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( Í Y O R - S Z O M B A T H E L Y I
vonalrész üzletmegnyitása.

Alólirt igazgatóság a t. cz. közönségnek köztudomására hozza, hogy a magyar nyugati vasut

GYÖR-SZOMBATHELYI
vonalrésze 1871-dik évi október hó l-jén, valamint a személy-

Győr,
Ménfő (megállapodási liely),
Szemére,
Gyömöre,

Vaszar,
Pápa,
Mezőlak,
Vinár (megállapodási hely),

ugy az áruszállításra nézve is, a következö és

Kis-Czell,
Asszonyfa,
Sárvár,
Vép és

pedig:

állomásokkal a közforgalomnak átadatni íog.
Ménfő és Vinár megáll.-ipodási helyek csak személy- és podgyásá-

szállitásra berendezvék.
Az osztrák-magyar vaspályáknál érvényben levő üzleti — cs szálli-

A t. cz. közönség nagyobb kényelme és a forgalom könnyítése czéljából
egy kereskedelmi ügynökség összekötve egy szállitási irodával állít-
tatott fel, és ez — Lázár Bernát és Hollandéi' B. urakra Pesten, (bál-

fási-határidőre vonatkozó — rendszabályok, a magyar nyugoti vasutnáljvány-uteza 20 sz.) egyesülten a Schreiber D. fiai czégével Győrött és
is alkalmazásba jönnek. ^ | fióküzleteivel Pápán és Szombathelyit — ruháztatott° mely ügynökség

A személyszállításra vonatkozó menetterv külön fog közzététetni. |minden a magyar nyugoti vasút utján eszközlendő személy-, utimálha-,
^ A magyar nyugoti vasut átalános és állomási árszabásai a t. cz.ígyorsáru- és teher-szállitásra vonatkozó értesitést pontosan és készséggel

közönség által minden állomáson betekinthetők, azonfelül azok az igazga-iadand.
tóságnál (Budán, Khiseman-ház, Széchenyi-utcza 617, sz. a.), hol minden!
k l b b i é í é i d i k jé >

g ( y ),
közelebbi értesítés is adatik, cs a menetjegy-pénztáraknál is megvehetők.
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Az igazgatóság.

vegyes- -és személyszállító-vonatoknál a

GYÖR-SZOMBATHELYIVONALON.
Érvényes 1871. évi október hó l-töl további intézkedésig.

A vastagon nyomott számok az esti 6 órától reggeli 5 óra 59 perczig tartó éji időt jelezik.
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Győrtől Szombathely felé.

Á l l o m á s o k

indulás
Csatlako-

zások

Budáról
Sz.-Fehérvárról . . . .
Uj-Szönyról »
Bécsböl (ostrák állam vasut) »
Lajtai Brockbó l . . . . »

Gyfir indulás
Ménfő * »
Szemere »
Gyömöre »
Vaszar , »
Pina érkezési
r a p a indulási
Mezőlak
Vinár*
Kis-Czell ' . . , .
Asszonyfa
Sárvár
Vép ' . . . . . ' . ' .
Szombathely érkezés

Sopronba érkézé*
Csatlako- 5 Bécsújhelyre »

zások \ Bécsbe (déli vasut) . . . . »
I Kanizsára »
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Szombathelytől Győr felé.

Á l l o m á s o k

k Kanizsáról. . . .
Csatlako- 1 Bécsből (déli vasut)

indulás

zások \ Bécs-ljhelyröl
Sopronból

Szombathely
Vép . . • •
Sárvár . •
Asszonyfa
Kis-Czell
Vinár* . • .
Mezőlak
P á p a . . .
Vaszar . . ,
Gyömöre . .
Szemére . .
Ménfő* . .
Gydr . . .

indulus

érkezési
indulás)

érkezési
indulás)

érkezés

k Lajtai Brnckba
\ Bécsbe (állam vasut)

érkezés
Csatlako- , . . . „ ,

rások \ Uj-Szónyre
z a 8 0 l í j Sz.-FebérTárra

Badara • • •

* Ménfő és Vinár megállapodási helyek, melyek csak személy- és málha-forgalomra vannak berendezve.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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Az igaigatóság.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szim alatt).

Tizennyolczadik évfolyam.41-ik szám.

Pest, október 8-án 1871.

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

M F " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külSn minden igtatáa ntán 30 krajczár.

Bármily elkeseredett harczok rázzák is
föl időről időre világrészünk nyugalmát,
bármily gyűlöletben s engesztelhetlen el-
lenségeskedésben lángoljon is olykor nem-
zet nemzet ellen, az emberiség solidaritását
egy téren: a szellemi haladás s annak egyik
föeszköze, a tudomány terén nem lehet ta-
gadni. Ha az örök béke rajongó agyvelők
ábrándja is még ma, s messze látszik az
idö, melyben nem lesz többé az: hogy el
fog jöni egyszer, arról csak az kételkedhetik,
ki a tudományok s átalában a szellemi ha-
ladás közössége iránt érzékkel nem bir,
vagy azok vívmányainak be-
csét s hatását kicsinyli. Gut-
tenberg találmánya a nemze-
tek közt az elsö széjtörhetlen
kapcsot képezé s képezi napról
napra inkább. A gőzmozdony,
a távirda, látható s kézzel fog-
ható kapcsok, melyek minden
népet összehoznak s összeköt-
nek. Ilyen a tudomány min-
den vivmánya s a szellemi
haladás minden mozzanata. A
mi egy lángész agyában tá-
madt, csakhamar egész nem-
zetnek s utána az egész embe-
riségnek közös tulajdonává
válik. Ezen a téren, ha elke- ~
seredett vitatkozók vannak is,
ellenségek nincsenek. Minde-
nik szolgál mindeniknek, akar-
va nem akarva; mindenik fel-
használja a másik tulajdonát,
tovább viszi a másik kezdemé-
nyét s az eredményeken meg-
osztoznak mindnyájan. Itt ki-
zárólagos tulajdon nincs, a
legteljesebb vagyon-közösség
uralkodik. Az egyén- vagy
egyes nemzet tudományos kin- •
cse mindnyájáé, közös az egész
világgal.

A szellemi törekvések s
tudományos haladás e köztár-
saságában, vagy ha ugy tet-
szik phalanstére-jében minden nemzet any-
nyit ér, a mennyi közhaszonra való kincs-
csel rendelkezik s annyi érdeket bir köl-
teni n..aga iránt, a mennyit ez érdeklődésért
viszont adni tud. S ha hazánk s az itt még
részint rejlő, részint szunyadozó vagy fej-

D e s j a r d i n s E r n ő .
letlen tudományos kincsek és erők iránt
több s több érdeklődés kezd mutatkozni:
ez csak annak örvendetes jele, hogy a nem-
zetközi kapcsolatba az emberiség innen-
onnan minket is fölvett s számba vesz
immár.

A férfiu, kinek ma arczképét mutatjuk
be, az európai tudományosság képviselői s
egyszersmind azok egyike, kik hazánk iránt
ilynemü érdeklődéssel viseltetnek, s azt szé-
lesb körökben is felkölteni képesek is, hi-
vatvák is. Rokonszenvét irántunk hasonló
rokonszenvvel kell viszonoznunk már csak

DESJARDINS ERNŐ.

ama solidáritásnál fogva is, melyben ma-
gunkat a civilisatió vezér-nemzeteivel érezni
szeretjük.

Desjardins Ernő ismeretes már nálunk
a mult nyáron tartott nagy érdekü felolva-
sásaiból, melyek egyike a Dunáról, másika

az utóbbi párisi eseményekről szólott, s me-
lyekről akkor a pesti lapok mindenike adott
hosszabb-rövidebb közleményt és méltatást.
Ő tizenkét év óta az ó-kor történelmének
a történelmi összehasonlító földrajznak és
a régiségtannak tanára Páris legelső rendű
főiskolájában, mely egész Francziaország
számára tanárokat képez. Számos utazást
tett Keleten, több izben volt hivatalos kül-
detésben, tudományos fölfedezések érdeké-
ben; hat hónapot töltött 1867-ben a Duna-
torkolat ágazatai közt a Dobrudzsában s e
minket annyira érdeklő folyó tengerbe sza-

kadásának csatornázását ille-
tőleg oly tervet dolgozott ki,
melyet nemcsak a romániai
kormány elfogadott, de nálunk
is örömmel üdvözölt a szak-
értők közvéleménye, mint a
Duna szabad lefolyásának biz-
tositékát. Fontos és nagybecsü
tanulmányt adott ki a Közép-
tenger három fö-folyójáról: a
Nilröl, Dunáról és Rhone-ról.

Egy másik rendbeli tanul-
mánya, melylyel négy év óta
foglalkozik: a Peutinger-féle
táblák uj, teljes és pontos
kiadása, melyek az ó-kor tör-
ténelmére és földrajzára a leg-
teljesebb világot vetik. A fran-
czia kormány e munkára már
30 ezer frankot költött, s az
eddig megjelent kiadványok-
ból a mi nemzeti muzeumun-
kat is gazdagította egy pél-
dánynyal. Desjardins tanár e
müben már épen Pannoniáig
jutott el, s szándéka, — el-
térve a külföldi tudósok szo-
kásától — a római utakat, vá-
rosokat, várakat, telepeket,
könyvtárainkban czirkalom-
mal meghatározni s kijelölni*;
e végett a jövö évben ismét
hazánkba szándékozik jőni, s
ha a nemzet az erre szükséges

csekély költséget nem fogja sajnálni, az
egész tudós világot érdeklő becses munká-
val ajándékozand meg, t. i. minden eddigi
ingatag helyrajzot mellőzve, valódi adato-
kon, maradványokon és műemlékeken ha-
tározza meg a pannoniai római világot.
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Munkatársául derék régiség-tudósunk Ró-
mer Flóris vállalkozott, ki a római erödi-
tésekröl már két izben is tartott fölolvasást
az akadémiában s a hajdani Pannonia terü-
letét faluról falura bejárva bő adatokat
gyüjtött. Oly munka, mely nemcsak min-
ket, kik ma Pannoniát országunk egyik
részéül birjuk, hanem az egész tudós vilá-
got fogja érdekelni.

Desjardins, ki Olaszország mürégiségei-
nck ismertetése körül is páratlan érdemeket
szerzett magának a tudományos világban,
különösen a hires Borghesi Bertalan (a föl-
irat-tan alapitója s a római közigazgatás
történetirója) nagyszerü gyüjteményének
kiadása által —- melyből a megjelent 8 kötet
több mint 200 ezer frankba került Franczia-
országnak, — Desjardin, mondjuk, most
hazánk mürégiségei kiaknázására fordi-
totta figyelmét. Meglepetve — mint maga
mondja — nemzeti muzeumunk kevéssé is-
mert s kevesektől méltányolt és a világtól
mintegv elrejtett műkincsei által, megle-
petve különösen a római korszak emlékei-
nek ritka fontosságától, melyeket itt Rómer
tanár buzgalma gyüjtött össze, — szünide-
jét ezek tanulmányozására kivánta fordítani.
Többet kétszáznál ez emlékek közül leraj-
zolt és megmagyarázott; mert már elsö itt
.jártakor ugy nyilatkozott, hogy ily érdekes
•és becses nemzettörténeti anyagot a Vati-
kánon kivül sehol sem látott felhalmozva
Európában s egyedül azért jött vissza, hogy
heteket töltvén muzeumunkban u ezeket a
tudós világgal is megismertethesse. Des-
jardins érdeme, hogy magunk elött is fel-
tüntette ritka becsét annak, a mit birunk.
Az ö tekintélyes szava, mint európai hirü
szakemberé, eszközölte ki azt, hogy a kor-
mány, a nemzeti muzeum igazgatója által
fölterjesztett munkatervet elfogadván, az
arra szükséges s aránylag csekély költséget
megajánlotta. Most kettőzött erővel foly a
már boldogult Eötvös minisztersége alatt
megkezdett rendezés és fölállítás, jelesen a
kő régiségek ismertetése, melyek körül Des-
jardins tanár páratlan szakértelemmel, pon-
tossággal jár el, megfejtve s magyarázva, a
mi fölött még eddig kétely s homály boron-
gott is. A kőrégiségek körül folytatott ta-
nulmányai eredményét a tudós világgal —
s velünk is közlendő: azok leirását,Rómer-
rel egyesülten, magyar és franczia'nyelven
készül közrebocsátni.

A párisi École normálé tudós tanára
nem akar addig távozni körünkből, mig —
barátai kérésének engedve — ismét két
nyilvános felolvasást nem tart, melyeknek
tárgya rendkivül érdekes leend reánk nézve.
Elsö felolvasását okt. 10-én d.u. 4 y2órakor(az
t'vang. iskola nagy termében) tartja, s tárgya:
„Hol kezdődik Magyarország története", ke-
resve a legelső biztos történelmi nyomokat
e haza földjén, sokkal mielött azt magyarok
lakták volna. A második felolvasás (ugyan-
azon helyiségben) okt. 12-én lesz s tárgya:
,,A nemzeti muzeum régiségi osztályának
gazdagsága." E fölolvasásban a muzeum
emlékei közül nehány legérdekesebbet fog
bemutatni és megmagyarázni, s ki fogja
tüntetni az összefüggést e római körü kő-
emlékek, s nehány a muzeum részére köze-
lebbről szerzett arany régiség között, me-
lyeket a hallgatóságnak be is fog mutatni;
valamint nemzeti viseletünk s ékszereink
eredetét is földeritendi.

Azt hiszszük, elég e fölolvasások tárgyát
csak jelentenünk, hogy irántok az érdekelt-
séget felköltsük, még azokban is, kik Des-
jardins mult nyári két előadását nem hal-
lották.

— a—r—
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Háfiz dalaiból. *)
Szomeidnek elhajoló

Varázsára, kis leány,
Arczvonásid talányára,

Mely büvképen hat reám;
Ajkaidnak rubinjára,

Melyből életviz fakad,
Szinpompádra, illatodra,

Mit neked a tavasz ad;
Utadnak porfellegére,

Moly reményem lugasa,
Lábaidnak porára, mit

Irigy árviz olmosa;
Lépteidre, melyek fogoly-

Madárénál kecsesbok,
Szemeidre, miknél hőbben .

Zergeé nem epednek;
Lágv lehedro, mely a hajnal

Szellőjeként szárnyra kél,
Fürteidnek illatára,

Mely lebeg mint esti szél;
Ajkaidnak ónikszára,

Mely szememnek pecsétje,
A gyöngysorra, melyet elrejt

Ajkaidnak szekrénye;
Két arezodra, mely az észnek

Pompás rózsa-ligete ,
Ti kinteted mezejére,

Hová arczom tévede :
Megosküszik Háfiz neked,

Ua rá nézesz kegyesen,
Minden javát, s életét is

Feláldozza szivesen.
Persából forditotta Erődi Béla.

Ciiaiuimg a szegényekről.
(Vége.)

A szegénység az aljas gyönyörökben talál
menedéket.

A szegényeknek egy borzasztó megpró-
báltatására térek át. Mig inséges állapotuk
sok olyan élvezetet megtagad tőlük, mely
minden oldalról a szemökbe ötlik s kíván-
ságukat felgyújtja, a lealacsonyító élveze-
teket könnyen elérhetővé teszi rájok nézve.
Az emberi természetnek égető szomja van
az élvezetek után, melyek felizgatják s az
élet egyformaságát megszakítják. Kellemes
köréből ez az érzés ragadja ki a gazdagot,
hogy uj jeleneteket keressen, melyek mulat-
tassák és meghassák.

Mennyivel inkább gyötörheti ez az érzés
azokat, kiket a nélkülözés és nyughatatlan-
ság terhe lesújt! Mennyivel inkább kiván-
hatja a szegény, hogy az élet nyomasztó
valódiságát bár egy perczre elfelejtse! Mi-
féle alkalmat ad vagy hagy nekik a társa-
dalom a menekülésre? A tudomány és
czivilizáczió miféle ajándékot nyujt nekik?

Erős italokat, égető pálinkát, méreg- és
láng-folyadékot, a pokoli tüz képét!

Szomszédságában mindenik szegény meg-
találja a Léthe vizét, mely nehány perczre
minden megaláztatását és minden bánatát
a feledés édes mámorába meriti.

Azok közülünk, kiknek élvezet-szomját
az ártatlan szórakozások sorozata rendesen
kielégíti, kik csak olyan dolgokat találnak
maguk körül, a mi öket mulattatja s felvi-
dítja, azok nem tudják ezen kísértések ere-
jét megérteni.

Az a szegény, ki nem részesült nevelés-
ben, kinek nincsenek segédforrásai: sem a
könyvekben, sem családjában, kinek asztala
teritetlen, kamarája üres, szállása komor,
sem összejöveteli helyök nincsen, a hol
tisztességes szórakozást találjanak, a két-
ségbeesés, az adósságok, az alázatos szolgai-
ság és a kimeritő nehéz munkák terhétől

*) Mohammed Semszeddan Háfiz persa lantos költő
egyike azon keleti költőknek, kik Euitípában is nagy fel-
tünést okoztak, született Sirakban, meghalt 1389-ben. Da-
laiból nemsokára esjy csinos kötet hagyja el a sajtót Tettey
Nándor kiadásában, melyből a jelen költeményt mutatvá-
nyul közöljük.

lesujtva, egy irtóztató ösztön által taszit-
tatva, a mértéketlen kicsapongás barlang-
jaiba rohan, s itt olyan nyomorba merül,
mely mindazon kínoknál, miket az ember
feltalált, kegyetlenebb. Mert ez az ész szö-
vétnekét kioltja, az emberiség jellemét láb-
bal tiporja s az isten képét, a mennyire tőle
telik, elhomályosítja és vadállat lesz.

