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A F I L L É R T Á R
első évszaka folyó februarius1 végével kitelvén , ’a re 
alúlirt, eddigi szerkeztetője, Schmid Antal urtól, e’ folyó
írás’ kiváltságos tulajdonosától, annak további kiadását 
szerződés mellet átvevén, erről a' tisztelt olvasó Közön
séget tudósítani, egyszer smind azt kegyes pártfogásába 
ajánlani bátorkodik.

A’ Fillértár’ czélja, valamint eddig is „mindennemű 
közhasznú ismeretek’ terjesztése44 volt, úgy ezentúl is az 
leend. Mikép megfelelt légyen e’ czélnak, első évszaka 
kezeikben lévén az eddigi előfizető uraknak, szóljon az 
maga magáért. Arról azonban bíztositani kívánta az alúl
irt a’ tisztelt Közönséget, hogy ezen oly hamar és sze
rencsésen utánzott vidéki találmánynál abban legalább 
nem kivánja követni a’ külföldet, hogy ott az ily nemű folyó
írások mindinkább aljasodni látszanak. A '  Fillértár ellen
ben valamint már első évszakában is hónapról hónapra 
előhaladott, úgy ezen pályáját továbJ^í5S^^íatandja, ’s 
azért jövendőre

1-ör Nagyobb formátumban, meg fino
mabb velin papiroson, és még szebb betűkkel ki fog 
adatni.

2-or Noha a’ kőmetszések már eddig is akármely 
külső ilynemü folyóírással bátran léphettek sorompóba, 
még is ezentúl még esinosabbak, választattabbak és ere
detiek lesznek,

3-or A’ nyelvnek teljes tisztasága mellett, lehető
ségig legnagyobb érthetőségére különös gond fog fordí- 
(atni, ú g y , hogy még azon előfizetők is ,  kik szép nyel
vünk' ujabbi tökélyetesebb kifejtését egészen utói nem 
érhették, másban akadályt nem találandnak, mint talán 
helyenként magában az ideák’ szovevényesb voltában, a’ 
mi azonban oktató levélben el nem kerülhető, sőt az ol
vasók’ egyik osztályára nézve hasznos is ,  szükséges]is,. 
Azonban igen sajnálkodva megvalja az alúlirt, hogy azon 
többféle kivánatoknak, mellyek’ következésében a» egyik 
azt kivánja, hogy a’ Fillértár leginkább a ’ gazdasági
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tárgyakkal foglalatoskodjék, a’ másik, hogy technikai, 
egy harmadik, negyedik, hogy gyermek-oktató, természet- 
tudományi , történeti, szeszélyes \s a’ t. ’& a’ t. legyen 
az uralkodó tárgy, a’ dolog’ teljes lehetetlensége miatt 
egészen meg nem felelhet, ’s azért minden tárgyhói a' 
legérdekesbet kiszemelvén, arra járand leginkább töreke- 
dése, hogy a’ magyar publieumban az olvasás7 vágyja 
mindinkább növekedjék.

Noha az előbbiek/ következésében a’ kiadás’ költségei 
mindinkább szaporodnak, az alúlirt még is, bizván a’ tisz
telt Közönségnek hathatós pártfogásában és számos rész
vételében, előbbi egész-évi előfizetést 6 ezüst forintról 5-re 
szállítja le oly formán, hogy ez'  áron következő városok
ban a’ Fillértárra előfizethetni t. i . : Pozsonyban, ifj. Schmid 
Antal urnái; — Pesten, Landerer könyvmühelyében; — 
Debreczenben, t. Bartsay Károly urnái; — Sexárdon, f. 
Augusz Antal urnái és Bécsben Schmid Antal könyvke
reskedésében (£ u d ;Ia u b e tt 9íro. 4 3 9 ) 5 hozzá adván, hogy 
hazánknak a kár mely helységében, liol az előfizetők’ száma 
legalább húszra megy, teendő jelentés után, a’ példányok 
a7 kiadó'  költségén i és minden 11-diknek a \  kiosztó ur’ 
jutalmául reáadása mellett, rendesen 5 forintért helyre 
fognak szolgáltatni. . A’ közönséges könyváros úton 5 11. 
30 kr. postán pedig borítékkal együtt ö forint e. p. leend 
az egész évi előfizetés.

