a szép Klotiid főherczeg- várfalak
Szombat, szept. 2, „Mártha." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Az elöfizetési föltételek a lap homlokán olvasnőnek kitünően állhatott a fehérmegyei paraszt Flotow. — {Bogyó A. ur föllépteül).
hatók. — Azon t. cz. olvasóinkat, kiknek elömenyecskék festői ruházata. Ott kint pedig sátort
Vasárnap, szept. 8. „já nagyapó." Eredeti népszínmű lizetésök aug. hó végével lejár, tisztelettel felvertek, József főherczeg nyalka pórlogény jelme- 3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, szept. 4. Másodszor: ,.Laury kisasszony." Dráma kérjük, sziveskedjenek az elöfizetést mielőbb
zében rakta a tüzet, a föherczegnö sütötte a pemegujitani. — Pest, aug- 26. 1871.
5 felv. Irta Mosing; ford. Paulay.
csenyét, s a királyné gyúrta a pogácsának valót.
Kedd, szept. 5. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét szerz.
A kiadó-hivatal.
Persze, hogy pompásan esett aztán a vigan, tréfák Beethoven.
közt folyó lakoma. A szintén meghivott Rómer
Szerda, szept. 6. „Mizantróp." Vigjáték 5 felv. Irta
JJ3£* Lapunk mai számához van mellé11
Flóris — a főherczegi háznak legbizalmasabb Moliére; ford. Szász K. — És „A toll hatalma. Dramolet kelve : a „Nefelejts" és „Szépirodalmi Csar1 felv. Schlesinger után N. N.
•embere — zsebre dugott a pogácsák közül egyet.—
Csütörtök, szept. 7. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szer- nok" elöfizetési fölhívása 1871. okt—decz.
Nehány nap mulva mogtekinté a királyné Pesten a zette Gounod.
évnegyedes folyamára.
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Paul de Kock (arczkép). — Vándordal. — Őszi dal.
— Zsugori Péter kincse (folyt). — Hogy gyártották régen
a dicsőséget? — Agarászat (képpel). — Az aradi nagygyülés (képpel). — Arad közel vidéke (képpel). — Magyar
Amerika, II. — Az algiri lázadás (képpel). — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sftkkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
Figyelmeztetés

a szülőknek!

Ezzel a t. cz. szülőknek figyelmében ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fölülmúl, de egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vizben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.
mST 1 db. 15 kr., 6 db. 72 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr , postán küldve
10 krral több.
1144(1-26)
KÍJMÍCZ István,

gyógyszerész Pécsett.

Islcola-értesitvény.

vadász- és véd-fegyverek

Kétcsövü háíultöito Lefaucheus vákütónnemfi drót daraask-esGvekkel
f r t
- 3 6 ! 4 0 ' 45> 65> 6 0 ' 6 5 > 7 0 '

Vontcsövü

Eéícsövü percussiós vadász-fegyve- Lefaucheux revolverek
MAIP
l CÍWÍ

Keményen forrasztott vas-osÖTetkel frt. 13.50, 14.50—18.—
Finom arót-damask-csövekkel frt. 21, 22, 24, 28, 30, 35—60.

Egycsövü percussiós fegyverek f|§S
stb. számára , patent-sróffal
ágyazva frt. 7.75 — 10.—
Eutan-csóvekkel frt 12—15

félig agjazva frt. 6.50, 7.50 , régig

Percussiós zseb-pisztolyok

Sima 6 lovetüek frt. 12, 14, 16.
Középfinomak, véséssel frt. H, 16, 20.
íinoinabl), finom véséssel , arany , ezüst berakattal . fiu™ agyakkal, kiállításuknak
megfelelő arányban frt 18—60.

Lsfaucheux marok-revolverek,
legkisebb hatlövetü védfegyver frt. 7, 8, 9, 12.

Amerikai Sharps zseb-revolverek,

Kétcsővttck párja frt. 4.40 — 15 frtig.

Flobert-féle szoba-fegyverek.

frt. 16, 20-25.

Val czéltáblák ezekhez Kiugró bohtaezal • elifltf a

Henry-Rifle.