Borzasztó nyomor! S ne felejtsék el,
hogy ezt a nyomort attól a czivilizácziótól
kapják, a melyben éltek. A szegény a tudo-
mány és müvészet tökéletesítésének az ál-
dozata, mert a tudomány és müvészet sok-
szorozza meg azt a mérget, mely öket meg-
rontja. Ök a gazdagok áldozatai, mert a
gazdagok tőkepénze állitja fel a szeszgyá-
rakat, s halálos kísértésekkel veszi öket
körül. Ök a társadalom részletes fejlődésé-
nek is áldozatai, mely gyönyörökkel s ki-
sértésekkel környezi öket, a nélkül, hogy
lelkükben az ellentállásra való elégséges
erkölcsi erőt felébresztenék.

Ezek a szegénység hátrányai. Ez olyan
állapot, mely az értelem és érzelem fejlődése
elébe különös és számos akadályokat gördit,
mely az önbecsérzet és önuralomnak igen
rosz mestere. A szegények oly helyzetben
vannak, hogy önmagukról, az emberi élet
és természetről igen lehangoló eszmét sze-
reznek maguknak. Az ö erkölcsi és értelmi
erejök öntudata mélyen alszik. Hitök, az
isten jóságában, az erényben és a halhatat-
lanságban, sorsok sötétsége által el van ho-
mályositva. Tudatlanul, elcsüggesztve, erős
kísértéseknek kitéve, nincsen-e testvéreik
felett az a szent joguk, hogy tőlük olyan
segitséget várjanak, a milyenbe még ez
ideig soha sem részesültek?

Azt hiszem, eléggé megmutattam, hogy
a szegénység legtöbb és legnagyobb bajá-
nak erkölcsi eredete és jelleme van; az
önök érdekét ezért óhajtom én felébeszteni.
A testi fájdalmak iránt sajnálkozást érzünk;
mikor fogja a nagyobb nyomoruság szivün-
ket meghatni?

Vagy semmi érdeket gerjesztőt sem ta-
lálnak abban, hogy mindenik nagy város-
ban lakik egy sereg emberi lény, kik a sü-
lyedés legalsóbb fokára esnek vagy estek,
sötét és piszkos szobákban laknak, vagy
nyirkos odúkban, hová a nap nem süt, a
fris levegő nem hat, hol a szem semmi szé-
pet nem lát, a fül folytonosan megbotrán-
kozik, hol a külső sötétség a lélek sötétsé-
gének hü tükre, hol az isten 'nevét csak
káromlásban hallani, hol a jótékonyságot
nem ismerik, csak ugy mint a restség me-
nedékét, hol a gyermekek durva, vad szo-
kások, tisztátalan beszédek s a mértéklet-
lenség gőzkörében nő fel, mindaddig, mig
mint tekergő koldust utra nem bocsátják.

E lakokból.élesebb kiáltás hangzik mint
az éhség átható sikoltása; segitséget és eröt
kérnek tőlünk.

Én nem mondom, hogy mindenik sze-
gény olyan, a milyennek leírtam Távol
legyen tőlünk; a föld savát, a világ világos-
ságait ö köztük találjuk. A bün és nyomor
közt nincsen szükségképerii összeköttetés. A
keresztyénség nem ismer rangkülönbséget,
minden állapot szükségeinek egyformán
megfelel; de az igaz,hogy a nyomor az erköl-
csi sülyedés felé hajlik; e veszély elleni küz-
dést a legszentebb kötelességünknek s leg-
becsesebb kiváltságunknak tekinthetnénk.

A nagy erkölcsi eszmék csirái minden lélek-
ben megvannak.

Az emberek igazi nevelése a nagy er-
kölcsi eszmék fejlesztésében áll; azaz: a
kötelesség, a jog, az igazság, a méltányos-
ság, szeretet, az önfeláldozás, az erkölcsi
tökéletesedés, a boldogság és halhatatlan-
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ság eszméjének megértésében. Ez eszmék-, dettebb legyen előttünk a testénél. A sze-
nek az eleme vagy csirája minden lélekben gények szellemi természetének felismerése
megvan, lényegét képezi, és végtelen kitér
jedésre van hivatva.

Ezek a mi természetünk előjogai. Ez
emberiségünknek az alapja! Ez eszmék ki-
fejtésében áll az élet nagy munkája. Az a
fény, melyet áraszt, az a szeretet, melyre
lelkesít, az az akaraterő, melyet ébreszt, s
melynek minden cselekedeteink felett ural-
kodni kell, ezek azon egyedüli mértékek,
melyek után az emberi művelődést megítél-
hetjük.

A szegény a legnagyobb nevelésben is ré-
szesülhet.

E nézetek azt bizonyitják, hogy a sze-
gények a legmagasabb nevelésben is része-
sülhetnek.

Nem a kívülről nyert tudomány, hanem
a lélek elvei és elemeinek fejlődése az, a mi
az egyének igazi haladását képezi.

Tagadhatatlan, hogy az elemek moz-
gásba hozására a tudomány lényeges dolog;
de az, mi ezt leginkább elősegiti, a sze-
génynek épen ugy módjában van, mint a
gazdagnak.

A társadalom, tapasztalás és a termé-
szet, a mi morális nagy mestereink, ezek
éltetik lelkünket, s nemcsak nehány kivált-
ságosoknak nyitják meg iskolájukat, s nem-
csak nehány fölavatottaknak fedezik föl tit-
kaikat, hanem minden emberre egyenlően ter-
jesztik kijótékonyságukat és világosságaikat.

Ismétlem, hogy a szegények a legma-
gasabb nevelésben is részesülhetnek, sőt
néha el is érhetik: gyakran tudomány nél-
kül is bölcsebbek a bölcsésznél. A csillagá-
szok lenézik öket, pedig tekintetök a csilla-
gokon is tulemelkedik. A geológusok meg-
vetik, pedig tekintetök a föld közepénél is
mélyebben hat; a saját lelkökbe tisztán
látnak, s hatalmasabb, istenibb elemeket
fedeznek ott föl, mint a minők azok, melyek
a szárazföldeket a tenger mélyéből fölemel-
ték. Más szavakkal, az előbb emlitett nagy
eszmék.néha jobban ki vannak fejlődve a
szegényeknél, mint a tudósok és nagyhirü
emberéknél; s ebben az esetben a szegény
nevelését,taríjuk a jobbiknak.

A szegények erkölcsi nevelésében mindenki-
nek részt kell venni.

Barátaim! A szegényeket fenyegető ve-
szélyeket én megismertettem önökkel, vala-
mint azon nevelésnek a méltóságát és érté-
két is, melyet ők is elérhetnek. Azt a meg-
győződést akartam az önök szivébe becse-
pegtetni, hogy mindnyájunknak ünnepélyes
és erkölcsi kötelessége a szegények ügyét
élénk részvéttel fölkarolni s tehetségünkhez
képest morális kultúrával ellátni.

Ismétlem, hogy az ö testi szükségeik és
fájdalmaik iránt nem akarom a részvétet
csökkenteni. Azon ürügy alatt, hogy lelkö-
ket gondozzuk, nem szabad testöket elha-
nyagolni; de másrészt ha külsö szükségei-
ket kielégítettük, ne képzeljük, hogy már
ezzel minden keresztyéni kötelességünknek
megfeleltünk.

A feleslegünkből néha-néha alamizsnát
adni még nem elég; a szegényeket ugy kell
tekintenünk, mint a kik az éhség és hideg-
nél nagyobb csapásoknak is ki vannak téve,
mint oly lényeket, kiknek' az evés vagy a
tűzhely melegénél magasabb hivatások van.

A Jézus szeretetét a szegények iránt
ne nézzük őrültségnek vagy Vak rajongás-
nak, hanem az emberi természet minden
alakja iránti illetékes nemes szeretetnek.

Szükséges, — hogy ugy fejezzem ki
magamat, — hogy szegény testvéreinknek a
lelke láthatóbb, megfoghatóbb s kiemelke-

és megbecsülése, nagyobb tudomány, mint
az ég vagy a föld megmérése. Szivök fejlesz-
tése nagyobb munka, mint a városok épitése.
Erkölcsi uj életet adni az elbukottaknak
nagyobb, mint a sirból a halottakat feltá-
masztani.

Ez az emberszeretet a mi vallásunk jel-
lege, e nélkül a szegényekre semmi jó hatást
sem gyakorolhatunk.

Az általam tanított kötelesség nehéz, de
nagy és nemes. Azon őszinte meggyőződés
megszerzése és megtartása, hogy az ember-
ben a szellemi elem becsesebb a többinél,
főleg a világ boldogabb gyermekei elött
nem könnyü dolog; pedig ez a legfőbb.

Azon szegényben, a ki vad tekintettel,
beesett szemekkel, dult arczkifejezéssel s
bizonytalan tántorgó léptekkel halad el
előttünk, nagyobb valamit kell látnunk,
mint mindazon gazdagságban és fényben,
mely kör ülte van. Minden társadalmi köte-
lesség, az emberi lélek iránt tartozó tiszte-
let ezen alapján nyugszik, e tisztelet nélkül
semmi kötelességüket sem tölthetik jól be.
Érzem, hogy ezen a ponton nem használok
tulságos nagy szavakat. A lélek értékét a
szavak nem túlozhatják. Az emberi szivben
létezö kötelesség eszméje a gravitatió törvé-
nyénél is szentebb és határtalanabb előttem.

Országunknak az a dicsősége, hogy a
polgári és politikai joga mindenkinek egyen-
lően védve van; a részrehajlatlantörvény —
a gazdag és szegény fölött egyformán őr-
ködik. De az embernek más jogai is vannak,
melyek még a polgári jogoknál is fontosab-
bak; ez főleg a szegéxiyekre nézve áll. Mi
hasznok van nekik abban, kiknek semmijök
sincsen, hogy olyan államban élnek , hol a
birtok sérthetetlen? — Miután helyzetök
ply legyőzhetetlen akadály, mely a haladást
tiltja, minő előnyt nyujt nekik az, hogy a
nevelés által minden polgár a hatalomra
juthat?

A szegényekre épen ugy mint más em-
berekre a morális jogok a legfontosabbak;
ez az a jog, hogy természetükhöz képest
mint emberekkel bánjanak velök, nem pedig

A mont-cenisi alagut.
A mont-cenisi alagut, — tévesen nevez vö icy,,

mert a tulajdonkép Mont-Cenis nevet viselő hegy-
csúcstól negyedfél mérföldnyire délnyugotra van
a hegy átfúrva, s igy csak átalában Alp-alagutnak
kellene nevezni — a béke legnagyobb müvei közé
tartozik, melyeket a tudomány, a munka és ki-
tartás századunkban végrehajtott. Ha fontosságu
a suezi csatornáénál kisebb is, nagyszerűségben
bizonyosan nem áll mögötte. Az örökhó födte
bérez hátát vasuttal nyergeim meg, s a gőz erejé-
vel ea gyorsaságával röpülni át ott, hol Hannibál,
Caesar, Nagy Károly, sőt még csaknem korunk-
ban I. Napoleon is, oly mondhatlan nehézségek
közt s csaknem ember fölötti erőlködéssel törtek
utat maguknak s hadseregeiknek, oz is vakmerő
gondolat a nagy tett volt. A Fell-rendszerü vasut,
mely a Mont-Cenisen föl s ismét lekanyarog, oly
vivmánya volt a tudománynak, melylyel az emberi
szellem, mondhatnók, megelégedhetett volna, ogy
időre legalább.

Nem elégedett meg. Átfúrni a hegy tövét, ott
hol dereka^ csaknem két német mérföldnyi vas-
tagságú, s körülbelől hét ozer ölnyi alaguton ve-
zetni át a gőzmozdony sineit, ez volt a nagy terv,,
mely ma valósulva van s az Alpok egyik oldalát
a másikkal egyenes vonalban köti össze.

Kié volt az első eszme? kié a kivitel első
elhatározása? kié a kivitel lehetővé tétele? kié,
kiké maga a kivitel érdeme? hálátlanság nélkül
ezekről meg feledhetnünk nem szabad, mikor a
nagy mű leijesültét, s az emberi ész és munka e
dicső diadalát ünnepeljük.

Az első, kinek agyában az eszme támadt s
Bardonnéche-t és Modane-t, azt a két pontot, hol
most az alagut csakugyan létesült, ily úttal kötni
össze, Medail József volt, csaknem negyven évvel
ezelőtt. Az eszme érdeme az övé. De talán maga
sem hitte, hogy az ily aránylag rövid idő alatt
létre jöhessen. Nagy eszméknél a fogamzás és a
valósulás, többnyire, oly messze vannak egymás-
tól. Medail József piemonti, s épen bardonnécho-I
születésü, utmérnök volt, s már 1832-ben jött arra,
a gondolatra, melyet 10 éven át, 1842-ig csak
magában érlelt, hogy az Alpokat a kijelölt ponton
át lehetno fúrni, akkor még csak közönséges- s
nem vasuti közlekedés számára. Tudni kell, hogy
akkor smég később, az alagut egész tervezése-, söt
a munka moginditásakor is, nem volt szó Olasz-
és Francziaország összekötéséről; a Mont-Cenis
mindkét oldala, az alagut két végpontja Bardon-
néche és Modane, egyiránt a szard királysághoz
tartozott, mely akkor Piemontból, Genuából Sa-
voyából és Szardíniából állott. E kis, de Ielke3 és
derék országé ogészon e nagy mű érdeme; alig öt
millió népességgel, aránylag csekély területen,

ugymint az állatokkal vagy valami szer- a i ; g másodrendifhatalom Európában, á kis alp-alii
Számmal; ez az a jog, hogy az erkölcsi tör- állam, munkás, erőteljes, vállalkozó népével, adta

ezt a példát Európa nagyhatalmainak. Mert e kisvény iránti hűséghez képest bccsültessenek
és tiszteitessenek; ez az a jog, mely szeren-
csésebb állapotú testvéreiktől minden se-
gélyt elfogadtathat velök, mely által azok
az ö morális haladásukat s legmagasabb
tehetségeik fejlődését elősegíthetik.

nemzet élén a munka megkezdésekor egy férfiu
állt, kinek az egyesült Olaszország mai területi s
hatalmi állását köszöni: Cavour gróf, Viktor
Emanuel király minisztere, a nagy államférfiu, kit
a történelem a tizenkilenczedik század legbölcsobb,
legerélyesb s legderekabbjai közé soroz. O, erős

s mig;
E jogok a lélek fensöbbségén alapulnak, meggyőződéssel nemzete egysége s nagy jövője
ig ezeket el nem ismerjük, addig a sze- ! i r á n t> m í l F 1 8 5 9 - e l ő t t oly üdvös reformokat esz-

gények egy nagy igazságtalanság áldozatai. kö/-ölt kis hazája beligazgatásában, melyek azt
Tehát a szegényekkel való érintkezé-

sünk oda irányuljon, hogy erkölcsi tehet-
ségeik öntudatát és felelősségét fölébresz-
szük, s lelküket és reménységöket helyzetök A Medail Jozsef oszméjét az akkori piemonti kor-
fölébe emeljük. Azon méltánylás által, me- ' mány (1842-ben) elfogadván, előleges fölmérése-

közölt
képessé totték a nagy vállalatra: Olaszország egye-
sitéséro, mit ő — annak tulajdonképi szerzője,
meg nem érbott. Ö a nagy Alp-alagutnak is,
mely most megnyilt, a tulajdonképi létrehozója,

lyet irántok tanusitunk, legyünk segitsé'
°"ökre, hogy önismeretre jussanak. Az ön-
maguk iránti kicsiny lés és megvetéstől meg
kell öket őriznünk, s ezt az által tehetjük,
ha ök belátják, hogy az ö életczéljok iránt
mások mily tisztelettel viseltetnek. Szeren*
csétlenségökről beszélhetünk velök, de hely-
zetök aljasságáról soha. Ha becsülésünket
megtagadjuk tőlük, ugy azon támaszt vesz-
szük el erényökfől, mely a legszentebb em-
beri jogokat képezi. Ha annyira buktak is,
hogy erkölcsileg egészen elvesztek, őszinte
részvétünk és kegyeletünk ne forduljon el
tőlük, s tanítsuk meg öket az elbukott lé-
leknek a becsére, s éreztessük velök, hogy
semmi sem lehet oly borzasztó reánk nézve,
mint az ő sülyedésök.

ket s vizsgálatokat rendelt el Sismonda piemonti
geolog- és Maus belga mérnök vezetése alatt; s a
vonal iránya ki is tüzetott. De az 1848 —9-ki bal-
események a tervet elejtették. 1856-ban a Cavour
kormánya vette föl azt ujra. Az akkori közlekedés-
és közmunka-miniszter Paloocapa (maga is jeles
szakember s a természettan tanára a turini egve-
temen) tanulmánya tárgyává tette a kérdést, "s e
tanulmányok alapján merte magát Cavour a kivi-
telre elhatározni. A mint Cavour az ,,exequatur"-t
ráadta: a nagy mű végrehajtása biztosítottnak
volt tekinthető.