Hogy pedig ezen folyóirás, mellynek kezdete véletlen 
akadályok miatt martius’ elejére esett, jövendőre a'  többi 
honi levelekkel egyformán, azaz uj esztendőben kezdőd
jék, e’ második évszaka már f. e. december’ végével meg- 
szünend, oly formán azonban, hogy ezen 10 hónap alatt 
az előfizető urak minden 53 számat a’ hozzá tartozó 104 
négy edlevél kőmetszésekkel együtt megkapják, mi végre 
minden hónapban egy számmal több ki fog adatni, 's így 
a’ második fél ev augustus’ elejére határoztatik el.

Az első évszak’ példányai még megszerezhetők Po
zsonyban Schmid Antal urnái a’ fentebb kitett áron. 

Pozsonyban februáriul 10-ke'n 1835.
O r o s z  J  ó’ s e f.
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1 . M á s o d i k  é v i  f o l y a m a t . Qllartius’ 7 -k é n )

Á r p ád.

N,éplevelünk’ másod-évi folyamatát nem kezd
hetjük ide illőbb tárgyon, mint hazánk’ ala
pitójának életirásán, mellynek mind azokat érde
kelnie kell, kik az alapitó’ szerzeményében él
nek, ’s az általa hagyott legdrágább örökség’ 
javaiban mindennap részesülnek. Kinek keblét 
ncmesb érzés foglalta e l , sokkal inkább tudja, 
mint sem szavakkal festhetnők, mi légyen a’ 
haza? ’s mit érdemeljen annak szerzője, ki a’ 
legbecsesebb földi jót hagyá számára. A’ jobb 
emberi sziv mind annyiszor hálaérzetre buzdul 
jóléte’szerzője iránt, valahányszor a’ boldog jelen’ 
örömei feszítik keblét, ’s mind a z , mit a? honnak 
köszönhet egy polgár, két legnagyobb jóltévőjét 
juttatja eszébe, a’ haza’ szerzőjét, ’s jelenkori 
fentartóját; mindenik iránt határtalan ragaszko
dás és tisztelet ragadja a’ hálás szívet, mert pol
gári léte ezektől származik. A’ magyart már csak 
neve is lelkesedéssel tölti el A rp á d -m k , ’s 
ugyanazon pillantatban kétszeresen íhleli az ör
vendetes gondolat, hogy mostani legkegyelmesebb 
fejedelmi atyjának ereiben is a’ hon-szerző Ár
pád’ vére foly; ennek ereiben, kinek szelid kor
mánya alatt a’ polgárisodás’ fentebbi fokára 
hágott nemzetünk ’s mintegy másodikszor uj, a’ 
míveltség’ jótékonyabb ’s enyhebb körébe emelt 
hazát nyert.

Egy oly népet, rnelly erejét érzi, rnelly lak
jából kiszorítatik és sehol sem talál maradandó 
helyet, hőssé teszen a’ kétségbeesés, néha győz
hetetlenné is. Ilyenek voltak a’ paczinákok , kik 
a’ Jaik és Votga közötti legelőkről kiszorítatván, 
a’ Lebediában élt magyarokat támadták meg, kik 
nem az erőnek, hanem a’ nagyobb számnak en
gedve az Atel-közbe vándorlottak. A’ paczinákok 
csakánja átlátván, mily fontos lenne ezekkel szö
vetségbe lépni, felszólítá őket, küldjék hozzá

fejedelmöket. Álmos helyett Lebed, más névvel 
Előd mene el. A ’ csákán azt az ajánlatot teve 
neki, hogy őt a’ magyarok’ fejedelmévé teszi, ha 
az ő felsőbségét elismeri. Sok példája van tör
ténetinkben a’ tántoríthatatlan hűségnek és egyenes 
gondolkodásnak, Lebed adta az elsőt. A’ hatal
mas szomszéd’ pártfogását nem tartván megveten- 
dőnek, de egyszer’smind tudván, mit fogadtak a’ 
magyarok Álmosnak, hogy mindig nemzetségéből 
választandják fejedelmöket, elháritá magáról az 
ajánlott méltóságot, ’s Árpádot, Álmos’ fiját, 
ajánlá, kit a’ csákán szinte örömest fogadott. A’ 
magyarok sokat tartottak a’ függetlenségre, de 
megtanítván már őket a’ tapasztalás, mily sokat 
tehet az egyesült erő, elvállalák a’ csákán’ aján
latát, ’s a’ Bodrog és Tisza közötti rokonikkal 
egyesülvén, felemelék Árpádot a’ paizson , mint 
az egész magyar npmzet’ fejedelmét.