,,-r- , - — 1 h a t u U 5 1 « i s m é t l i f e g y r e r . a i eddig feltalált golyó-teerverek
legtekéletesblke, mely egy fél percz alatt 16-szor süthető el, medve, vaddisznó, szarvas tüzok

Alólirott a t. cz. szülőket értositi, miszerint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
a nyilvánosság jellegével ruháztatott
fel és megengetltetctt, lioffy jojférvényes bizonyítványokat adhasson k i :
P a p i r tfiltéay-httYelyelt I ^ í n n c h e n
K é s s e n t S I t ö t t töltények K«raacb«nx-r«Tolverckl>e.
2) hogy azon tanulók, kik az elöirt előkéCaüber 16
1*
7 mm.
9 mm.
12 mm.
Masoírendfiek
kék
papírból
«
r
e
frt.
15.—
frt.
18.—
Síita
3.20
S.80
4.80
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája
Finomak zöld papírból
„
frt. 20.— frt. 87.—
Bőr reTolver-ovtáskák.
két osztályát jó sikerre] végzendik,azon beLancaster patronok zöld papírból ezre frt. 28.—
frt. 32.—
7 mm. frt. 1.50
9 mm.frt.*.—
12 mm. 2.80
T51tő-készületek darabja frt. 1.30, 1.80. Finomabbnemüek, valamint e«m
Mmdennemű lőknpaceok.
cses kedvezményben részesülnek, hogy
fegyvernemhez szükséges legujabb egyéb készületek dús választékban.
LSknpacstaitők 30 krWl J Mig. Vadára- ea jekipdk 10 totói 1frt.80
minden további szigorlat nélkül az
Lefaucheui tSlténytartók, 5vek és vadásztáskák 4, 5, 6, 8,10,12—15 frtig.
krig. VadászkfirtSk 1.50—80 frtig. Yadáezszékek S.50—9 frtig VaVadásztáskák, kisebbek ég nagyobbak 3.50. 4.50, 6—8—10—12—15 frtig.
egyéves önkénytesek sorában beléphetdászkések 1-3 frtig. Gyufatartdk 85 krtól 2 frtig. Kntya-ostorok 60
Lőpor-tülkök érezböl és szaruból 75 krtól 4 frt. 50 kr.
krt<51 S frtig. Kntyazsinórok és vezetők 45 krtíl 8 frtig, nyakravanek ; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
Lőpor-tárak, elzárhatok 1—5 fontnak 2.50-6.50 M g .
lók 1.20-3 frtig, tsmitó-nyakravalők 1.40—2 frtig. Fegyvérisákok
szervezte, miszerint ezek egy önálló alreSörét-aacskók, kurták és vállbafüggeszthetők 30 kr—6.50-lg.
4.50—8 früg, szekrények 1 és S fegyvernek 7—12 frtig. K815aféle
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aliskolával egyenlők legyenek, de a
Kimeritő rajunkkal ellátott Arjesyzékehltel kívánatra bérmentesen síolgftlnnk
mellett a kereskedelmi igényeknek is felelg^T" Irisbeli megrendelések különösfigyelemmelgyorsan eszközöltetnek. - ^ K
jenek meg, miért is a 3-ik alreálosztálylyal
párhuzamosan az eddigi 3-ik kereskedelmi
Minden tőlünk vett fegyvert, lia az 3 hét lefolyta alatt változatlan tiszta karban állitta•osztály eredeti szervezetében azon tanonezok
tik vissza, mással cserélünk ki, esetlegesen annak értékét készpéníAien téritjük meg.
számára fog femiííllani, kik az ebben nyitott
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
1130 (2—6)
gyakorlatba akarnak átlépni.
A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
dijakat az évi tuddsitvány tartalmazza.
' A rendes iskola év október 2-án, a
Teljesen megjelent!
beiratások szeptember 25-ével veendik
Uri-utcza
kezdetüket.
1121 (5-6) Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalábnn Po-ton (egyetom-uteza 4. sz.)
I-ső sz.
és mindon könyvkereskedú.-bon kapható:
Pesten, országut i. sz. 1871. juliusban.

Jó minőségü vadász-szerek.