A kivitel azonban, egy szinte két mérföld
hosszu hegy-átfurás, oly nehézségekkel járt, me-
lyeket elhárítani: az erőműtani tudománynak a
legnagyobb erőfeszítésre, uj feltalálásokra s addig
nem kísérlett eszközök alkalmazására volt szük-
sége- E nehézségekről s azok legyőzése módjáról
némi fogalmat akarunk adni olvasóink közül azok-
nak is, kik nöm birnak e rtiszben szakismeretekkel.

A hegy átfúrásának mindkét oldalról egy-
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szerre, szemben kellett történni, mert világos, hogy
a munka igy, épen kétszerto kevesebb idő alatt
éri végét. De a működési vonalnak viszont csaknem
képzelhetlen pontossággal kellett ez esetben meg-
határoztatnia; mert a két végpontot összekötő
egyenes vonaltól a legparányibb eltérés is keser-
vesen boszulta volna meg magát; a mi kezdetben
egy vonalnyi, vagy csak egy hajszálnyi eltérés
lett volna, az a hegy közepén (4 — 4 ezer ölre a
két végponttól) nehány száz lábnyi különbséget
okozott — ezzel az egész alagut tönkre ment
volna. Az irányvonal tehát meghatároztatott s an-
nak folytában a hegy-csúcs tetején mérnöki jel
állíttatott föl; ugyan e vonal nyujtványában az
alagut torkával szemben, és pedig természetesen
a hegy mindkét oldalán egy-egy mérnöki észlelde
rendeztetett bo, hol egy rendkivüli pontosságú
theodolit (táverővel ellátott szögmérő) ugy állít-
tatott fel, hogy távcsövo hajszálpontossággal a
hegytetőn álló jelre s egyszersmind a mindig bel-
jebb-beljebb fúrt
alagutban elhelye-
zett világító pontra ^^~ '
legyon függesztve.
Ez eljárás az egye-
nes vonaltól a leg-
kisebb eltérést is
lehetetlenné tette.
S valóban az ered-
mény igazolta a
számítást; mikor
12 évi munka után
a két akna összeta-
lálkozott: egy hü-
velyknyi eltérés
sem mutatkozott a
két mérföld hosz-
szuságon! A pontos

összetalálkozást
pedig még egy má-
sik körülmény is
nehezítette.

Az alagut két
végpontja nem áll
egyenlő magasság-
ban a tenger szine
fölött; jelesen a mo-
danei tetemesen ala-
csonyabb fekvésü,
mint a bardonné-
chei. Azonban két
felől történ vén a fú-
rás, mindkét részre
lefolyást kellett
engedni a viznek,
s igy a hegy közepe
felé némi emelke-
dést adni az alag-
útnak. Természe-
tes, hogy ez emel-
kedésnek az alacso-
nyabb ponttól tete-
mesen nagyobbnak
kellett lenni mint
a másiktól. A hegy
s benne az alag-út
átmetszési rajza
mutatja, hogy az
alagut legmaga-
sabb pontja a kö-
zepén van, 1338
métre atengerszine
fölött; a bardonné-
chei oldaltól e pont-
hoz az emelkedés
csak egy fél (0-5)
láb, ezer lábra; ellenben a modauoi végponttól
több mint 22 láb minden ezer lábra.

Mindez azonban, hogy ugy mondjuk, csak el-
méleti nehézséget képezett. A munka jól ki volt
számitva, kezdő pontok, irány, hosszúság, emelke-
dés mind kimérve, megállapitva; 1200 jó munkás
a két oldalon beállitva a hegynok, mely mint em-
lítők (akkor Savoya is Piemonttal együvé tartoz-
ván még) egészen szard földön feküdt. A nagy
vállalat vezetői, a Sommeillertestvérekben, szintén
a legjobban voltak megválasztva. De a tulajdon-
képi nehézségek csak a munka folytán ütötték ki
magukat.

Eleinte a pala- és mészkőből (a rendes jura-
képletokből), de helylyel-közzol quarcz-kőzetek-
ből is álló sziklát közönséges bányászmódra kezd-
ték ásni. Lyukakat fúrtak bele s lőporral szétve-
tették. Minél mélyebben hatoltak, annál kevésbbé
khetett ez egyszerü szokott eljárást alkalmazni,
és pedig több okból. .
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Mi módon lesz lehetséges a munkásoknak fris
levegőt vezetni ba a hegy üregébe? mi módon
megóvni őket a lőpor fojtó gőzétől, ha az benn
minden üreget betölt s szabad léghuzam nincs,
mely azt gyorsan szétverje? Szelelők alkalmazá-
sáról, mint bányákban szokás, szó sem lehetett
ott, hol nehány ezer lábnyi hegytömog ül az

' akna fölött.
E nehézségeket a legcsodásabb eredménynyel

oldotta meg a Sommeiller által feltalált fúró gép,
mely összeszoritott levegő áltál hozatik működésbe.
A fúró gép mozgató orejénok gőzt is lehetett volna
alkalmazni, de az összenyomott levegő sokkal elő-
nyösebb: veszély nélkül be lehet vinni akár hova,
nehézség nélkül bármily messzire, a mellett kőny-
nyü 8 nagy tömegben tartható és a kollő helyre
vezethető. De mindebben nem áll Sommeiller ta-
lálmányának tulajdonképi előnye: hanem abban,
hogy az igy felhasznált levegő, munkája végez-
tével, maga űzi el a lőpor-gőzt ea füstöt, megtisz-

A mont-cenisi alagut végpontja Francziaország felöl.

titja az akna mély öblét s fris léggel látja el a
munkások tüdejét.

Egyik felől Bardonnéche-ben', másik felől
Modane-ban nagy műhelyek, vagy gyárak állitják
elő az összenyomott levegőt. Hosszu csőkön ez
bevozottetik az aknába oda, a hol a fúró működik.
Csak ogy csapot kell megfordítani s özönlik a
gépre és működésbe hozza azt, tűz, viz, szén és
gőz nélkül. (A roppant bonyolult szerkezetű fúró-
gép rajzát az516-iklapon közöljük.) A gépre erős
aczélfuró van alkalmazva, melynek hegyére egy
viz sugár lövell folyvást, hogy izzóvá ne legyen.
Harmincz hüvelyk hosszu lyukat fúr. Mikor az
megvan, a csapot bezárják, a gépet sineken hátra
tolják; a fúrt lyukakat lőporral mogtöltik s a
szokott módon felrobbantják. A mennydörgés,
mint Vulkán földalatti műhelyében, megrázza a
hegyet, — a lámpák elalusznak: setétség, lőporfüst
és gőz tölti be az üreget. Egyszerre ismét kinyitják
a cső csapját, s az összeszoritott lég kiözönlik,

felveszi természetes terjedelmét s feszerejével be-
tölti az üregeket, léghuzamot támaszt s kifelé
hajtja a füst és gőz fojtó gomolyait. A munka
ismét megindulhat.

Az alagut minden méternyi hosszán a kő el-
távolítása végett 100 ily lyukat kellett fúrni s
80 — 90 font lőport tömni beléjök. Az egész alagut
hossza 12,220 méter levén, 1.220,000 lyuk s
1.100,000 font (tizenegyezer mázsa) lőpor köllött
az egésznek. — Nemcsak a háboru-, a béke mun-
kájában is ily roppant szerepe van a Schwarz
Bertold pokoli keverékének.

A mont-conisi alagutat 1857. augusztusban
kezdették fúrni. Kezdetben, az első évek alatt,
igen lassan haladtak. Még akkor nem volt meg a
légnyomásu fúró gép. Ez csak 1862-ben kezdett
működni. De még akkor is csak 643 méternyire
birtak haladni egy év alatt; a különböző nemü
kőzetek sok nehézséget okoztak. De hova tovább
mind jobban kitanulták a hegy természetét, Som-

meiller is tökélye-
sitotte gépét, ugy

S H = Í ™ 8 : - * 3 i ? s s . hogy 1867 óta már
1500méternyit(800
ölet) birtak halad-
ni évenként.

Ekkor már a
munka egyik fele

Francziaországé
volt. Savoya fran-
czia tartomány lőn;
a kis szard király-
ságból a nagy a
egységes Olaszor-
szág lett. Franczia
ország azonban a
munkát tovább is
az eddigi kezekben
hagyta (jobbakba
nem is tehette vol-
na), s csak a költ-
ségek aránylagos
részét fedezte. Ele-
inte 25 évre volt
számitva az alagut
teljes elkészülte. S
valóban, akétSom-

• meiller s derék tár-
saik Grandis és
•Grattoni találmá-
nyai s gépezetei se-
gélyo nélkül nem is
készülhetett volna
el hamarább. Ké-
sőbb már 15 évre
számították az el-
készülési időt; s a
franczia kormány
jutalmat tüzött ki
minden évre, mely-
lyel ez időnél elöbb
készen lesz az óriási
mű. Mindig na-
gyobb s nagyobb
levén a haladás,
végro ki lehetett
mondani, hogy a
hogy átfúrásával
1870 végére elké-
szülnek. Ugy is
lett. S mikor az
utolsó réteg szét-
robbant s az utolsó
akna füstje szét-
oszolt s a hosszu
földalatti üregen

két oldalról süvitett végig a szelepekből kiszaba-
dult levegő: mily öröm, mily büszkeség dagasz-
totta a munkások, — az intézők kebelét!

Az alp alatti ut most két nagy országot,
Olasz- és Francziaországot köti össze. Egy óriás
lüktető ere a közlekedésnek Európa délje és nyu-
gotja között. Egy örök dicsőségü emléke az em-
beri ész erejének, bátorságának, kitartásának.

Sommeillor megérte még az átfúrás bofejezé-
sét, de az alaguton .átvezető vasuti közlekedés
megnyitását már nem. A mult nyáron halt meg;
az elsö vonat pedig, a sikerült próba-menetek után,
a minap (szeptember 17-dikén) robogott végig az
olasz oldalról a franczia részre, hol a század első
mérnökei Franczia- és Angolországból, közöttük
korunk legnagyobb mérnöki művének a Szuez-
csatornának létesítője Lossep9 is, várták a vonal
közolgő dübörgését a földalatti menetben.

—á~r—

A Diont-cenisi alagut belseje.
Mai számunk egyik közleményéhez, mely az

Alp-alagut keletkeztet s elkészültét vázolja, nem
érdektelen toldalékul szolgálhat egy franczia utas,
Parville Henrik leirása, ki a már átfúrt, de még a
közlekedésnek át nem adott alaguton, egy a nagy
munkánál foglalkozó mérnök vezetése mellett
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E hegy oldalán, 105 méternyire*) Fournoaux
falutól van az alagut nyílása. Nehány másodper-
czig, mielőtt a sötét barlang végkép elnyel, még
félhomályban járunk. Hátranézve halvány fényt
látunk, majd ez is eltünik, és csak itt-ott villámlik
fel egy-egy^ bolygó kis fény. — Munkások, kik
dolgukhoz látnak — mondá vezetőm.

Háromszáz métre-nyire a bemenettől az alagut

Hosszában vett átmetszett.

Fourneauxban. Az alagut falai mindenhol ki van-
nak kövezve, a mi 0.55 és 1 méternyi vastagság
között különbözik.

Minden egyes méter költsége, fúrást, köve-
zést stb. beleszámítva a franczia oldalon 1300, az
olasz félen 1000 frankba került. Miután Bardon-
néche-ben az alagut nyilasa 1334, Fourneauxban
ellenben csak 1203 méternyire van a tenger tükre

akkor ment át, mikor azt a mérnökön kivül még
kevesen láthatták, s mikor még minden a készülő-
dés képét viselte magán.

Nem is mindenkinek való mulatság ez, —
irja Parvillo — s egy ideig a megtekintés, külön-
böző okokból mög is volt tiltva, s a bemenet kato-
nai őrség alatt állt. Semmi esetre sem cseleked-

A mont-cenisi alagut átmetszete.

vonalai találkoznak. A st.-micheli vasut ér az
alagutba külön vonalon, mely a hegy mentén
nehány száz métre-nyire elhuzódik s aztán jelen-
téktelen görbülettel a sajátképoni alagutvonallal
egyesül.

Az ut, melyen kocsink ment, sajátkép a kiá-
sott anyagok elszállítására szolgált, de balra már

fölött: e különbséget magas lejtő által kellett ki-
egyenliteni. Ennek alapján lehet a vonatok gyor-
saságát kiszámitani; Olaszországból Francziaor-
szágba az ut mintegy 23, visszafelé pedig 40 per-
czig fog tartani.

De folytassuk sötét utunkat. A nyílás rég
eltünt szemeink elől, a világítás csekély, szeme-

A mont-cenisi alagut végpontja Olaszország felöl Susánát.

nek okosan az, a ki csak ugy találomra megy
ut mégaz alagutba, mert az

ezélylyel jár. Nekem a
ajánlta fől szolgálatát;
tam, mert nem sok oly
vét ugy ismeri, mint
látta származni, nőni
den óráját.

mindig sok ve-
franczia munkások főnöke
melyet köszönettel fogad-

an mérnök van, a ki mű-
Génési ur az alagutat. Ő

és ismeri épülésének min-

vágányok voltak rakva, s az alagútnak tényleg
két vágánya lesz. Balfelől egészen kerek bolto-
zata van, mely a vágány fölött 6 métrenyi magas,
eleinte 7 métre, odább 7 métre és 75 contimeter-
nyi széles. Az olasz félen, Bardonnéche-ben a bol-
tozat körönyalaku és 0.3 részszel magasabb mint

*) Egy métre valamivel több egy fél ölnél.

inket még csak hozzá kell szoktatni a sürü ho-
mályhoz. Semmit sem lehot hallani, mint a lovaink
patáit, mindinkább mélyebbre temetkezünk a
mészrétegbe. Do vezotőm, ki tizenhárom év óta
jár ezen az uton, más látérzékkel bir. ,,2 kilome-
ter 100" mond s aztán folytatja: Itt történt az
első beomlás, mely öt munkásunk életébe került.
Hanem nem szabad nagyon panaszkodnunk, mert
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a fourneauxi lőporfelrobbanás áldozataival együtt
tizenhárom év alatt mesterségünk nem haladja
meg a 60-at. "~

Nem szabad feledni, hogy ez óriás mű na-
gyobbára lőpor segélyével létesült. A niegérdem-
lett hirnév, melyet Sommeiller, Grandis és Grat-
toni fúrógépe, a vállalat főmunkása szerzett, sok
emberben azt a hittt költé, hogy az Alpesek ke-
resztülfurása hatalmas kéziszerszámokkal történt,
melyek a sziklákat összezúzták s nyilasokat ké-
szitettek. Nem ugy van. Itt is, mint máshol akná-
kat fúrtak, csak hogy azon különbséggel, hogy az
árkolást nem kézzel, hanem gépekkel eszközölték.
Sommeiller fúrógépe az egész vállalatnak lelke,
de a lőpor a kalnpács volt, mely a sziklákat szét-

robbanta s az utakat megnyitotta. Nem különös-e,
hogy a lőpor — mert ennek füstje levén legkisebb,
ez használtatik — egy békeműhez, a civilisatio
ily diadalához nyujt segédkezet?

A fekete, foszladékos réteg, mely a harmadik
kilométertől az olaszországi lejtőig elhuzódik, pa-
lás mészből áll s könnyen volt átfúrható.

Mintegy félóráig mentünk már kocsin, mia-
latt a hegyen belül egy mérföldnyi utat tettünk.

— Mennyire becsüli ön az alagut épitési
költségét ? — kérdem kalauzomat.

— Mintegy 70 ogész 75 millió frankra, mely
összegből Francziaországra 27 millió esik. A
franczia kormány eleinte 25 évet számitott a munka
befejezéséig, s aztán jutalmat igért minden évre,
melylyel tizenöt esztendőnél olőbb fogna elké-
szülni. Láthatja, hogy minden várakozáson tul
tettünk.

E szavaknál félbeszakitá beszédét s önelé-
gedett mosolylyal világitá meg a falat.

—- ü t kilometer, — mondá ; — épen 5153
m. 50 cent.-nyire vagyunk a bemenettől. Deczem-
ber 26-kán itt hangzott a legutolsó kalapácsütés,
mert itt találkozott az alagut két vége. Nov. 9-én,
midőn rendes felügyelői utamon jártam, midőn
Bardonnéche felől egy akna felrobbanását hallot-
tam. Rögtön, sürgönyöztem, hogy a dologról bi-
zonyságot szerezhessek. Semmi kétség sem volt
többé, czélunk felé közeledtünk s valóban a fel-
robbanásokat napról-napra sürübben hallottuk.
Deczember elején szemközt a fúrógép rendes üté-
seit is hallottuk már, majd emberi hangok ütötték
meg fülünket, annyi bizonyos volt, hogy mind-
inkább közeledtünk egymáshoz. De vajon egyenlő
magasságban, ugyanazon tengelyen fogunk e ta-
lálkozni ? Három nap s három éj óta egyikünk
sem hagyta el az alagutat. Borelli és Boni urak
Bardonnéche-ben, Copello Fourneaux-ban ügyel-
tek fel a munkára.