Nem sokára alkalma találkozott Árpádnak 
megmutatni, hogy választásuk nem méltatlanra 
esett. A’ Bolgárok' királya, Simeon , háborúba 
keveredett a’ bölcs Leó császárral. Ez a’ magya
rokat segítségre hivta, ’s Bolgárország a ’ pusz
títás’ láthelyévé lön; Simeont kegyetlenül lealázta 
Árpád, ’s békességet koldultatott vele a’ bizan- 
tziumi császártól. A rn u lf császár meghallá ezen 
győzedelmet, ’s minthogy Svatuplukkal neki is 
háborúja volt, meghivta a’ magyarokat; de mivel 
saját népei nem gyámolíták a’ vitézeket, ohajtott 
győzedelemhez nem jutott. A’ magyaroknak azon
ban annyi hasznuk volt ezen táborozásból, hogy 
a’ felséges földet, hová utóbb letelepedtek, megis
merték. Az alatt Simeon szövetségbe lépett a’ 
paczinákokkal és kiszorítá Atelközből az otthon 
maradt magyarokat, kik a’ mostani Erdélybe jöt
tek, hol Székely név alatt máig fenvagynak. 
Visszatértében meghallá ezt Árpád, ’s nem tart
ván fáradságra méltónak visszaszerezni az elvesz
tett hazát, a’ Tisza ’s Bodrog közt telepedett le, 
melly földet már atyja, Almos elfoglalt volt.
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Régi hagyományok szerint, mikor a’ magya
rok Baskiriából kiindultak Álmos alatt, hét sereg
ből állottak; mindenik seregben 3085T ember volt, 
’s igy öszvesen kétszáz tizenhat ezer fegyverfog
ható vala; a’ kunok’, kabarok’ hozzájok járul- 
tával majd négyszáz ezeren lőnek, ’s ha sokan 
elhullottak is, több gyülevész népekkel mindig 
lehet háromszáz ezerre tenni az Árpád’ fegy- 
verfoghatóit.

Azon korban több fejedelmek bírták a’ mos
tani Magyarországot. A’ Tisza ’s Duna közt 
Szálán uralkodott. A’ Tisza, Erdély, a’ Maros 
és Szamos közti földet Ménmarót bírta, mindenik 
a’ bolgár király’ felsöbsége alatt. A’ Maros’ bal 
partján a’ Dunáig tótok laktak Glád fejedelmük
kel. A’ mostani Erdélyben tótok ’s oláhok tanyáz
tak. A’ Morvától és Garantól fogva a’ Duna’ bal 
partjáig minden a’ Svatupluk’ nagy morvái biro
dalmához tartozott. Alsó Pannóniát a’ Duna’ jobb 
partjától a’ Száváig Brazlaw  igazgatta, mint 
Arnulf’ feudálisa.

Legelsőben tíz oláhok ellen fogtak a’ ma
gyarok fegyvert, kiknek fejők Gelo vagy Gyalu 
az Almás vizénél szállott Tuhutummal szembe, 
de tenkre tétetett. Ménmarót ellen Szabolcsod 
Tast és Tuhulumot küldé Á rpád, kik Bihar- 
várt meghóditák, futásra kényszerítvén a’ bol
gár fejedelmet, Ménmarótot pedig békességszer
zésre , ki leányát ajánlá Árpád’ íijának Zoltán
nak, 's azt kéré ki, holtáig maradhasson birto
kában. jSojta, Zuard  és Kadusa Glád ellen in
dultak Árpádtól, kinek tót népei segítették volt 
a' paczinákokat a’ magyaroknak Atelközból kiszo
rításában. Most egy részről a’ bosszú, más 
részről a ’ kétségbeesés hamar elhatároztatá a’ 
győzedelmet, ?s minden a’ magyarok’ kezére került.

Leghatalmasabb volt Pannóniában Szálán . 
Ez ellen maga indult Árpád, ki egyébként mint- 
egy középpontból kormányzá liódoltató vezérjeit. 
Szálán kevélyen küíde hozzá követséget , ala
csony származást és kóborlást hányván szemére. 
Árpád illendő nyájassággal fogadta a’ követséget, 
s Atilla’ örökségére hivatkozott, inelly szerint 
Pannónia őt, mint annak ivadékát illeti. Eleitől 
fogva igen jól érték a’ hódoltatok mint kelljen a’ 
mesékből és népmondákból igazaikat vagy követe
léseiket megszentelt színben merítni. Először 
csak holmi csekélységet kívánt Szalántól ajándék
ba , ki t ő előzve gazdagon megajándékozott. De 
minekutána azt Szálán megadta, ?s Árpádnak több 
vállalatai szerencsésen sikerültek, nevezetesen 
Lengyelország felé a’ kárpátokig kiterjesztő bir
tokát Bors á lta l, a'  kedvező siker és jól elsült 
terv, uj vállolatokra gyulasztá erős lelkét és uj 
munkásságra. Most már nagy darab földet kívánt