Rö§cr Miklós.

tulajdonos igazgató.

mindennemü

MAGYAR

SZABADSÁGHARCZ TÖRTENETE
1848—1849.

takaró-papiros

irta Vargyas Endre.
108 képpel. (Nagy 8-rét, 468 lap.) Füzve 4 frt.
üzletében
PEST, uri-utcza 1. sz.
párisi ház.

(Makulatur)
kapható Pesten, egyetem-uteza 4. sz. alatt.

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

• A nemi élet

titkai s veszélyei

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, ai utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
1102(4-13)
Függelékkel a bujakóri ragályrásról
é" Dr. R o d e t, lyoni orvoe

ragályelleni legbiztosb óv
szerérői,

Az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos szabadalommal kitüntetett, s biztosan ölő

valódi minőségben kapható

Ára egy darabnak 50 kr. a. é.

Sajtó alatt van

s a jövő tanév kezdetén okvetlen megjelenik:

A VEGYTAN ALAPVONALAI.
KÉZIKÖNYV

Ára: 1 ujforint.

Dr. Biber V. U.

Pesten, Jóísef-utcza 66-ik számu
saját házában

párisi

ház.

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám- —
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban.
1118 (4—4)

H férfi és nfii ivarsserek boncztani Ábráival.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelheti szerzőtől következö
czim alatt:

méreg

Patkány-

BP Minták .kívánatra
küldetnek minden-

közép tanodák

számára.

Dr. Kruesz Krizosztom
után

teljesen átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára fektette

Fehér Ipoly,

(5-6)

panonhalmi

benczés

tanár.

Heckenast 4«iisztáv. kiadó.

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi drák:
dílnían 2-<6M-itc.

Báhány-utcza 6. szám, 2, emelet
(ezelött váczí-nt 2 l i k szám.)

ERNST L,

homaopafh-orvos és szülész.

Koüarits József és íiai

(12—4-2)

czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntczában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész fohérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-Ingek, rumburgi, hollandi vagy Mándi vászonból 2 ft. 50 kr., 8 ft., 8 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli Ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft, 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Silnes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-Ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3ft.,3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapczák és mindennemü vászon-és battisztzsebkendók.
Női Ingek vászonból egyszerüen 2 ft. 25 kr., 2ft.50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft., jobban hímzettek 6 ft., 7ft.,8 ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft, 6ft.,
7 ft., 8 ft, 9 ft, 10 ft., 12 ft.
Női háló-corsettek 1 ft 85 kr., 2 ft. 2ft.25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft, 6 ft, egész 12 ftig.
Nol vall-füzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft,
4 ft. 50 kr.
flíöi alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapczák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fiu ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszintén gatyák és kapczák.
Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapczák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-Ingek és nadrágok urak és
hölgyek szamara, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb flanell-ingek és shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
1131 ( 3 - 8 )
TörfllkÖzö-kendók toczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft 50 kr., 9 ft 50 kr.,
10 ft, 12 ft., egész 20 ftig.
Asztalkendők tticzatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6ft.egész 12 ftig.
Szines ranefas ágyneinüeknek 9 ft., XO ft, l l ft, 12 ft, 13ft.egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft.,
12 ft, 14 ft, 16 ft. párja.
Asztal- és agjteritoli, kavé-nbrosasok és szerviettek.
Ulenyasszonyt-bozomány-kiállilások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemiiekben és vászonánikban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számitunk. 1BH
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Walser Ferencz

Pár rövid sor Vidats Inirsajliiiriil.