Nem aludtunk s nem ettünk ; mindenki lázas
állapotban volt. Végre 26-án reggel engedett a
szikla, a res megnyilt, egymást üdvözölhettük s
az utolsó válaszfal nyilasán keresztül kezet szo-
ríthattunk. Estéro egy utolsó felrobbanás mog-
semmisité az utolsó akadályt, a gát lehullott,
a szikla koresztül volt fúrva. A tudománvos
Európa üdvözlését elküldé hozzánk ide a mély-
ségbe, midőn a vállalat szerencsés sikeréről hirt
vett. A két ut egymásba talált; a különbség alig
volt 4Ü centimeternyi; a mi részünk csak 60 cen-
timéterrel volt magasabb, mint kellett volnn.
Francziaország részéről

dott függetlensége volt megtámadva, mi ellen
irott törvénynyel harczolhattunk. Velünk volt a
szabadság Istene s az igazság. Most á szabadság,
társadalmi egyenlőség, népek ősi és természetes
joga nevében özönlik ellenünk a fensőbb művelt-
ség árja; — s csendes, de biztos hatással kezd el-
borítani bennünket. E mozgalomban nem lesz egy
jogunk sem megtámadva, egy törvényezikkünk
sem megsértve; a társadalmi szabadság s egyen-
lőség jogezimén- szabad választás illet mindenkit
az idegen és a kevésbbé művelt (!) hazai nyelv,
vagy a műveltség és hazafiság között.Oly körben
készül a veszély fejünkre, melyet legkevésbbé s e
tekintetben épen nem fegyelmez a törvény: a csa-
ládban, a magán és üzleti életben. A beszéd és
nyelv nemzetisége, mint közmondás szerint a gon-
dolatok, vámmentesek, egyéni tetszéstől függők,
az országos törvény rendelkezésétől szabadok.
Ekkép ellenünk fensőbb, szollemi erővel harczol-
nak,— és harczolnak roszakarat nélkül s öntudat-
lanul, mint az időjárás harczol mezeink tenyészete
ellen. íly erő előtt egykor, legalább egyelőre,
meghajlott az óriás római birodalom is, — noha
az áramlat reá, általa anyagilag eltiport ellenfelé-
től jött. A mi ellenünk pedig egy szellemben és
anyagiakban leghatalmasb nagy nemzet lesz,
melynek nagyságáért s műveltsége üdvös irányáért
a gondviselést áldanunk kell • . . s igy ellenünket
átkoznunk sem lehet; sőt igazán vallva, ez ellenség
csakis nemzeti nyelvünk érdekéből lehet elle-
nünkké, önvétke nélkül, egyedül a mi gyengesé-
günk által. De épen azért félelmetes. Ember feletti
erőkkel tud ez küzdeni, töle ragály terjed él, mely-
nek semmi más, mint erős alkat állhat ellenébe.

A küzdés terét magunk nyitottuk fel. A sza-
badságot, melyet oly sok áldozattal vittünk ki,
közössé tettük mindennel, ki e hon földén él. A
társadalom szabadságát megp.lapítottuk becsüle-
tesen, méltányosan, nagylelkűen. Felélesztettük az
ipart, üzleti életet, s most e miatt fenyegeti veszély
azt, mi nekünk legbecsesb: nemzeti létolünket. E
szabad életben lehetségessé" vált mindennek azon
ifányhoz csatlakozni, melyet lelke keelvel, —• ki-
mutatni, követni szive eredeti hajlamait, rokon-
szenveit. Szabaddá lett elhagyni azt a zászlót,
melyet előbb érdekből követett, elfogadni, meg-
tagadni bármely elvet, meggyőződést. Szabaddá
lett bazafiatlannak is mutatkozni! — Igy aztán a
mint a szabadság tavaszi enyhe napfényre hozta
azt; minek magva előbb a társadalom talajában
mélyebben rejtezett, de kedvező időjárás hiányá-
ban ki nem buhatotf, oly sok ártalmas burjány
tenyészik fel, milyei ről előbb képzeletünk sem
volt. Az aristokraták nehány rövid év alatt meg-
unták e nyelvet, moly ugyis csak e szegény hadá-
hoz s e szegény néphez csatolta a visszatértek
áldozni a világpolgáriság halványához, — az előbb
ugyis csak kinosan és önmegtagadással beszélt
magynr nyelv helyett azt fogadták vissza, mely
öket a nngy világhoz köti: a németet, a francziát
stb. Családaikban, igy beszélik lapjaink, ujra
idegen nyelv uralkodik, érdekeiket idegen lnpok-
ban védelmezik. A kereskedés némot nyelvvel él.
A kormányzatnak egynémely hivataltermében
német az ügyviteli nyelv. S természetes, hogy a
magyar középosztály is, amaz elsőkkel versenyez
és ez utóbbi ahhoz csatlakozik, ha most nem, las-5153 méter és 50 centi-

moter, Olaszország részéről pedig 7081 m. 25 ctm. j sanként utóbb. A családoknak, e körben is, neve-
lett átfúrva. Az cgyosülési ponton márványtáblát ] lesi főelve: a „szerencse csinálás"; ezért művelt-

ségökot abban helyezik, hogy gyermekeikben a
bölcsőtől fogva kétnyelvü nevelés, idegen tani-
tókkal s cselédekkel társalgás által, az anyai nyelv
iránti rokonszenvet s kegyeletet elfojtják, a tiszta
és természetes nyelvérzetet alapjában megsemmi-
sítik. Sietnek gyermekeikkel idegen nyelvü is-
kolákba, idegen szellemü családokba, körökbe , s
ezekből, hogy térnek vissza? Igen gyakran elvál-
tozott idegen alakban, affektált mozdulatokkal,
jellemtelen korcs beszéddel, roszul accentűált
magyarsággal, melyben a test: a szók magyarok,
— a szellem: a hanglejtés , hangsúlyozás német,
vagy épen semmi, korcs. Mindez ama nagy czél-
hoz képest eltüretik. „Szerencse" a jelszó, s azért
nem nagy áldozat az elkorcsosodás.

S aztán az üzleti élet, a pénz- és vagyon-

akarnak felállítani, — végzé vezetőm — mely az
örvendetes esemény napját fogja hirdetni.

Az alagut közepére értünk. A homályt megint
halvány fény tőré át, tompa hangoktól kisért v:is-
csör^ést hallottunk. — Vágányokat raknak —
mondá kalauzom.

Előttünk, ugylátszik, nagy távolságban, de
kivehetőleg egy csillng tünik fel. Fehér, világos
fénye megtörik a lámpák sötétvörös fényében, de
mindinkább világosabbá lesz, a mint a lovak előre
haladnak. Mintha a boltozatra volna felfüggesztve
s mozdulatlanul függne az alagut mélysége fölött.
De egyre nő; egy kilométerrel odább csalódásunk
mulik ; e szende fehér fény a napvilág; előttünk
az alagut nyilasa, s nehány percz mulva elhagy-
tuk a sötétség országát, s a szabad ég alá értünk.

Németesedés, korcsosodás.
i .

E panasz régi, de sohasem volt oly alapos és
fontos mint ma. Midőn a magyar nemzet nyelvé-
nek s azzal együtt a nemzetnok olenyésztetését az
absolutismus tervezte és munkába vette, a nemzet
ezer éves alkotmánya s nagy tettek által kiküz- I

szerzés! Ez régen szükségesnek nézetett, de érette
jellem,'becsület, hazafiság mérlegbe nöm tétetett;
ma a nemzeti letel áldoztatik fől miatta. A vasut-
épités, gyár- és egylet-alapítás kórságát évek óta
gunyolják hírlapjaink. Az iró letoszi megkezdett
müvét, a költő bucsut vesz múzsájától, az állam-
férfi lemond magasztos törekvéséről — iparválla-
latok kedvéért. Üzérekké lösznek, vagy legalább
•ezek közé vegyülnek, és mivel ezek vagy külföl-
diek, vagy magyarrá csak ideiglen s félig vált
emberek, ezek kényelmökhöz alkalmazzák magu-

kat, kik által vagyonhoz, fényhez jutni kivánnak.
S fény- és birtokvágy ; ki merné özeket ma ostro-
molni? Ki szab morált a jelen időnek? A keresz-
tyén morál — azt mondják — ellensége a társa-
dalom jólétének, vagyonosodásának. Az önmeg-
tagadás embertelen, zsarnoki tan; — az erkölcsi
és életbéli egyszerüség : nem a mai művelt időhöz
való. Vagyont, rangot nem áldozhatni fel; min-
dent magát az életet is; de ezt nem. E meggyő-
ződés nyomozható a társadalom legalsó rétegétől
a legfensőbbig. S ha e meggyőződés terjed el s
megy át az életbe: természetes, hogy előáll amaz
erkölcsi elgyengülés, mely a legnemesebb nézetek
mellett sem állhat meg kitartón. — íly állapotban
olykor-olykor, egy nagy ea fényes ábrándért fel-
lángolni, szenvedélyesen kitörni, hősi totteket, sőt
csoda-dolgokatmüvolni lehetséges; de a hazafiság
szelid háztüzeért csendesen, de szünhetlenül, han-
gya-tevékenységgel munkálkodni, lehetetlen.

S ha ily gyengélkedő állapotban, nemzetünk
nyelvét igen könnyen elmellőzzük, a „politikai
divatok" első széllendületére magyarságunkat
azonnal megtagadjuk és áruba bocsátjuk: azért
aztán nem a német müveltség vádolandó, hanem
saját kiskorúságunk, mely miatt valósulhat a nagy
hazafi ama szava: ,,csak maga által veszhet el a
magyar!"

,,Mily nagy zaj semmiért!" —mondhatják az
érdekeltek. — Mi szabadabb a természet törvé-
nyei szirint, mint oly nyelven loszélni, amilyenen
akarok, oly dalt énekelni, oly tánczot lejteni, mi-
lyenhez kedvem van! Természetes. Nem is fogunk
itt javaelani megtorlásokat, társulatok alakitását,
s bármily tüntető vagy erőszakos ellenszegülést;
csak azt kivánjuk, hogy ama természeti törvény
által adatott szabadságnak, az anyanyelv iránti
kegyeletből föléje rendeltessék a hazafi kötelesség
s ama termc'szet-adta szabadsággal ugy éljünk,
hogy gyengéknek, kiskorúaknak s a divat majmo-
lóinak ne mondathassunk, — m'nt már igeu sok-
szor és sokan méltán mondattunk. Mert emez
anyanyelv iránti hűtlenségünkért nem először ró
meg mai korban saját nemzetünk. Egy időben ni ár
ezáltal tettük ki végveszélynek nemzeú létünket.
És obbeli gyarlóságunkat, megrótták idogenek is.
Igy angol jóakarónk Patterson, kit kedvező haj-
lama sem gátol, lioty gunyosan ne lobbantsa sze-
münkre soknyelvüségünkct s idegen beszéden
ügyetlenül s időtlenül kapkodásunkat.*)

Tehát könnyelmüség és divat. És gyakran
tudatlanság, ismeretlenség a műveltség valódi
jellemével, lényegével s tulnjdon nemzetünk valódi
értékével, nyelvünknek becsével. — Külföldre
utazunk, — s utaznak ma már üzloti életre esz-
métlenül nevolt embereink is. Vagy itthon kül-
földiekkel érintkezünk. Meglátjuk körükben a
szépet és jót; a mi rút és gonosz, az mélyre huzó-
dik el, azt fel nem ismerjük. Népünk rosz hajla-
mait észlelvén: a szegedi vár százait, a rabló ka-
landokat, proletáraink, félmüveitjeink tunyaságát,
szilajságát, káromlásait (minél szomorubb jelét
yadságuknak nem ismerek!) rongyait s rendetlen
életét: hanem mondjuk is ki, megvetjük fajunkat.
Szégyeljük egyszerűségünket vagy talán szegény-
ségünket, — mint a nagy urral mérkődző falusi
ur. Innon orod a nemzeti érdekek, többek közt és
főkép a nemzeti nyelv elhanyagolása. A nyelv köt
legerősobben fajunkhoz és épen a néphez; ezt
mellőzzük el legelébb. A német nyelv köt legin-
kább az iparos, művelt idegen világhoz; ezt bito-
roljuk legelébb.^ Elvesztjük a nemzetünk iránti
becsülést, természetes és gyermoteg vonzalmat, s
igy szellemileg hozzá tartozni, vele érezni, őt sze-
rotni, érette egész lélekkel munkálni, lassanként
megszűnünk. Ha erősek volnánk, ugy tennénk,
mint nagy embereink tettek, munkálkodnánk érte';
de gyengék vagyunk s gyengeségből szökevé-
nyekké, árulókká lettünk.

S podig nincsen igazságunk. Proletáraink
csak itt-ott nagyobb városainkban mutatkoznak,
ott is törvény és rend felügyeletének hiánya miatt;
falvaink, mezővárosaink ilyeket nem ismernek.
Nem is rútabbak <'s roszabbak ezek, mint az angol

e ) A „Magyars" czimü, Angolhonban is nagy dicsére-
tet nyert munka I I . kötet. 151. lapján igy szól: „A magya-
rok közt az a szokás, hogy idegenekhez idegen nyelven "be-
szélnek, annyira elterjedt, hogy valóságos akadályul szolgált
nekem nyelvök megtanulásában. Ök maguk azt mondják,
hogy ezt előzékeny udvariasságból teszik; de oly udvarias-
ság ez, melyről maguk kőzül is sokan bevallják, hogy ne- .
vetséges tulságig vitetett. Valóban a nevelési fényüzés és •
divatmajmolás^okozzák egyiránt ezt a szokást. Egy kitérő
utamban egy vidéki birtokos urnál szálltam meg. Ez inaka- •
csul folytatta velem német beszélgetését, biztatásaim da-
czára is, hogy tudok és inkább szeretek magyarul beszélni
stb. S az érdemes táblabiró oly átkozottul tördelt német •
nyelven beszélt, hogy kinosan érthetem meg." -- Több he-
lyen szól a nyelv könnyelmü vegyítéséről is.
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az emlős állítok mögött. Köztudomásu dolog,
hogy azon halneme'; száma, melyekot az ember

ujabb szellemi mozgalmak s nemesb ipartörckvé- élelmi czikkül szokott használni, nagyobb mint
sék elterjedtek, ott iparos, vagyonos és jó erkölcsű, minden más fyu állatoké. Mig a rómaiak és gö-
Békésmegye s hiszszük más vidékek községeiből rögök a régi időkben a halat nem szokták eledelül
tanulságot vehetnénk s vehetnének utazóink is.

és araerikai városokban dolgozó irlandiak. Vidéki
népünk tiszta, komoly, eszes és önérzetes. Hol az

S aztán e népnek sok oly rosz tulajdona nincs
meg, melylyel bir az idö daczára a legműveltebb-
nek vélt német, franczia és angol is. Még a jézsui-
tizmus uralma alitti időkben sem verekedetthez
meg saját felével hitfelekozeti gyülölségből, mint
az angol és amerikai mi is. Sohasem volt a vak-
buzgóságnak oly áldozati, mint a szegény déli
német, az ultramontanság és a jezsuitaság játék-
szere, most is. S^mmi czim alatt nem öldöste ez-
rével önnön vérrokonair, mint a franczia oly sok-
szor előbb és ma is, — sőt nem öldöste idegen ajku
honosait sem, mig erre Bécsből a német absolutiz-
nvjs nem kényszeritette. És mit tött iskoláiért, ki-
nos helyzetében is: mondja msg a történelem,

rögök
használni, miután azt elpuhitó eledelnek tartot-
ták, addig a jeruzsálemi ,,halkapu" neve azt mu-
tatja, hogy az izraelitáknál a halak totemes részét
képezték a táplálkozásnak. A halak Palaestinában
a kenyér m?llett a mindennapi tápszerek közé
tartoztak.

A mózesi életreneli törvények az uszony és
p:kkely nélküli halakat, valamint a porozos halak
egész C3aládját; továbbá: melyek úszonynyal ugyan
birnak, de pikkelylyel nem, tisztátlanoknak nyil-
vániták. Palaestina tavai és folyói, s a partjait
mosó Közép-tenger oly gazdag haltáplálékot nyuj-
tottak, hogy ez ország lakosainak a szigoru tila-
lom semmi jelentékeny szükséget nem okozott,
ámbár épon e megtiltott hal-fajok közt találkoznak

melv ugy hiszem előbbi állitásaimat is szóról szóra I a legkitünőbb izü halak, mint a tövises és orsóha-
lak. Hogy a mostani rabbinusok az angolnát is a

_ tisztátlan halak köz': számítják, ez természetörté-
műveltségök mellett is, e hon legnagyobbjai, j nolmi hiba, a mennyiben, mint tudva van, az

legjobbjai. Szerette faját H. Mátyás, ki minden I angolna bir — noha apró s a bőrrel összenőtt —
pikkelyekkel.

igazolja.
Szerették a népet, 8 szerotheték magas állások

és
dicséretünkön felül áll. Szerette Széchenyi, ki
•Európa történelmében fényes helyt foglal el s ki-
nek tetteiben egyik főindok a fajszeretet volt, —
szerett > Kazinczy, mindenkori íróink között leg-
műveltebb s legmagasztosabb lélek; cz utóbbi
nem irigyelte a műveltebb idegen kő-hajlékát a

'szegény magyar szalmás viskója és ép lelke elle-
nében. M;nchzt sokszor elmondhatták már; de ugy
látszik, még sokszor el kall mondani, mint Fülöp
királynak a „mementó mori"-t. S hogy e téren is
el kell mond mi, az utóbb kitünik.