Szalántól, ki féltében azt is megadta. Azonban 
a’ bolgár király Simeon segítséget küldvén neki, 
minden eddig tett engedményeit megbánta ’s mind 
ezeket, mind az erővel foglaltakat visszakivánta. 
A’ czivakodásnak fegyver vetett véget. — Alpár’ 
síkján állott szembe a’ két tábor. Árpádé lön a' 
győzedelem, és most a’ Szeremségig vitte vihat- 
lan seregeit.

Svatupluk’ fijai veszekedtek aJ morvái nagy 
birodalmon, a’ magyarok pedig haszonra forditák 
e’ szerencsés alkalmat, melly hóditmányaik’ ter
jesztésére ajánlkozott, mert Morva felől is kiszé- 
lesíték az országot. Azután Sicambria (O-Budaj 
felé ment Árpád, hol a’ lakosokat már csak érke
zésének híre is elfutamtatá. Innen küldé Étét és 
Bojtát Baranyavár, Usubut, Eörsöt pedig Vesz
prém felé, kik rövid idő alatt meghóditák a’ ki
tűzött részeket. Egykor Pannonhalmára menvéu 
fel Árpád, szerfelett megszereté annak vidékét, 
’s nehány nap alatt megadá magának ön óhajtá
sát, mert hatalmába ejté a z t ,  mi néki megtet
szett.

Végre a’ hatalmas liódoltató nép is inkább 
arany és ezüst mint országok után vágyakodván, 
Bavariába, Karinthiába, Olaszországba, Morvába, 
Saxoniába ’s a’ t. kezdett kalandozni különböző 
csapatokban • de mind ezen kirándulásokban Árpád 
személyesen részt nem vett, sőt talán egyik sem 
esett tudtára, mert az ő vállalatai mind nagyobb 
fontosságúak voltak ’s egy uj és állandó haza' 
alapítására czélóztak. Ennek belső elrendezése ’p 
egybealkotása végett országgyűlést is tarta P usz
ta-Szeren, mellynek végzetei nem jöttek ugyan 
által a’ maradékra, de foganatja, a’ szép ’s dicső 
haza, elég nagy emléke.

Több fiai’ közül csak Zoltán ma rád a életben, 
kinek a ’ bihari herczeg’ leánya jegyeztetvén el, 
az által Biharnak is urává lön. Ezt még atyja’ 
életében fejedelemmé tevék a’ magyarok, annak 
kívánságára; két esztendővel későbben megírnia, 
Árpád 907, fenhagyván egy ország’ alapítá
sával mind a’ világtörténetben, mind kivált a’ 
magyar nemzetnél halhatatlan emlékezetét. Nem 
messze Budvár-tól egy forrásnál temetteteít el, 
hol sírját a’ hálás maradék sokáig mutatgatá 
unokáinak.

A z  a n g o l  p á r i á m é n t h á z ’ é g é s e .

A’ múlt évi october’ 15-éről 16-ára virado- 
lag estveli 7 órakor gyuladás támadván London
ban a’ parlamentháznál, azt egészen hamuba dön- 
té, ’s romjai közt még másnap is pislogott a’ tűz. 
Azt mondják, sokan veszték életöket ezen gyű-
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ladásnál, ’s még'  többen kaptak sebet. Keletke
zéséről e’ szerencsétlenségnek sokféle hírek ter
jedeztek , de mint a’ Times monda , a’ rósz ne
mű hir még'  csak árnyékával sem bírt az igaz
ságnak , uj fűtés’ nemének vigyázatlan próbálásá
ból támadván a’ tűz. A’ Courir pedig'  egész bi
zonyossággal állítja, hogy a’ kamarás urak’ szo
bájában ütött ki, szinte történetből.