Gazda ember
tudja becsülni a borsajtót , tudja, hogy
mennyi veszendőbe
menó jó zamatú mustot takarit meg jósajtójával. Sajtót késziteni minden ács, minlen molnár, s minden
kis gyáros kinyujtja
kezét, pedig a jó sajtó
készitése nem olyan
könnyü dolog. És ha
van olyan sajtó, mely
azonkivül, hogy jól
sajtol, — mi magában
már nevezetes, — még
más jó tulajdonságokat is rejt magában,
ez kétszeres figyelmet
érdemel.
Tapasztalásom
után mondhatom,
hogy Vidats borsajtói
e tekintetben kitűnők.
Szoló gazdáinkat érdekelni fogja e jeles
készítmények megismerése. Ime röviden
elmondom miből áll
jósága:
Vidats szilárd és becsületes magyar készitményü gyártmányaiso kkal ismeretesebbek, mintsem azok ez oldalról bövebb ismertetésre szorulnának. Csak aleirásra
szoritkozunk tehát.
Vidats sajtójának előnye elöször abban áll, hogy csavarja lassu, nem gyors kanyarságu. Ennélfogva lassabban haladva szőrit, közben időt engedve a mustnak uttörésre ; mert a gyors kanyargásu csavar hirtelen nagyot nyomván elzárja utját a mustnak, s a törkölyt kivül keményre szoritott réteggel vevén körül, közből ép szemeket
hagy meg. Jól elrakott törkölyrétegnél Vidats sajtójában ez nem fordul elö.
Igen könnyen és gyorsan kezelhető. Hordó-alak u dongákból áll, melyek negyed hüvelyknyire vannak egymás mellé alkalmazva, s e nyitott hordócskát két-két
vasabroncs foglalja össze A donga csoport két félkörből áll, s ha a törköly ki van
fajtolva, a dongák két felé nyilnak s ezen egyszerü műtét után kivehető a törköly
csomag, s helyébe a gyorsan összeállitott keretbe ismét más rendbeli rakható. Sokkal gyorsabban és egyszerűbben kezelhető, mint a négy oldalú.
De tisztábban is tartható annál, mert itt nem lyukakon foly ki a sajtolás, banem a dongák közein. Kinek lyukacsos sajtója van, tudja mennyi időt vesz igénybe a
lyukak kitisztogatása, s a fürt lyukak e mellett mindig adnak egy kis eczetes izet a
sajtolásnak, mert a fúró megszaggatja a fa fejtjeit.
Medenczéje alól kemény szerkezetű, s a felső roppant nyomásnak egész erővel
ellenállani képes öntött vas medencze, melytől szintén nem kap izet a must, mig a famedenczénél vagy fa csatornánál ez el nem hárítható.
1127 (3—3)
Ezenkivül nagy előnye az, hogy igen szük helyen elfér.
Az én sajtóm egy 9 lábnyi szélességü sajtó, szinben van felállítva, s igen könynyedén és jó kézügyben kezelhető.
Szerkezete egyszerü, könnyen szétbontható darabjaira, s könnyen összerakható. Tömör faoszlopokon és talpakon áll, erős vaskapcsok tartják össze, s nem
könnyen romlik. Csak az idő foga emészti meg, ennek pedig semmi sem áll ellent.
Ha pedig egyes darabjaiban valami nagy alig képzelhető erőszak által baja történnék, minden falusi kovács és minden ács, kipótolhatja hibáit.
Es ennyi előnye mellett az ára sem nagy. 125 ft. magában ugyan sok pénz, de
a czélszerü szerkezet által megtakaritott must, kiváló jó évben csakhamar kifizeti; ha
pedig azt veszszük, hogy egy közönséges fasajtónak az ára 50— 60—80 ft., mely egy tizedét sem szolgálja meg anrcak, mire ez képes, akkor valóban jutányosnak mondható.
Ismétlem, nemcsak meg nem bántam a ráfordított költséget, de egész jó lelkiismerettel ajánlom szőlőmivelő gazdáinknak, figyelmeztetvén öket, hogy a kinek
szüksége van rá, idejekorán rendelje meg, mert a gyár ilyeneket csak kivételkép készit, s nem nagy számmal; őszszel tehát, mikor a körmünkre égett, alig lehet remény
ahhoz, hogy készet talál valaki, bár néha, mint nekem is szerencsém vala, ilyenkor is
kap egyet-egyet ki hozzá fordul.
Pesten, 1871. május végén.
Maszált HllgÓ.

Teljes a lepjahb lúkM

gép- és tnzoííó-szfrek tíyára,
harang- és ércz-Ontftdéje

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem-utcza 4-dik szám)
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

A VILÁGTÖRTÉNET
tankönyve.

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

1036 (14—20) *

Irta

dr. WEBER GYÖRGY.

A tizedik btivitett kiadás után.

Gyöngeségi állapotok gyógyítása.