Do műveletlen és durva a magyar nyelv!
Finomabb kell az aristo'mtánuk; finom, mint
életmódjok, élvezeteik (!), arezszinök, elgyengült
beszédszerveik. S az üzlet embereinek képzettebb;
rövid mint idejök, melv b':cses mint a pénz, sza-
batos mint a pénz, melylyel foglalkoznak. — Oly
megvetésre méltónak ugyan e nyelvet a külföld
legnagyobb nyelvismorői sem mondják; sőt inkább
ezektől napról napra nagyobb méltátiylatot nyer
nyelvünk, mint költői irodalmunk is, — és bizony
nevetséges badarság volna gondolni, hogy a mely
nyelven Kazinczy, Vörösmarty, Petőfi és Arany
énekelni tudtak, s melyet ma a mathezis s a ter-
mészettudományok minden ága teljes bőségben és
kellő sz ibatossággal használ, azzal nem tudnának
azok társalkodásukban, emezek üzleti dolgaikban
élni. Látnivaló, hogy itt csak az akarat hiányzik;
nem akarják használni, fejleszteni. S maga az,
hogy'a nyelv gyarlóságai ugy feltűnnek, s ho^y e
felőli meggy őződésöket nem is annyira kimondják,
mint tettel fejezik ki, szomoru bizonyságot teszon
arról, hogy az anyai nyelv (jegyezzük meg e nagy-
fontosságu nevezetet!) s szivünk és lelkünk kö-
zötti kapcsolat meglazult, — termetiért, öltönyeért
akarjuk szeretni az anyát vagy testvért, — reflexió
tárgyává tettük a természetszerű összeköttetést,
mely erős tartozik vala lenni és elválaszthatatlan.
. . Áz ily állapot neve aztán: elkorcsosultság,
szellemi erőtlenkedés, — mely ideges betegségnek
a családokon kivül az iskolák főokai.

A családok a komoly és erős jellem kiképe-
zisére alig tesznek valamit s az iskolák, melyeket

Herodot a babyloniaknak három törzséről
tesz emlitést, melyeknek a halak képezték fő táp-
szerét s ezeket, mint az ogyptomiakat is Ichtiopha-
goknak nevezé. Mindenekfölött azonban a barát-
ságtalan sarki tartományok, s főkép az északi
világtájak lakói majdnem kizárólag haltáplálékra
vannak utalva. Az édes-vizi halak ismert fajai mel-
lett, melyek ujabb időben a mesterséges halte-
nyé*ztés által fokozott jelentőségre vergődtek, a
tenger halai igen fontos és kimerithetlen jutalékát
szolgáltatják az emberi találkozásnak, Csak a
heringek és tőkehalak megmérhetlen mennyiségét
tekintsük, melyek évenként egész Európában el-
terjedést nyernek!

A mi a halak tulajdonképi tápértékét illeti, ez
átalában az emlős állatok és madarak húsának
tápértékén jóval alul áll, középszámmal oly vi-
szonyban, hogy 3 font hal körülbelől annyi táp-
értéket képvisel, mint két font az omlős állatok
húsából. Ehhez járul még átalában a halak húsá-
nak nagyobb víztartalma, mely egyébiránt, vala-
mint a zsirtartalom is a különféle fajoknál nagyon
különböző. Vajon azon csekély mennyiségü jod,
melyet a tengeri halakban mindig, de az édes-vizi
halakban soha sem találhatni, gyakorol-e valami
észrevehető befolyást az emberi szervezetre na-
gyobb mérvű haltáplálkozás mollett? — ezt
ezuttal érintetlenül hagyjuk.

Tudva van, hogy a halétkek emészthetőségére
s izletesecgére nemcsak az elkészítés módjának,
hanem a halakkal való bánásmódnak, a megölés
idejének és módjának is félreismerhetlen befolyása
van. Hollandiában, — mint ezt az ott utazók is-
mételve tapasztalak, — a tengeri és folyóvizi halak
hasonlithatlanul izletesebbek, és sokkal keményebb
hust adnak, mint a minőket más országokban ta-
lálhatni. Az ottaniak ezen előnye azonban, egy-
hangu itélet szerint, annak a következménye, hogy
Hollandiában a halak mindjárt azon pillanatban,
melyben a vizből kihúzattak, megölettetnek; mig
nálunk s egyéb országokban is szokás, a halakat
gyakran napokig a kihalászás után hosszadalmas

a családok egyetértése, összeműködése, részvéte I halálküzdelemben•• tartani, s csak közvetlenül az
épen nem gyámolit, alig tehetnek. Nem fejthetik elkészítés előtt megölni. E módszer annál feltünőbb,
ki azt az erőt, mely közvetlen és ugy hasson a minthogy nálunk senkinek sem jut eszébe ÍIZ em-
növendék lelkére, kedélyére, hogy benyomásait I los állatok húsát, melyek valamely betegségben

nesemmi időviszony és idegen hatás el
Ez e sajátságos időkben lehetetlen. Nincs testü-
let, egyházi vagy világi, mely iskolarendezési,
nevelési elveivel, főkép pedig a reailzmus között f az ezészrégr
fenforgó ama nagyfontosságu kérdés eldöntésére I menyeket von
nézve a kellő állásponttal egészen tisztában legyen.
Nincs eléggé nagy száma a képzett nevelő és ta-
nitó egyéneknek, hogy tudomány és nevelési erély
által az iskola maradandó hatást tegyen. Nincs
elég magasztos példányképe a fajszerető s önfel-
áldozó hazafiságnak , az átalában érthető, vonzó
nagy jellemeknek. Mert valóban legnagyobb ne-
velők mégis a nagy emberek volnának.

Imre Sándor-

A hal mint tápszer.
A mózesi teremtés-történet szerint az 5-dik

napon teremtett végetlen nagyszámu s különféle
vizi-lakók ősidőktől fogva kedvencz eledel* t ké-
pezték az embereknek; sőt a gerinczea állatok ez
osztálya, már a mi élelmi czikkül valo gyakori
használtatásukat illeti, — csak igen kevéssé áll

j hullottak el, vagy ölettek meg, — tápszerül hasz-
nálni; sőt a beteg marhák hugának elárusitást
szigorún tilaltnaztatik, minthogy azoknak élvezése
az egészségre nézve határozottan károg következ-

maga után. Már most bizonyosan
azt sem fogja senki tagadhatni, hogy halak, me-
lyek aránylag hosszu ideig mög vannak fosztva
életök legszükségesebb elemétől, a friss, bő lég-
tartalmu viztől, m g kell hogy betegedjenek, vagy
hogy beteg halak húsának élvezete kevésbbé
egézségveszélyes lenne, mint a beteg emlősöké.
Tehát egészen eltekintve azon tapasztalattól, hogy
a halászat után azonnal megölt halak husa sokkal
izletesebb, mint az olyanoké, melyeket órákig vagy
napokig tettünk ki egy lényökkel egészen ellenkező
természetü és kíoteljos életnek, — már a halakat
fogyasztó közö iség egészségének érdekében is
sürgetőlog. kell figyelmeztetnünk, hogy a halak a
vizből valo kifogatásuk után azonnal megölettos-
senek. E megölés némely helyen rendkivül durva
módon történik; addig verik ugyanis a halak fejét
valami kemény tárgyhoz, mig el nem vesztik éle-
töket, holott sokkal czélszerübb lenne az agyat a
hátgerincztől elválasztani, tehát a fej hátsó felén

lkalmazott metszés által rögtöni hslállal kivé-
gezni.

Azon kegyetlen szokásnak, miszerint a ha-
lakat nem ölik meg azonnal, a mint a vizből ki-
fogják, oka azon eltorjedt hitben keresendő, mintha
a megölt halak husa nagyon hamar enyészetnek
indulna, tehát csak közvetlen az elkészítés előtt
szabad őket megölni. E nézet azonban — bármily
elterjedt legyen is, — hibás; mert a megölt halnak
husa, hidog helyen tartva, legalább is 48 óráig
tökéletes épon eláll; mig ellenben tény, hogy
mindazon állatok husa, melyek fölizgatott álla-
potban öletnek meg, mint pl. az őzek, vagy mint
épen az emlitett kegyetlen módon megölt halaké
is, feltünőleg gyorsan enyészetnek indul.

Az itt közlött észleleteket annyival inkább
áta'ános figyelembe ajánljuk, minthogy épen nem
lehetetlen, hogy azon némelykori roszullét, melyet
friss ugyan, de az elhelyezés s elszállítás módja
következtében megbetegült halak húsának élve-
zete után erezünk, összefüggésben áll e halak hú-
sának megváltozott természetével, melyek napokig
ki voltak téve a halálküzdelemnek.

Kiss Elek.

May,var Am rika.
(Vége.)

New-York, 1871. szeptember.
Az „Atlantic-Garden"-ben magyar pinczér

traktál bennünket amerikai „Láger Bier"-rel. Sőt,
mi több, az itt éneklő tiroli énekesek igazgatója
meglehetősen jól beszéli a magyar nyelvet, miután
több éven át Magyarországon sangereskedett. Az
idén két életrevaló ifju hazánkfia: Flütsch István
Egerből és Galambos Antal Székes-Fehérvárról
társaságba állván, a nyári hónapokon át „Hun-
garian Ice cream"-mal, azaz: fagylalttal kezdtek
kereskedni. Az előbbeni czukrász, az utóbbi ke-
reskedő lévén, épen összeillettek, és az üzlet pom-
pásan megy, most már csupán Galambo? Antal
vezetése alatt.

Az itt eltemetett magyarok közül csakis
Zsulánszkyné sirját Grerr.woodban, Meszlényinéét
a 9-ik utcza egyik templomának udvarán s Cser-
melyi Józaefót sikerült megtalálnom.

A mi Magyarország kormányi képviseletét
illeti, ezzel ugyancsak roszul állunk. Úgy mint
mindenütt, itt is csak ,,Öáterreich"-ot ismer a
,,Konsul General"; hogy magyarul tudjon, azt
talán még álmodni is merészség volna, sőt magyar-
ellenes érzelmének nem egyszer adá csalhatlan
jelét.^ Megbizható egyénektől hallom, hogy az
itteni konzul mennyit ártott már a maaryar keres-
kedelem erdőkéinek. Hasonló, bennünket hálára
épon nem kötelező érzületü egyénnek festik a
washingtoni osztrák követőt, Lederer bárót is.

New-yorki hazánkfiai közaláirás folytán kér-
vényt intéztek a magyar miniszteriumhoz, hogy
Just itteni bankár és hazánkfia neveztessék ki
magyar konzullá, ki zsenge magyar kereskedel-
münknek jobb védője lenne. De a kormány a
washingtoni követséghez fordult, nem bi^ván itteni
tekintélyes hazánkfiai aláírásában és szavaiban.
Gondolhatjuk, hogy az osztrák követség mily
szemekkel fogadta ezen hozzákerült iratot. A kö-
vetség vélemény-adás miatt felküldé a kérvényt
az akkor már konzulságra aspiráló jelenlogi kon-
zulnak. Hogy milyen volt az adott vélemény, elég
leend annyit megemlítenem, hogy nemcsak a ma-
gyarok által kitüzött jelöltek, de még az aláirott
tehetős és gazdag magyar polgárokat is, mint a
kereskedelemben nem számitó egyéneket tünteté
tel, minek jutalmaért a véleményt adó aspiráns ki
is neveztetett konzullá. Igy áll ez a mi képvi-
seltetésünkkel mindenütt, s bármily türelminek
legyünk is, fáj tapasztalnunk mint magyaroknak
azt, hogy a külföldön, a diplomácziában nem
létezünk, nem ismernek. Ezt nem hiszik el az ott-
hon valók, de jönnének ki és tapasztalnák mindazt,
mit mi — habár csak ideiglenesen is — külföldön
utazó magyarok szomoruan tapasztalni kényte-
lenek vagyunk....

A minap „West Point"-ba rándultam, meg-
nézni az Egyesült-Allamok katonai akadémiáját;
midőn az illető tiszt mogtudá, hogy magyar vagyok,
fölemlité, hogy az intézeti minta-lovasság közt is
van egy magyar már számos éve, s hogy egyike a
egjobb lovasoknak, kiket ő valaha ismert; ha a

lóval nem tudnak elbánni, csak aző kezeibe adják
s pár hét alatt a legszelídebb hátas paripa válik
belőle.

Fölkerestom ezen itt hirre kapott hazámfiát, a
ki a magyar szó hallatára nagy örömmel fogidott.



Megtudtam tőle, hogy neve Babatin András, szü-
letésére nézve Nagy-Kun-Madarasról való ; husz
év előtt hagyta el Európát. 1848-ban Prágából a
„Hunyadi huszárok"-kal Kossuth felhívására hazá-
jába ment, de itt a világosi fegyverletétel után
elfogatván, mint besorozott, Olaszországba vite-
tett, honnan sikerült megszöknie Amerikába. Vé-
gig harczolta az amerikai polgárháborút mint
tüzér, s kitüntetéseket is nyert bátorságáért. Mi-
óta itt van, senkinek sem irt, s mint hiszi, három
élő testvére sommit sem tud felőle. Nemsokára
haza készül, de fél a némettől, és alig sikerült e
tekintetben megnyugtatnom. A magyar beszéd-
ből nagyon [kijött, en lóvén a harmadik magyar,
kivel husz év óta itt Amerikában találkozott, s ha
angolul nem tudunk, nagyon nehéz őt megérteni.

Mielőtt „Magyar Amerikámat" bevégezném,
emlitést kell tennem valamiről, mit majd minden
new-yorki magyar tud, de annál kevésbbé tudják
otthon, és ez a „Paprika Tinctura" története.

Mintegy 20—22 éve lehet, hogy egy hazánkfia,
mint egyszerü szürszabó-logény, jött át Amerikába,
uj hazát keresni. Eleinte New-York mellett dol-
gozott, szerényen, egy szabó műhelyében, nem is
sejditvo gépies foglalkozása közt, hogy szerencsé-
jének csillaga a szabómester háza fölött fog alá
ragyogni.

Történt, hogy meghűtvén magát ez uj ame-
rikai polgár-
társ, hascsika-
rást kapott, s
e nem óhajtott
kellemes hely-
zetben eszébe
jutott a ked-
ves magyar
haza, annak
egyik nemzeti
orvossága: a
paprikás pá-
linka. Nosza
egy pár percz
alatt együtt
volt a „re-
mody" és a
hasfájás elállt.

Egy pár
nap mulva a
szomszédasz-

szony panasz-
kodik hasonló
bajról, a ma-
gyarudvarias-
ság nem on-

gedé meg,
hogy meg ne
kinálja a ta-
lán épen csi-
nos menyecs-
két a magyar
orvossággal. A
szer használt,
s C3ak hamar
hirro kapott,
mert jöttek a
szomszédasz-
szonyok, s a

tfaskát egy
párszor ujrázni kellett az orvosi hivatást értő
szabólegénynek.

Többek tanácsára táblát tett ki a műhely
ajtajára, hirdetvén több variáczióban, mint: „Tinc-
turus Paprikus", „Tinctura Paprikus", „Tinctu-
rus Paprika" nevek alatt, a hascsikarás (kólika)
ujonnan feltalált megzabolázóját.

Szerencse, hogy az amerikai minden után kap-
kod, a mi u j ; N. hazánkfia jó üzleteket csinált,
ott hagyta a tűt, műhelyt és ollót; bement New-
Yorkba lakni, hol nagyban kezdé üzletét folytatni,
sőt, mint másoknak meséli, az orvosi egyetemet
is látogatta, hogy külsőleg vagy belsőleg, azt mai
napig sem tudja senki.

Az üzlet pompásan ment, vidékre is nagyobb
üzleti kirándulásokat tett; a „Tincturus Pap-
rika" csodákat mivelt, talán nem annyira a be-
tegeken, mint N. barátunk zsebeibon, hol a dollá-
rok már alig fértek meg.

Az eredmény az, hogy a volt szür-szabó-
nak az ötödik Avenue mellett gyönyörü nagy
háza van a legpompásabb berendezéssel, több
nagy olajfestménynyel, melyek a doktor urat
katonai öltönyben tüntetik elő, bár katona soha
sem volt.

Most, mint hirlik 50,000 bold föidet vett a
nyugaton , hol egy Attila nevü magyar telepet
akar alapitani.
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Amerika ilyen ország! szerencse, bátorság 8 a
„business" megy.

Próbálták azóta többen ismételni a „Tinctu-
rus Paprika" népszerűsítését, mint pl. Koth, Gold-
ner s más hazánkfiai, de dr. N. csillaga nem ki-
sérte őket, s csekély koresot után kénytelenek
voltak más üzlot után nézni.