A'  westminsteri ’s a’ Themse altalellem part

ján fekvő városrészben lakók hirtelen nagy ré
mülésbe hozattak oly rettenetes gyuladás’ hirével, 
milyet ember’ emlékezete óta nem láttak. Nem 
sokára meg is győződtek az igazságról, látván, 
hogy az alsó és felső h áz , szomszéd épületjeik- 
kel egészen lángba borulvák. E ’ szomorú hir hir
telen szétterjedt a’ városon 1 ’s minél inkább ha- 
rapództak a’ lángok, annál nagyobb számmal to
longott össze a’ bámuló sokaság, Soha sem vol
tak London’ utczái annyira telvék emberrel, mert 
fél óra múlva már teljes lehetetlen volt az égő 
épülethez közeledni. A’ Themsét csak hamar elle
pek a’ ladikok; hidak, házfedelek, erkélyek és abla
kok tömvék valának nézőkkel, mert a’ látmány, 
minden borzasztósága mellett is egy vala a’ leg- 
felségesebbek közül; csak maga az apátság’ lá
tása, mellynek architektoni szépsége soha sem 
volt gyönyörűbben kivilágositva, ezerenként cső- 
dite elő nézőket. Azonban akármily nagy vala is 

a’ szerencsétlenség, sokkal nagyobbá tette azt 
a-’ hír.

A’ felső ház’ szobáiban támadván a’ tűz, vagy 
mások szerint egy ahoz ragasztott szomszéd épü- 
letben^oly hirtelen elszéledt, hogy már 8 órakor 
az egész csarnok, melly a? felsőház’ bejárását 
képezé, szegletéig, hol az alház’ teremeivel egy
befügg vala, lángban állt. Szinte oly gyorsa
sággal hatott a’ pusztító elem sz. István’ kápolná
jára i s , mellyet még könnyebben dönte le, mivel 
az alház’ udvarán épületi fa hevert halomban, ’s 
az épület’ fekvése miatt csak egy pár fecskende- 
zővel lehetett közel járulni, mellyel hasztalan 
igyekeztek ez érdekes építményt pusztulástól óv
ni. Főleg a' Themséről különös szépségű vala az 
egésznek látmánya. Első tekintetre úgy látszott, 
mintha lehetetlen lenne a’ westminster-temploin’ 
tornáczát megmenteni. Iszonyú tüzoszlop emel
kedett fel megette, ’s fejér füstfelleg vonult el 
felette, mellyen keresztül, mikor a’ szél meg- 
szakkatá, csak itt ott látszott az épület’ teteje és 
ormója, egyszer’smind szakadatlan tüzeső hullott 
fedelére, úgy hogy minden pillanatban fellobba- 
nasn váratott. A’ westminsteri hid, mellynek 
párkányait emberek lepék el, szokatlan tekintetű 
vala, mert a’ setét néptömegek csudálatos fonák
ságot képeztek a’ fejér kővel, mellyből a’ hid

épült, ’s melly a’ hold’ fényétől világos szint ölte. 
Az alsóház előtti fák’ minden ágai a’ gyuladás’ 
legszebb fényében tűntek ki. A’ hidon túl egész 
nagyságában szemléltetett a’ siralmas látmány. 
Az uj épülettől kezdve, mellyben a’ parlament 
irószobái voltak, a’ szónok’ lakjáig minden ablak
ból lövelltek a’ lángok, felfelé nyúlván a’ falakon. 
Ley urnák, az alház’ titoknokának, ’s a’ szónoknak 
lakja már beomlott. A’ torony ezen két épület 
közt egészen tűzben volt. A’ fedel részenként 
hullongott be, de a’ különböző emeleteket még 
átnem szakkatá; 11 óra tájban már egészen üreg 
volt a’ torony ’s tűzzel vala telve, a’ fecskendők 
megszűnvén ide munkálni, hol már nem volt mit 
szabadítni, a’ szomszéd épületek felé irányoztál- 
tak. 12 óra után iszonyú ropogással omlott ösz- 
sze a’ könyvtár’ tornya, ’s mintha uj táplálatot 
nyert volna, hirtelen lövellett fel a’ láng omlad- 
ványáról, de azon pillantatban kialudván, csak 
vastag füstgomolyt hagya maga után. A’ füst’ 
elszéledésével egészen kitetszett a’ pusztulás’ 
képe. Izzó falvázak közt komoly méltóságban 
látszott az apátság elrombolt szomszédaira lete
kinteni. A’ parlamenti két ház csupa omladék 
volt, ’s a’ tűz ezen pontnál tovább nem terjedett; 
úgy látszott, egészen kimerité itt erejét. Mind
két ház egyszerre borult volt tüzbe, ’s csaknem 
félóráig lángtengerben állott. Végre roskadozott 
a’ fedel, ’s miután a’ füst eloszlott, melly a’ 
lerogyást követé, csak fekete ’s eleven szénha
lomra tekinthetett a’ szem. Az egész látmányt 
borzasztó szépségében terjeszti elő gyönyörű 
képünk, melly nagy szorgalommal készült. A' 
nemzet’ vesztesége ezen épületekkel töbre tétetik 
200,000 font sterlingnél.