A perni coca-nftvénynek rendkivüli gyógyereje, melyet legelőször is Hnmbold Sándor az ő Kosnios-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu eoca-Iapdacsok, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Sampson tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a ..szerersenhez" (rum Mohren) czimzett
aryÓRyszertár által Mainzban, külön ingyért is megküldetik.
1125 Í3—7)
SS3SS5KÜÍSS,-'. -

Tizennyolczadik évfolyam.

38-ik szám.

-172

I. kötet. Az ó világ története. (501 lap)
2 ft. 40 kr.
II. kötet. A népvándorlás s az esyistenhivés megalapítása- A középkor. (400 lap)
2ft.40 kr.
III. kötet. Az ujkor története — a franczia forradalomig (379 lap) 2 ft.
IV. kötet. Az uj és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865). (392 lap)
% ft.
V. kötet. A német és magyar irodalom történet vázlatban és az egész műre
vonatkozó tárgymutató. 432 1.), fűzve
2 ft. 40 kr

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

Pest, szeptember 17-én 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnap! Ujeág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Gróf
E napokban (szeptember 16—19.) tartja
Pesten az első magyar tüzoltó ünnepélyt a
magyarországi tüzoltó egyletek összesége.
A tárgy fontossága emberiségi, jótékonysági s nemzetgazdasági szempontból , a tűzoltás férfiassága, sőt hősiessége egyaránt képesek nagy érdeket
gerjeszteni átalában a nemes vállalkozás- s különösen
az emlitett napokon tartandó elsö
ilynemü magyar ünnepély iránt. S az
érdek, valóban ugy
látszik, nem is hiányzik. Nemcsak az
országban levő öszszes tüzoltó egyletek, számra már
harminczan, képviseltetik magukat az
ünnepélyen, hanem
számoskülföldi egy •
let is, melyek a pesti
központi egylettel
összeköttetésben
vannak. Ez az ünnepélynek nemcsak
országos, de némileg nemzetközi jelleget kölcsönöz.
Mihelyt az ünnepély napjai lefolynak s a kilátásba helyzett valóban nagyszerü és
érdekesbnél érdekesb gyakorlatok lejátszatnak : lapunk
is ismertetni fogja
azokat, képben és
leirásban. Elölegesen is kifejezést kivánunk adni meleg
érdeklődésünknek a
tűzoltás fontos ügye
iránt, azon fiatal
férfiu arczképének
s életrajzának közlése által, kinek ez
ügy hazánkban hasonlithatlanul leg-
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Ödön.

többet köszönhet, ki annak nálunk valódi föllépése elött is volt hazánkban egypár
meghonosítója, csaknem kezdeményezője. tüzoltó egylet, s bár a magyar nép, — kiEz gróf Széchenyi Ödön, a „legnagyobb vált az alföldi tősgyökeres magyar,—egylet
magyar" másodszülöttfia.Mert bár az ő nélkül is kitünö tüzoltó, — de az egész
ügynek rendszeres
életet az ö kezdeményezése s az a példás kitartás adott,
melylyel ö — anyagi
áldozatot ép oly kevéssé kiméivé, mint
testi fáradságot, söt
személye koczkáztatását — már évek
óta ez ügy élén áll.
Gróf Széchenyi
Ödön a „legnagyobb magyar" fia.
S ez a megbeesülhetlen előny, nagy
érdemü s ritka jelentőségü atyától
származni, nem kis
nehézséggel is jár.
A világ, már ifjan
sokat követel az
embertől, mindjárt
apja mértékével mérik, tehát a legmagasabbal, s önkénytelenül feltolakodik
a kérdés: méltó fia-e
apjának? Közönséges halandókban elismerésre méltóknak talált érdemek
és jelességek még
nem elégitik ki a
közvárakozást, s az
ily módon birált
könnyen alul marad a közvéleményben tulajdon képi érdemén is.
A fiatal gr. Széchenyi Ödönnél ez
az eset csak félig áll.
O nagy nevü apja
sok oldalú működési köreiből, minden tért és érdeket
átölelő nagyszerü
szellemi hatékonyságából, szerencsés'
tapintattal csak egy
G R Ó F S Z É C H E N Y I ÖDÖN.
kisebb részt válasz-'