Ennyi, a mit rövid ittlétem alatt, napi fog-
lalatosságaim után kevés rendelkezésre álló szabad
időben, fontosabb teendőim mellett összeszedni
sikerült. Meglehet, hogy más magyarnak több
ideje lévén, vagy mint ícéj-utazó utazván, ügyes
kutatás mellett, még többet fog találni, mert van
még, csak idő kellene hozzá kikutatni. Részemről
érdekesnek tartam rendelkezésemre álló szabad
időmnek egy kis részét ezen czélra szentelni, mert
ily dolgok részletei sokszor buzditólag hatnak az
otthon levő és terveket faragó bátortalan ifjura.

Tudom, hogy a külföldi magyar egyletek
ismertetése is hány ifjut bátorított fel világot látni,
s ba az illető önzéstelen buzgó hazafi, ugy a tapasz-
talatok előbb-utóbb visszahatnak a hazára.

Ha utaimban még találnék magyar dolgokat,
ugy e cziklust folytatandom; ha nem, ugy némely
amerikai intézmények ismertetésével leendek bá-
tor a szives olvasó türelmét igénybe venni.

A viszontlátásig! Liptay Pál.
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Furó gép a mont-cenisi alagut készítésénél.

Egyveleg;
** {Gyilkosok statisztikája.) Olaszországban

a napokban egy ily czimü munka hagyta el a saj-
tót: „Sugli omícidi in Itália", melylyel most a
flórenczi és milanói lapok vezérczikkekben foglal-
koznak. A törvényszék elé állitott gyilkosok száma
1869-ben 3068, mely számba nincsenek azok be-
foglalva, kiknek az igazságszolgáltatás kezét sike-
rült kikerülniök. Ellenben azokat is számba véve,
kik a gyilkossági bünt mások által követték el, a
gyilkosok száma 1869-ben 3360 volt Olaszország-
ban. Oly szám, mely már magában is szomoru vi-
lágot vet az olasz életbiztonsági állapotokra, még
inkább pedig akkor, ha más államok gyilkossági
statisztikáival vetjük azt össze. Francziaországban
1863-ban csak 676 egyén állott esküdtszék előtt
gyilkossági vád miatt; tohát Francziaországban
sokkal nagyobb számu lakosság mellett a gyilko-
sok száma %-dét sem éri ol az olaszországi gyil-
kosok számának. Angliában 1867-ben 508 egyén
vádoltatott gyilkosságról, mely a francziaországi
kontingenst aránylag ugyan fölülmulja, de messze
marad az olasz kontingenstől. A fönidézett munka
szerzője, Olaszország bünügyi statisztikájának e
borzasztó képét azon megjegyzéssel akarja fölvilá-
gosítani, hogy az olasz nép egyátalán, főleg pedig
az inkább délre fekvő olasz tartományok lakói

fölöttébb heves és ingerlékeny véralkattal birnak,
moly boszura s a sértés rögtöni megtorlására in-
gerel. A velenczei olasz már sokkal mérsékeltebb
véralkatu, mint pl. a romagnai.

** (A Keleti-tenger mélysége.) A Keleti-tenger
megvizsgálása végett tett expediczióról irják:
Aug. 24-kén tért vissza a kieli kikötőbe a „Pom-
merania" királyi gőzös keleti-tengeri expediczió-
jából', mely júl. 6-dikán vette kezdetét. A hajó
Stockholmból Gothlandba ment, innét kelet foló
az orosz part közolébo, majd ismét visszatért Goth-
laüdba, innét pedig Memelbe. Igy bejárta a
Keleti-tenger legmélyebb részeit három különböző
irányban; megállapodott ezek után a porosz ki-
kötőkben, különösen Danczig előtt és kutatásokat
tett a Keleti-tenger azon'részében, mely Pomme-
ránia, Gothland, Oeland és Rügen közt fekszik.
Utközben a teng3r mélysége, sótartalma és a viz-
folyás iránt kutatások tétettek, ezenkivül a tenger
fenekéről állatokat és növényeket hoztak. A vizs-
gálatok szerint a Keleti-tenger legnagyobb mély-
sége Gothland és Windau közt 720 láb, nem pedig
1100 láb a régi adatok szerint. 600—720 láb
mélység közt a viz jéghideg. A lebocsátott hév-
mérők VJ—2 fok R. mutattak julius végén. Élő
növény itt nem találtatott; állatok közül is csak
kétféle féreg találtatott a kiaknázott agyagban. A
hidegség folytán itt az állatok nem élhetnek meg,

a viz külön-
ben is kevés
sótartalommal
bir. 30 — 60
lábnyi mély-
ségig még ta-
lálhatók álla-
tok, de ezek
nem mennek

60 lábnál
alább. Kihalt
növények ré-
szei azonban
a legmélyebb
helyeken is ta-
lálhatók és
férgeket táp-
lálnak.

** (Szeren-
csétlenség egy
állat-seregiét-
ben.) Őreiből
Oroszország-
ból irják:

Szept. 1-sőre
Heidenreich

állat- szelídítő
nagy mutat-
ványokat hir-
detett állatai-
val. Közönség

igen nagy-
számmal je-
lent meg. Hei-
denroich meg-
kezdte mutat-
ványait, kezé-
bőletetteasze-
liditett nagy
kígyókat, ját-

szadozott az amerikai medvékkel s aztán az oroszlán
fogdájához közeledett. Az oroszlán épen egy nagy
darab hüsön rágódott, melyet Heidenreich kirán-
tott szájából. Erre az oroszlán dühös lett, szemeit
elfutotta a vér és iszonyu orditással Heidenreichra
rohant s oldalába verte karmait, a ruhával nagy
darab húsokat is tépve ki a szerencsétlen állat-
szeliditő testéből. Az állatszeliditő segéde és a
szolgák odasiettek és Hoidenreichot ki is ragad-
ták az oroszlán karmai közül, de későn volt;
Heidenreich még ugyanazon éjjel meghalt. A hall-
gatóság természetesen el volt rémülve, a nők
elájultak s azután mindenki őrült hévvel rohant
kifelé. A nagy tolongásban ismét történtek kisebb
nagyobb sérülések, nem is emlitve az ellopott tár-
czák és órák számát.

** (A franczia trónkövetelők vagyona.) Aumale
herczeg megvette Peroire palotáját; ezt különben
könnyen tehette, lévén neki harmadfél millió frank
évi jövedelme. Utána Joinville a leggazdagabb
Orleans. Montpensier herczeg fölött sincs mit saj-
nálkoznunk: Adelaide herczegnőtől meglehetős
vagyont örökölvén, Spanyolországban spekula-
cziókba ereszkedett, melyek neki a herczegek leg-
fösvényebbikének nevét szerezték. A párisi gróf és
Chartres herczeg egyenként egy-egy millió frank
jövedelmet élveznek.
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Irodalom és művészet.
= („Egyéni nézetek.") Irta Jenő. — Ez egy-

szerü czim alatt figyelemre méltó röpirat jelent
meg, mely aXIX-ik század uralkodó szelleméntk,
a demokratiának eszméivel foglalkozik; az álnevű
szerző művét világos előadás, erős logika és
mély gondolkozás s e fölött a maga idejében al-
kalmazott nyilt igazmondás jellemzik. Néhol
érdesen, mondhatni nyersen szól a dologhoz;
reámutat a kontinens alkotmányos életének szem-
beötlő, de azírt alig orvosolt bajaira; majd kimé-
letlen kézzel vonja le a fátyolt társadalmunk so-
kaság os árnyoldalairól; de valahányszor ezt és
igy teszi, mindig kitünik, hogy a szabadságsze-
retete ösztönzi a tartalék nélküli igazmondásra;
hogy az alkotmány osság és emberiség forró sze-
retete adott tollat kezébe, s azt az igazságszeretet
érzete, a valódi dmiokratia és ennek mellőzhetlen
föltétele — az egyenlőség hő óhajtása vezeti. —
A röpirat ismertetésére még visszatérünk, addig
is bátran ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe. — A
8 ivre terjedő könyv Pozsonjban Schreiber Ala-
josnál nyomatott, a Heckenast Gusztáv könyv-
kiadó- hivatalában kapható; ára 1 ft.

= (A Csokonai dicskölkmény) pályázatára
kitüzött 40 aranyat a birálók egyhangulag a 30-ik
számu pályaműnek itélték oda. A pályadijt nyert
mü szerzője: Szász Károly.

— (Bétész Imre ,,Figyelmező"-jének) szep-
temberi füzetében azon iskolaügyi czikk, melyet
mult számunkban a szerkesztő müvt'nek^ gondo-
lánk, mint ő rm ga értesit, nem tőle származott.

Minket az ártatlan sejtelemre a névtelenség és az
vezetett, hogy a czikk tartalmát sirályát a R. I.
nézeteivel s modorával nagyon egyezőknek talál-
tuk. — A „Figyelmező" ugyanazon füzetéből át-
veszszük Imre Sándor kitünő jelességü czikkét,
mtly átalános feltünést okozott s közhelyesléssel
találkozott.

** (A Kisfaludy-társaság „Évlapjai"nalc)
VI. kötete 260 oldalra terjedő kötetben megjelent,
tartalmazva a hivatalos közleményeken kivül kö-
vetkező irodalmi munkálatokat: ,,A regény föla-
data", székfoglaló értekez/s P. Szathmáry Károly-
tól; „Moliere-forditásainkról" Szász Károlytól;
, A sztllem meghamisitása", Jókaitól; „Idősb
Markó Károly" Keleti Gusztávtól; „Anyám em-
léke" Tóth Kálmántól; ,,A magyar Faust" (Hat-
vani) Jókaitól; „Szeretlek," költemény Dobsa La-
jostól; „A tragédia elmélete," jutalmazott pálya-
munka Né^y Lászlótól.- A kötet ára 1 frt 50 kr.

— (,.A tragédia elmélete",) a Kisfaludy-társa-
ság által koszoruzott értekezés Névy Lászlótól, a
Kisfaludy-társaság évlapjai hatodik kötetében, s
azonkivül külön lenyomatban is megjelent az
Athenaeum kiadásában. A legfontosabb s egy-
szersmind legérdekesebb széptani kérdések egyi-
kének rendszeres, világos tárgyalását veszszük e
94 (nagy 8-adrétü) lapra terjedő füzetben.Aszerző,
ki „Az írásművek elmélete" czimü művével már
előbb is előnyösen ismertette meg magát irodal-
munkban, jelen dolgozatában mint széles olvasott-
sággal, teljes tájékozottsággal biró 8 a mellett
önálló felfogású és biztos Ítéletű széptani iró
jelenik meg előttünk. Hiszszük, hogy e jeles dol-
gozat, melyről annak idejében apályabirák is annyi
dicsérettel nyilatkoztak, szélesb körben is teljes
elismerésre találand. A külön lenyomat ára 80 kr.

— („Az 1848—9-diki pénzügy.") A forra-
dalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és
a forradalmi kiadásoknak ismertetése; az eredeti
számadások alapján, irta Lukács Béla. Az Athe-
naeum kiadása. Ára 1 frt. — Forradalmunk ed-
digi történetírói a politikai és haditörténelem
mellett a pénzügy í dolgok tüzetesb ismertetését

jóformán egészen mellőzték. Szárazabb s kevésbbé
hatásos oldala kétségkivül a történelemnek; de
azért beható ismertetése szükséges, tanuságos s
érdekes is. A fiatal szerzö mindenesetre köszöne-
tet érdemel, hogy a kép ez oldalát is tüzetesen
megismertetni vállalkozott; műve becses adalék
ama korszak történetéhez.

— („Honi közlöny'1) czim alatt politikai, tudo-
mányos, társadalmi és szépirodalmi lapot inditott
meg Kámory Sámuel, az ismeretes biblia-forditó,
Pozsonyban. Az első (októberi) füzet nagyon is
vegyes tartalma apró, aforizmaszerü, össze-vissza
hányt közleményekbői áll, melyek mindent felölel-
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nek, de nagy halmazukból nem sikerült valami \
életre valót kihalásznunk. A kiadótulajdonos és
egyszersmind főszerkesztő, ugy látszik a legtöbb
közleménynek irója. A szépirodalmi részt Thaly
Kálmán egy „kurucz" -\erse, s egypár zsenge
képviseli. Talán a további füzetek több dicséretet
fognak érdemelni. Megjelenik minden hó l-jén s
előfizetési ára egt'sz évre 2 frt.

— („Magyar helyesirástan"), tanodái és ma-
gán-használatra. Irta Gergely Lajos radnótí'ái lel-
kész , kiadja Stein János Kolozsvártt. Alapos
nyelvtani készültséggel irt s sok részben eredeti
fölfogásról tanuskodó munka, melyet az illetők
haszonnal forgathatnak. Ara 80 kr.

** (Ráth Mór kiadásában) 16-od rét zseb-
kiadásban megjelent: Az l!571-dik évi ország-
gyülési törvenj czikkek első füzete (I—XLIII.)
Hivatalos kiadás. Ára 1 frt. 80 kr.

— („Az okszerű talajmivelés elvei és szabályai")
czim alatt becses szakmunka jelent meg, Sporzon
Pál a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanin-
tézet igazgatójától. E könyvnek tanuló és gya-
korló gazdák egyaránt nagy hasznát veendik. Is-
merni alaposan a talaj természetét és igényeit,
ehhez képest a földet vetés alá kellő mivelés és
trágyázás által előkészíteni: ez képezi a gazdasági
sikeres termelés alapföltételeit s ez irányban a mű
minden részletre kiterjed. Az első a talaj meg-
munkálásáról, nevezetesen az erre szolgáló eszkö-
zökről, ekékről, boronákról, hengerekről, s ezek-
nek munkájáról szól; a második rész a trágyá-
zásról, ennek hatásáról, ugy szintén a különféle
szerves és ásványtrágyák elemzéséről; a harmadik
rész végre szól a talajnak renden kívüli megmun-
kálásáról lelkesitő és javító miveletek által. Elő-
adása szabatos és világos. A könyv ára 1 frt 50 kr.
s az Eggenberger-féle (Hoftmann és Molnár) aka-
démiai könyvkereskedés bizománya.

** („Önügyvéd") czimü munka jelen meg
Hoffmann és Molnár Eggenberger-féle kÖnyvke-
roekcd^eébQn; szerzője Kvtnv'f Alajos, köz és váltó
ügyvéd, a királyi itélő tábla birája. A munka há-
rom főrészre van osztva; az olső rész tárgyalja a
közhatóságokat, különösen az ujból szervezendő
kir. biróságokat, törvényhatóságokat, községeket
és azok hatáskörét; a második részben foglaltat-
nak az okiratok külöcböző nemei, a megkivántató
törvény-magyarázatokkal, ismerteti a házasaági
viszonyokra vonatkozó törvényeket és szabályo-
kat, ezek között közli a protestánsok házassági
ügyeit szabályozó, II. József császár által kibo-
csátott, utóbb törvényes erőre emelt szabályren-
deletet'^, mely magyar könyvekben alig található
fel; a harmadik rész beadványokról szól, és ismer-
teti a peres és peren kívüli eljárás különböző
nemeit ugy polgári, mint büntető- és sajtó-ügyek-
ben. E gyakorlati irányu munka tanácsadóul szol-
gálhat mindennemü szerződések, végrendeletek,
kérvények, perbeszédek, stb. szerkesztésére a nél-
kül, hogy — a mennyiben a törvény engedi —
ügyvéd segélyét igénybe kellene venni. A 25 ivre
terjedő könyv megrendelési ára 2 ft. 50 kr. Bolti
ára novemberen tul magasabb leend.

* * („Bács-Bodrogh vármegye népszerü földrajzi,
történelmi statisztikája'1) czimü munkára hirdet
előfizetést Fridrik Tamás népiskolai tanitó. A 25
ivre terjedőnagy nyolczadrétü könyvnek, csinosan
kötve, melléklettel együtt előfizetési ára 1 frt 50

! kr. A megrendelés szerző nevére Adára intézendő,
j a mű utánvét mellett küldetik szét.
I ** („Külföldi Költőkből") czim alatt Prém
1 József, kitől a szépirodalmi lapokban már több
'< forditott vers jelent mög, előfizetést hirdet egy
í kötet költeményre, melyet jeles angol, franczia
és német költők műveiből állit össze. Nevezetesen

i Tennyson, Motherwell, Musset, Poe, Lingp, Gei-
bel, Hugo, Beranger, Uhland stb. műveiből lesz-
nek e forditások oly darabokból, melyek még
nincsenek átültetve. A kötet november végén
jelenik meg 12 iven, s előfizetési ára a füzött

' példánynak 1 ft, díszpéldánynak 2 ft. Ez összegek
; szerzőhöz (három korona-uteza 25. sz.) küldendők.
í
• Köziiitézetek, egyletek.

** (Magyar tud. akadémia.) A szünidő utáni
őszi idény első ülése október 2-kán a nyelv- és
széptudományi osztályra esett. Ez osztályülést
rövid összes ülés előzte meg, melyben Csengery

Antal másodelnök néhány egyszerü szóval üdvö-
zölte az akadémiát, jó sikert kívánván a követ-
kező év munkálataihoz; utána Arany János főtit-
kár adta elő a szünidő alatt előfordult eseményeket.
Elsö ezek között az akadémia vesztesége, me-
lyet négy régi levelező tagjának: Árvay Gergely,
Flór Ferencz, Fábián István és Bittnicz Lajos
halála által szenvedett. Ez utóbbi jeles régiség-
gyűjteményét az akadémiának hagyományozta. —
Csokonai szobrának leleplezésére Debreczenbe a
rendező bizottság meghívása folytán Pulszky,
Gyulai Pál, Szász Károly és Szigligeti küldetnek
ki, hogy az akadémiát az ünnepélyen képviseljék.
— Rónay Jáczint osztály titkár jelenti, hogy a ko-
ronaherczeg mellé történet-tanárnak meghivatván,
egy évig a titkárságot nem folytathatja. — Több-
megye részéről beérkezett a válasz az akadémia,
illetőleg a belügyminiszterium azon felszólítására,
miszerint levéltáraikból a történelmi fontossággal
biró okiratok másolatait, vagy legalább rövid
tartalomjegyzékét küldjék be. Néhányan küldenek
valamit, mások levéltáruk szegénységére hivat-
koznak vagy kitérőlog felelnek. Válaszaikat a tör-
ténelmi bizottság fogja átvizsgálni. — Bolyai
Farkas volt man svásárhelyi tanár és fia Bolyai
János nagy értékü mathematikai müveik tárgyá-
ban külföldről egyszerre két helyről is érkeznek
tudakozódások: egyfelől Rómából herczeg Buon-
compagnie Boldizsártól,másfelől a bordeauxi ter-
mészettudományi társulattól. A két jeles magyar
mathematikusról egyformán nagy magasztalással
emlékezvén meg, kérik ezek hátrahagyott iratait
közrebocsátani, a ezáltal az európai tudományos-
ságnak kiváló szolgálatot tenni. Miután a két
Bolyainak hátrahagyott iratai jelenleg az akadémia
kézirattárában őriztetnek, az ügy a harmadik
osztályhoz adatik ki véleményezés végett. — E
tárgyak elintézése után osztály-ülés következvén,
az elnöki széket Pulszky Ferencz foglalta el, az
olvasó asztalt pedig Szilády Áron, ki gróf Kuun
Gézának „A sémi magánhangzók és azok megje-
lölési módjairól" szoló értekezését olvasta föl,,
melyben szerző a sémi nyelvben előforduló ma~
gánhfigzókat ismerteti, tüzetesen és nyelvtudo-
mányi szempontból. — Ezután Fogarasi János
mutatta be Bálinth Gábor Keleten utazó hazánk-
fiának az akadémiához intézett jelentését. Bálinth
tudatja, hogy megérkezett Kazánba, ott pár
hónapot jól felhasznált a tatár ea orosz nyelvek
tanulmányozására; nemsokára elindul Asztra-
chánba s ott főleg a kalmük (vagy kalmik) nyel-
vet fogja tanulmánya tárgyává tenni, mely a
mongol nyelvvel majdnem teljesen azonos, csak
írásjegyeik térnek el lényegesen egymástól.

Egyház és iskola.
= (Az egyházi reform-egylet) alakító közgyü-

lésén a benyujtott alapszabály-javaslatok közül az
erdélyit fogadta el tulnyomó többség némi módo-
sitásokkal. E szerint , mint megváltozott czima
(„Magyarországi protestáns egylet") is jelzi, &z
egylet határozottan protestáns jellegü lesz, s egye-
lőre főként a különböző prot. felekezetek közötti
kölcsönös érintkezést, a kellő solidaritás fokozá-
sát, a fiók-egyleti működés utján a vallásos iro-
dalom fólvirágoztatását, iskolák segélyezését, a
tanszabadság védelmét, a vallásos eszmék tisztá-
zását s ez által a buzgóság éleaztését tüzi czélul.

*• (Dr. Navratii Imre) egyetemi m. tanár,
külföldi utjából Pestre visszaérkezett. A jeles spe-
cialista a gégetükrészet szempontjából megláto-
gatta a turini, genfi, lyoni, párisi és londoni nagy
kórházakat, mely utóbbi a parlament-ház átelle-
nében, öt millió ezüst forinton épült és szereltetett
fel. Navratii ur hét egész hetet töltött e különböző
kórházakban a gégetükrészet tanulmányozásával,
s e nemben szerzett tapasztalásait dúsan fogja itt-
hon értékesíthetni.

** (Az orsz. minta-rajstanodas rajztanárképes-
dének) mind előkészitő, mind felsőb b osztályaiban,
a rendes tanulók beiratdsa október hava 16-án
kezdődik az intézet irodájában: Pest, Rombach-
utcza 4 —6-ik sz. a. A fölvételi vizsgálatok, ille-
tőleg próbarajzol ások október 20-dikától 25-ikéig
fognak megtartat n i ; az iskolabeli rendes oktatás
megnyíltának napja pedig, mihelyt a tantermek
bútorozása és fölszerelése be lesz fejezve, haladék-
talanul közhirré fog tétetni. A
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oktatásban, mig a helyiség engedi, vendéglátoga-
tók is, nőket sem zárva ki, részt vehetnek, ha
különben a kivánt rajzbeli készültséget igazolni
képesek. Minden egyéb az iskola ügyeire vonat-
kozó felvilágositással október l-töl fogva fenn
megjelölt szállásán készségesen szolgál: az Orsz.
minta-rajztanoda és rajztanárképezde igazgatósága.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
v* (Franczia szüretélési mód.) Vaálon Fehér-

megyében, a kereskedelmi miniszterium intézke-
dése következtében, érdekes szüret lesz e hó 23-án.
Ugyanis tlrményi Pálnak e czélra sziveson áten-
gedett szőlőjében Térrel E.auxChénes jelos fran-
czia borász a franczia szüretolési módot, borerjesz-
tési és kezelési eljárást fogja bemutatni, a magával
hozott eszközökkel. Budapestről is többen mennek
ki, mivel Vaál a közel fekvő martonvásári vasuti
állomástól kocsin csak egy órajárásnyira fekszik. A
résztvevők fölhivatnak, hogy elszállíttatásuk stb.
végett Ürményi Pál vaáli tisztségéhez forduljanak.

Mi ujság ?
** (A Csokonai-szobor leleplezési ünnepélyének

sorrendje) ez lesz: 1) Összegyülekezés a városház
nagy termében okt. 11-én délelőtt 9'/a órára.
Elindulás onnan a kis emlék-kertbe 9:)/4 órakor.
2) A bevonulás alatt a harangok meghuzatnak.
3) Templomias nyitány a szinházi zenekar által.
4) ,,Isten áldd meg a magyart" a kollegium ének-
kara által. 5) Emlékbeszéd, Imre Sándor tanár-
tól. 6) Ének Csokonaitól. „Üdvöz légy áldás
forrása", a kollegium énekkara által; ezen ének
alatt a szobor lelepleztetik. 7) A pályadijat nyert
dicsköltemény elszavalása, Könyves Toth Mihály
által. 8) „Hazádnak rendületlenül" az énekkar
által. 9) Zene a szinház zenekara által. — Ked-
vezőtlen idő esetében, az egész ünnepély a nagy-
templomban tartatik, s ezalatt a szobor leleplez-
tetik. A pályaudvarban a főkapitány várja a
meghivottakat. Délután 2 órakor társas diszebéd
a polgári kaszinó nagytermében. Este 7 órakor
díszelőadás a szinházban.

** (II. Don Pedro brazíliai császár) európai
kőrútjában vasárnap érkezett meg Becsbe nejével.
Lerándul Pestre is, és itt két napig szándékozik
X'.lőzni. Innen azután I^lootoi* «.*. .A-IOM*****!*!*^**

utazik a Suez-csatorna megtekintésére. A császár,
mint a bécsi lapok irják, erős deli alak; időtől
bámult arczát őszbecsavarodott szakái körözi.
Mindjárt megérkezése után, noha az cső szakadt,
esernyővel gyalog elment az operaházba és egy
földszinti zártszéken hallgatta végig az operát.
Ugy látszik, nem nagy barátja a czeremóniának.

** (A döblingi tébolydát) a királyné vasárnap
meglátogatta gr. Hunyadyné kiséretében, s fél-
óráig időzött ottan. Beszélt egy pár beteg nővel
s a magát III. Napóleonnak hivő tébolyulttal, ki
fogságáról panaszkodott, s aztán megmutattatá
magának a két szobát, hol Széchenyi agyonlőtte
magát, s hol Lenau, a magyar születésü német
költő tölté végnapjait.

** (A tanuló ifjuság) már megérkezett, s a
kávéházak ismét népesek, az utczákon pedig egész
csoportok járnak-kelnek szállás után, mert a ked-
vezőbb hirek daczára is a szálláshiány még mindig
átalános s az árak egy fillérrel sem olcsóbbak. A
koszt-adó gazdasszonyokat ismét látni lehet nagy
kosaraikkal, s az elégültség vissza ült arezukra. Az
egyetem és tanodák környéke élénk 8 állandó cso-
portokkal van körülvéve. Az egyetemen már meg
is kezdődtek a jogász-segélyegyleti elnök válasz-
tási mozgalmak. Az idén szintén két párt van, s a
jelöltek: Csillag Gyula és Kiss János negyedéves
joghallgatók.

** (A pesti régi német szinház telke) ugyancsak
kapós lett. HaasFülöp már régebben 1200ftotigért
négyszög Öléért, oly összeg, melyhez megközelítő
ár sem éretett még el Pesten. Ma az egyesült fő-
városi takarékpénztár 1250 frtot igér Q öléért. A
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magyar földhitelintézet gr. Szapáry Antal által
szintén nyujtott be ajánlatot négyszögöleért 1220
frtot ígérve.

** (Az állatkert részére) Kölnből husz darab
kis papagály érkezett. Hamburgból pedig két kü-
lönféle kanguru, hét mosó medve, két aguti és
nyolcz ritka majom; ezenfelül József főherczeg
egy szép arany sast, Csaby József gőzhajó ügynök
egy fakó keselyűt, Pilaszanovics Antal egy gyö-
nyörü darut, Maderspach Gy. Petrozsényból egy
fiatal zergét ajándékoztak. Megjegyzendő, hogy
zerge még eddigelé Í>Z állatkertben nem volt.
Végre a Bartl-féle örökösök több százra menő
disz- és virágházi növényt ajándékoztak.

** (Házasság.) Pongrácz Sándor honvéd-
huszár-ezredes s pestkerületi honvédkerületi pa-
rancsnok, e hó 2-án vezette oltárhoz Joannovics
Hona k. a—t. a pestbelvárosi templomban. Az
esketési szertartást gróf Pongrácz orosházi lelkész
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SAKKJÁTÉK.
619-ik sz. f. — C z e n t h e Józse f tő l .

(Miskolczon.)
Sötét.

végezte.
Nemzeti szinház.

Péntek, szept. 29. „A jó falusiak." Színmü 5 felv. Irta
Sardou V.; ford. Paulay és Szerdahelyi.

Szombat, szept. 30. „Mártha." Opera 4 felv. Zenéjét
szerzé Flotow. — (Fossa-Gruűz A. k. a. föllépteül).

Vasárnap, okt. 1. „A vén bakancsos és fia a hitszár."
Ne'pszinmü 3 felv. Irta Szigeti J.

Hétfő, okt. 2. „A csacska nök." Vigjáték íi felv.
Kedd, okt. 3. „Faust." Üpera 5 felv. Zenéjét szerzette

Gounod.
Szerda, okt. 4. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv. Irta Mo-

liére; ford. Kazinczy Gábor.
Csütörtök, okt. 5. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.

Zenéjét szevz. Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Munkács. O. L. A beregi honvédzászló felszente-

Vísi ünnepére (október 15) irt kis költemény nem bir önálló
irodalmi becscsel. Az utolsó négy sor legjobb s annak itt
helyet adunk:

Ha jő a harcz s kitört a vész
S lett vér-keresztelő:
Vagy győzzetek, vagy ez legyen
Halotti szemfedö!

— Népdalok. Adjuk vagy nem? Adnók, mert megle-
hetősen eltalált hangok vannak benne; de mégis jobbakat
várunk, mert egészen jól alkotott dalt egyet sem találtunk
köztök; részletek pedig az egész hiányát nem pótolhatják.

— Heves. K. I. Nincs tudomásunk a kérdett tárgyról.
Talán legczélszerübb e részben valamelyik nevesb fényké-

— S.-Kaza. N. S. Az elbeszélés nem áll irodalmi szin-
vonalon. Tárgya nem volna roszul választva; de az elbe-
szélői modor, a reflexiók s az alakítás, nem állják ki a kri-
tikát.

— JVew-York. Z. Gy. Legközelebb közölni fogjuk.
— Memphis. (Tenesse.) Dr. Szerényi. Az előfizetésre

küldött váltót vettük; a kivánt magyar könyvjegyzéketol
fogjuk küldeni.

a b c d e
Világos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 614-ik számu feladvány megfejtése.
(Galambos Lászlótól Jászkiséren.)

Vil. Söt.
1. Ba4—h4 c5-c4
2. Bh4-d4f . . . . . . Kdö—d4
3. Bg6—d6 matt.
1 1. b5-b4
2. b2-b3 2. cö—d
3. b3-c4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József
— Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
István — Csegléden: Galambos Károly. — Karczagon:
Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán:Kovács Albert. — Hatvan-
ban; Sipőcz Ferencz, — A pesti sakk-kör.

Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Nyilt-tér. *)
A Coino-sorsjegycfc

összes sorozatainak birtoka
minden egyes húzásban

s*"" egy kihuzott sorozatot biztosit!'*6

E biztositékkal egy társasjátékot nyitok 25 résztvevőre

25 db Como-járadékjegygyel "V̂ SEK!
25 db 400 frcos csász, töröli v T

(évenkénti 6 húzással)
a nyereményre egyenlő joggal és az eredeti sorsjegyek szét-
osztásával csak 5 ft.o.é.havonkénti részletfizetéssel esfcdkr.
egyszer mindenkorral bélyegért. Minden résztvevő a rész-
letfizetés végeztével egy-egy részletjegyre egy Como- és
egy 4ÜÜ frcos török vasuti kölcsönsorsjegyet kap kézbesítve.

Megbízások pontosan eszközöltetnek, huzási sorozatok
mindig ingyen küldetnek.

Austerlitz Zsigmond
elsö BUDAI váltóházától, a lánczbid mellett.

•) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

Politikai Újdonságok
1871. okt.—decz. folyamára.

fPSF* Szeptember hó végével az évnegyedes előfizeté-
sek ideje lejárván, október l-töl az előfizetés mielőbbi meg-
újítására hivjuk föl a t. olvasó-közönséget, hogy a lap kül-
désében fönnakadás ne történjék.

Elöfizetési föltételek:
i Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva
| A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

együtt:
*ft. 50 ki.
5 » - »

Évnegyedre (okt. —decz. 1871.) .
Félévre (okt.—márcz. 1871— 2.)

Csupán Vasárnapi Ujság:
É v n e g y e d r e ( o k t . — d e c z . 1 8 7 1 . ) 1 ft. 5 0 k r .
F é l é v r e ( o k t . — m á r c z . 1 8 7 1 — 2 . ) . . . . 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz. 1871.) 1 ft. 25 kr.
Félévre (okt.—márcz. 1871-2.) . . . . 2 » 50 „

S V " Az előfizetési pénzek beküldése legczélszerübben
postai utalványnyal eszközölhető, a melyre csak egy 5 kros
bélyeg teendő.

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

j$3S" Melléklet: Elöfizetési fölhívás „A
szünórákra" rziinü ifjusági képes heti-
lapra.

HnnaDi-és
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TARTALOM.
Desjardins Ernő (arczkép). — Háfiz dalaiból. —Chan-

ning a szegényekről (vége). — A mont-cenisi alagut (négy-
képpel). — A mont-cenisi alagut belseje. — Németesedés,
korcsosodás, I. — A hal mint tápszer. — Magyar Amerika,
III . (vége). — Egyveleg. — Tarhal: Irodalom és müvé-
szet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — Nemzeti szin-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér.
— Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. ss.)

HIRDETÉSEK.

ajánlják a
k ö v e t k e z ő vadász- és véd-fe

Kéícsövű hátultöltő Lefaucheux v&
dáss-feororek ™ín«r«™ « " « ? «

OW •»"••• 100 frtig.

Kétcsövü psreussiós vadáss-fegyve

a.'iir^ k'r&'y'cr mü
8 A lotUral siorokozt

dus
választékát.

* Keményen forrasztott vas-csövekkel frt. 13.50, 14.50—18.—
ki Finom drót-damask-ceövekkel frt. SI, 22, 24, 28, 30, 35—60.

Egycsövü percussiós fegyverek g g
stb. számára , patent-sróffal, félig agjazva frt. 6.50, 7.50 , Tégig
ágyazva frt. 7.75 — 10.—
Ruban-csövfkkel frt 12—15

Percussiós zseb-pisztolyok
Kétcsövüek párja frt. 4.40 * 15 frtig

Vontcsövü
Lefaucheux revolverek

iffleai.Sba^vmtáSa A ^ f S k r ? s »*-»«1'w*.gy ^rBi
Vil czéltáblik atekhez Kiugró bohőczczal • •lifllí mozsárral frt. 9.

Sim* 6 ISvetúek frt. 12. H, 16.
Középfinomak, véséssel frt. 14, 16, 20.
Finomabb , finom végessel, arany , ezfist be-

rakattal , ílnora agyakkal . kiállításuknak
megfelelő arányban frt 18,-50.

Lefauchsux marok-revolverek,
legkisebb hatlövetü rédfegyrer frt. 7, 8, 9, 12.

Henry-Jtifle.

P a p i r t ö l l í i i y - I i i l T « I y e h I j * f n n c h c n x fegryrerek l ieg .
C»liber 16 1*

Jlinoírenaüek kék papirtól m* frt. 15.— • frt. 18.—
Finomak zöld papírból » frt. 20.— frt. 27.—
l.ancaster patronok zöld papirtól ezre frt. 28.— frt. 32.—
Töltö-kész*letek darabja frt. 1.30, 1.80. Finomabbnemüeit, ralamint Mén

fegyvernemhez szükséges legujabb egyéb készületek dús Tilaaztékban.
Lafauchenz tölténytartólc, 6>ek es vadásztáskái; 4,- 5, S, 8, 10, 12—15 frtig.
Tadásztdskáií. kisebbek és nagyobbak 3.50. í.50, 6—8—10—12—15 frtig.
Lőpor-tülkök érczből és szaruból 75 krtól 4 frt. 50 kr.
Lőpor-tárak, elzárhatok 1-5 fontnak 2.50—(i.50 lírig.
Sörét-zacskók, kurták és vállbafüggeszthetök 30 kr—5.50-ig.

C é l ü t l ó d á i l & I i l 1

I Eredeti amerikai hátnltöltft HmHW f e e y r e r . a i eddig felfalált goIyó-feRvverek
legtökeletesoike, m e iy e ( f T f̂  p e r c 7 , „! a tt 16-szor eüthetO el, medre, radaisínó, szarvas tfaok
« egréb főradak vadászatára, különösen pedig ntkő/.ben és a háznál mint védfegyver ieen aián-
l»nd». Ara 145 ft. Kéztölténvei szái» 2.40 kr. Készlete* rajzzal é, leiri«»al «T&»tr> Bsolgálink.

Jó minőségü vadász-szerek, -m
Készen t d l t « t t tö l tények tefaucheux-reYolverekhe.

7 mm. * ram. 12 mm.
Síin 3.20 8.80 4.20
Bőr reTolTer-övtáskák.

7 mm. frt. 1.50 9 mm. frt 1— 1! mm. 2.80
VindennemS lokupacgok.
Lőkupacstartók 30 krtó°l 8 frtig:. Vadási- és jelsípok 10 krtól 1 frt. SO

kríg. Vadás2kfirt5k Í.50—SO frtig. Vadaszsiékek 8.50—9 frtig. Va-
dásxkések 1—3 frtig. Óynfatartok 85 krtól % frtig. Kntya-ostorok 60
krtól 3 frtig, Kutyazsinórok és vezetők 45 krtol 8 frtig, nyakrava-
l(5k 1.20-3 frtig, taniW-nyakraTalók 1.40—2 frtig. FegyverseáJok
4.50—8 frtig, szekrények 1 és t fegyvernek 7—IS frtig. KftlSnféle

•ű t a p l ó v a d a s z - s i p k i a l r <ilya 1 frt.* „
f Kimeritő rajzokkal olliUott ArJenrE«h«feke] kiTfinatra bérmentesen

pgF~ Irásbeli megrendelések kftlönSs figyelemmel gyorsan eszközöltetnek. "T§B§§
Minden tőlünk vett fegyvert, lia a/, 3 hét lefolyta alatt változatlan tiszta karban állitta-
<<!•• vissza, mással cserélünk ki, esetlegesen annak értékét készpénzben téritjük meg.

1130 (4—6)

Csak alapos gyógyitás bl«to-
«lf atóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengiilt férfierőt,
gyakori magömlések, sót a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
éra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
ulsoii fókórházbnn kiszolgált osztály-
orvos, a m. kir. természettudományi tár-
sulat rendes tagja minden alkalmatos-
sággal ugy a titoktartás, mini a gyógy-
czél okhoz jól beosztott rendeló-inté-
lefében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
I-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órá-
tól 10-ig és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külitn várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 1096 (4—12)

Figyelmeztetés

a szülőknek!
Ezzel at.cz. szülőknek figyel-

mében ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

„Giliszta-csokoládét,"
mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fö-
lülmúl, de egyszersmind a gyer-
mekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szá-
razon, tejben vagy vizben felol-
vasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.

®*~ 1 db. 15 kr., 6 db. 72kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több. 1144(5-26)

Sipőcz István,
gyógyszerész Pécsett.

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A. nemi élat

titkai s veszélyei
Értekezések a nemzés ég nemi be-

tegségekről, ut utóbbiak <Sv- és gyógy-
módjaival. U 5 1 ( 7 _ 1 2 )

Függelékkel a bnjakdri ragályiásról
és Dr. B o d e t, lyoni orvos

ragályelleni le&bizíosb öv-
szerérői,

• férfi «g n&i ivarsserek bonestani Ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;

utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

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

saját házában.

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-től 4-ig.

Bálvány-uícza 0. szám, 2, emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L,
homaopath-orvos és szülész.

1045 (26-60)

Cs. és kir. szabadal-
mazott, a maga nemé-
ben" egyetlen hatásu
patkány- és egér-

irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o. é.

Cs. és kir. szab. gyökere-
sen hatópoloska-irtószer,
butorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.

Fólülmulhatlan hatásu poloska-irté-
szesz, falazat számára. Festésnél, me-
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes-
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég-
séges egy középnagyságu szobára.

Specialitás, kitü-
nően biztos és gyöke-
resen ható sváb-bogár
(Heimchen) irtó-por.
1 csomag ára 30 kr.,
6 csomag ára lft. 50 kr.

Valódi persn rovar-por,
'a bolhák, molyok,legyék,han-
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
üveg ára 40 kr., 6 nagy üveg
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
20 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é.

_ _ A legcsekélyebb megrendelések
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel-
lett, pontosan teljesittetnek. Minden
czikkhez a szükséges használati utasitás
mellékelve van.

ÜSF* Nagybani árszabályok a t. cz.
gyógyszerész és kereskedő urak kivána-
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.

^SS*^ Alólirt gyár, kölcsönös meg-
egyezés folytán, egyszersmind városi há-
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá-
rak, kórházak és egyes helyiségeknek
személyzete által a nevezett férgektőli
megtisztítására kezesség mellett vállal-
kozik. 1153 (3—24)

Azon hathatós eredmények kö-
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma-
zása által elérettek, csupán a következő-
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség- és magy. kir. belügy-
miniszterium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa-
lotái stb. stb.

Számos megrendelést várt

R E I S S B.,
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a

férgek gyökeres kiirtására
"esten, három korona-nteza 9.

Gyöngeségi állapotok gyógyítása.
bold Sándor' a C z T K Ö V é n y n e l í r e n d k i v ü l i gytígyereJe- •»<%,* legelőször is m
ftold Sándor az o K o s m o s - á b a n ajánlott, tudományos tekintélyek által márrée
elismertetett. Az e gyengült npm,- -j J ^ o J-I g

, *. , « u u neD12o-idegrendszernél, a 3-dik számu rnr* Innda.
csök, a legfényesb eredményeket iH -̂iT ix ,v A I. x coca-iapaa-

A • -i, * -t u/i " y ^ e t idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógysze-
részi illetek szabályzata szerint 1 t a l i ^ i, * i u 1'. * * n^ \ A . . sr u«/B í t-
. . . . . ,,.„, . " i t a U é r , hat doboszé 5 tallér.)A hirneves dr. Samp-
son tanár által a coca-landacsok Tmo, A-I ^ ^ • /•• ^

^ TOK használatáról irt füzetke, egyátalábiin minden
megrendeléshez hozzácsatoltatik s a SJ"*"" 8 0 8 1 1 m i M C n

Magyarországra nézve Pesten: TŐRÖK J. gytfgy,,. k i r á i y

s Becsben: BAUBNER E E L%Z '
g e Pesten: TŐRÖK J. gytf

s Becsben: BAUBNER E., En.elanotheke L

Teljesen megjelent!
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten "(egy etom-uteza

4. sz.) és minden könyvkereskedésben kapható:

Magyar szabadságharcz története
1848—1849.

Vargyas Endre.
108 képpel. (Nagy 8-rét, 468 lap.) Füzve 4 frt.
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Szecskavágő-gépek leirása.
I. Sainaelsoii'fele kisebb fajta szecskavágó.

mely az 1858-ki és későbbi kiállításokon arany-éremmel és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott.
Ezen szecskavágó az 18ö8-ki kiállitáson 40 közt azért kapott arany-

érmet. — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerü szerke-
zete, jó könnyü kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon Összeépített vasállványból áll, melynek elő-
részen a fő- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lódító) látszik. Ezen kereken két
kulkör alaku (convcx) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba vau illesztve, arra valo, hogy a kések élét, szigoruan
lehessen a gép elórészéhez állitani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levö
oldalfbgas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn em-
litett két henger hozza a kés alá.

Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szo-
ritva; a tengelyek, csigakerekek é&jgerselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tai tva legyeneh^ciilönben a gép időnek előtte romlásnak indul.

Ezen szecskavágó-gép m^Bfcféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
/ óra alatt könnyen -10 véka fél hüvelyknyi hosszu szecskát vág. — Oyári ára,

50 fi. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél

csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelődik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés mellett könnyen
40—45 véka szi'cskat lehet órankint vágni, egy embert a gép hajtá-

" ' sara, egyet az etetésére hasznaira. Ára 60 frt. osztr. ért.

II. Amerikai szecskavágók.
Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállitott fa-álllványból állanak, melyeknek előrészen két öntött vas fogatlan henger-

kerékre vannak a kések, számszerint 4 — 3 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtók és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tenge-
lyére illesztett nagy kerékbe vág, moly tengely másik végén szintén egy fogas kerék van, mely által a felső fogas henger

hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerü szerkeze-
tük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és ta-
lán magából a gyárból már pár ezer van Magyar-
országon elterjedve. — Ezen szecska vágó vál a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyk-
nyi hosszu szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 3 késün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszu, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell emlite-
nünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelőtt vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt el-
hagyva ezélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való to-
lására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőb-
ben e?ztözlik. A munka előtt különösen vigyázni
Vcii mrn, I10&3 » csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal meg-
olajozva s a gép por és piszoktól ment le-
gyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalmazható220 ft.
o. é. vág órankint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel haj tva 120 —160
vékát, embererővel hajtva 60—80 vékát; ára 130ft.
o. é. — Embereröre 8 késü, vág óránkint 50—60

vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránk int 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyáta-
l j á n mindent, legyen az széna, szalma vagy kuioriezaszár, — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági ki-
állitáson ezüst-éremmel jutalmaztatott szilárd szerkezete és könnyü kezelése miatt.

Ezen amerikai szecskavágó-gépeket legujabban vasállványra is késziti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

111. Rictimontl- ésfChandler-féle szecskavágók.
Ezen gépek szilárd és csinos alaku vasállványuak, a metszőkések szintén kulkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egy-

más átellenébn álló karjaira vannak csavarok által megerősítve.
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a

kést a gép elejére szigoruan oda lehessen igazitani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzó-
tengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza moz-
gásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően össze-
szoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyü kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
-•**- Af második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alakú
állvány köze.pén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtótengely,
melyen a suly vagy lóditókerék van szintugy a külköralaku késekkel és csava-
rokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre függőlegesen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetitő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgat-
tatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hongertenge-
lyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levö a felső szalmahuzó-
hengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hen-
gert, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.

Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár valtókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szecskát vág. A kerekek következendókép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetitő kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszu szecskát vág.— 2. Ha az alsó szal-
mahuzó-tengelyre a 86 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetítő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
3. Ha a n»gyobb kerék 33 fogú és a kisebb 20 fogú, három negyed hüvelyknyit. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
fogú kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 23 'fogú, 1 hüvelyknyi hosszu szecskát vág.

a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre 10 ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,
a íó-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak ló- és gőz-erőre 250 ft.

E gépeknél is vigyázni kell. hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva,* csavarok meghozva és
a gép áUlaban por, piszoktól óva legyen, mert különben hamar romlásnak indul.

Vidats István gépgyára.

Löwinger A. és Társa
papir-

kereskedése
Pesten,

hatvani-uteza 6. sz.,

a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyo-

mattal 1 ft,., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft, 50 kr.
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo-

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr..

1 ft. 20 kr. ::
90^* 100 levél és boritékhoz d:szes

doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedre!

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-jegyek
a la Minute.

Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.

100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron

1 ft.
100 db. kónyomatu finom kettösfényü

vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két színben

3 ft. 75 kr. 1155 (3-0)
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.

IPF" Nagy választék mindenféle
(illeti, jegyzéki és másoló könyvek-
ben. — Nyomdai munkák megrende-
lés szerint a lehető legolcsóbb ára-
kon. — Levélbeli megrendelések
utánvét mellett teljesittetnek.

0V~ A fennt elősorolt mennyi-
Hegeken kivül—kevesebb nem ren-
delhető meg.

Uri-utcza I-ső sz.

Legujabb

nöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

[Hamburger Adolf]
üzletében

?, uri-utcza 1. sz.;
párisi ház.

* Minták kívánatra i
küldetnek minden-
Jelé Ingyen és

bérmentve.

párisi ház.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy » beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
B V Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra n gyógy-
szerek Is megkfildetnek.
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Tizennyolczadik évfolyam.

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

Előfizetési 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. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

A most lefolyt héten, szerdán, október
ll-kén leplezték le Debreczenben Csokonai
Vitéz Mihály szobrát, melyet lángeszü szü-
löttjének Debreczen álli-
tott, s melyet Izsó Miklós
jeles szobrászunk valódi
müvészi ihlettel készi-
tett el.

Az ünnepélyről alább
vesznek olvasóink rövid
tudósitást, kimerítőbbet
csak jövö számunkban
adhatván. Itt e helyen
magára a szoborműre
akarjuk figyelmüket for-
ditni, megemlékezvén a
költöröl is, a kit ábrázol.

Csokonai Debreczen-
ben született (1773-ban);
az ottani kollégiumban
tanult; ott élte le rövid
élete legnagyobb részét;
ott halt meg (1805-ben);
ott van eltemetve a hat-
van- utcza végénlevö köz-
temetőben , sirját egy
durva vaslobor jelölvén.
Élve-halva ö Debreczené
volt, e tös-gyökeres ma-
gyar városé, mely kitünő
fiát akarván megtisz-
telni e szoborral, legin-
kább önmagát tisztelte
meg, midőn az iroda-
lomnak, a költészetnek
ily tisztelet-oltárt emelt,
s emelte azt egészen
maga erején, a nélkül
hogy a köz-adakozást
országszerte fölhivta s
fénybe vette volna. Mint
Csokonai egészen Debre-
czené volt: szobra is
egészen az. Valami pu-
ritán zordság 8 büszke-
ség van ebben, mely oly
jól illik Debreczenhez.

Ha Debreczen mind-
azáltal országossá tette
a szobor leleplezési ün-
nepét, —versenyre híva
föl országszerte a költői
erőket, s meghiván reá
elsö tudományos és szép-
irodalmi testületeit az
országnak és a sajtó kép-

C s o k o n a i .
viselőit: ezzel ismét annak adott kifejezést,
hogy a mit az egyes tesz, lendít, áldoz: an-
nak csak terhe, fáradalma az övé, sikere

Csokonai szobra, Izsótól.

kell hogy közrehasson s az egész országé
legyen.

Debreczen mindig büszke volt Csoko-
naira. Büszke akkor is,
mikor a közvélemény,
Debreczenen s szomszéd-
ságán kivül nem méltá-
nyolta eléggé aTiszántul
költőjét. Kazinczy s a
kör, mely irodalmunk-
nak és nyelvünknek uj,
nemesb irányt adott, s
magának kétségkivül a
legtöbb s legnagyobb ér-
demeket szerezte, a deb-
reczeni iskolával nyelv
és izlés dolgában nem
járt egy uton. Semmi
kétség, hogy Kazin ezyék-
nak voltegészben igazuk,
s hála a nemzet géniu-
szának,hogy irodalmunk
utánok indult. De mint
vitában rendesen tör-
ténni szokott, az ellen-
félben az igazat, a jót
sem akarjuk s nem tud-
juk elismerni, s érdemeit
kevésbbé méltányoljuk,
mint kellene, a debre-
czeni iskolának a népi-
esre törekvésében csak
póriasságot, a nyelv-
érzékre hivatkozásában
csak tájszólási elfogult-
ságot, tős-gyökeres ma-
gyarosságában csak csi-

szolatlan durvaságot
akartak látni, s ha beval-
lották is, hogy Csoko-
nainak lángészt adott a
természet, egész pályáját
a fékezetlen lángész egy
aberratiójának tartották
s mondották. Még oly
emelkedett szellemü kri-
tikus, mint Kölesei is
igazságtalan volt irá?ta,
s mig a különben de.-ék
Kis János számára csak
magasztalásai vannak,
Csokonaira alig van

egyebe gáncsolásnál.
Csokonai még har-

mincz évvel is halála
után csak Debreczenben

42-ik szám.

Pest, október 15-én 1871.