Az Albion tagadja, hogy a’ tűznél emberek 
is vesztek volna el. Támadásáról pedig azt mond
ja , századok óta összegyűlt papiros hányatván 
ki a’ tárházból, azon emberek, kikre ennek elé
getése bizatott volt, nem győzvén apródonként 
égetni, egyszerre gyujták meg, ’s az iszonyú 
halom’ lángja mindenfelé elterjedt.

A’ felső ház eredetileg a’ régi várhoz 
tartozó épület vala, mellyben az udvari meste
rek az alattvalók’ kérelemleveleit beszedék a’ 
királynak; parlamentházzá akkor fordítatott, mi
kor Nagybritannia Irlandal egyesült. A’ szom
széd udvarbeli házak az angol királyok’ resi- 
dentiáit képezék ’s már 1512 leégtek. Az uj 
felsőház’ gyüléstereme nem nagy, de'Ízletesen 
volt rendezve. A’ hajdani felsőháznak híresne
ves szőnyegei, melly eken a’ spanyol ármáda’ el
veszése ábrázolfatott, a’ most leégett terem’ fa
lait is ékesiték, barna faoszlopok különböző szaka
szokra oszták a’ szőnyegeket, mindenik oszlop
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egy egy részét képezvén ama’ történetnek; az 
oszlopfejezetek ugyanazon kor’ legjelesebb ten
geri hőseit mutaták. A’ trón IV György’ fel
lépésekor újonnan készült, gazdagon és fénye
sen. Másik része a’ hajdani kérelemlevel-be
szedő teremnek folyosóvá volt alkotva, mellyen 
az alház’ tagjai ünnepélyes esetekben a’ felső
házba jöttek. A’ két ház között volt az úgy 
nevezett festett szoba (hajdan Eduárdnak, a’ val
lástevőnek hálószobája) mellyben a’ lordok’ és 
községek’ eonferentiája tartatott, mind ezek sem
mivé lettek a’ gyuladás alatt a  királyi galé
riával együtt. — Az alház eredetileg sz. István’ 
tiszteletére épült kápolna volt; 1347 III Eduárd 
oollegialis templommá változtatta, ’s a’ régiség’ 
búvárjai nem győz ék eléggé magasztalni hajdani 
pompáját. VI Eduárd átadá a’ községeknek, kik 
ülésteremmé változtaták, noha alkalmatlanul és 
minden ízlés nélkül. Mikor Nagybritannia Irlandal 
egyesült, tágítás végett kihányattak a’ közfalak, 
csak a’ fedelet tartó támaszok hagyatván meg. 
Kzek megett uj falak építtettek, úgy hogy körös- 
leg fülkék támadtak. Nyugüti végén a’ terem
nek karzat volt csinálva, déli és éjszaki oldalán 
a’ fedelet tartó vékony vasoszlopok nyúltak fel 
korinthiai fejezettel. Felső végén a’ teremnek, 
nem messze a’ faltól, a’ szónok’ széke állt, arany
nyal ’s a’ királyi czimerrel ékesítve; ehez közel 
az asztal, mellyen a’ ház’ három titoknoka vitte 
a’ tollat. Ezen asztalon feküdt a’ szónok’ pál— 
ezája, melly alája dugatott, mihelyt az ülés gyü
lekezetté (Comité) változott ’s a’ szóhok elhagyta 
székét. A z asztal és sarampók közötti hézag 
tanuk’ kihallgatására ’s a’ t. volt hagyva, azután 
következtek a’ tagok’ padjai, úgy szinte két felől 
is, a’ karzat hallgatóknak és gyorsíróknak hagyat
ván. A ’ szónoktól jobra ültek a’ ministerek, 
azokkal álfalellenben balra az oppositio’ fejei. 
Mind a? terem, mind a’ könyvtár, mind más mel
lékszobák martalékjaivá lettek a’ tűznek. A’ 
westminszteri apátság, remekje a’ goth építészet
nek, távolabb feküdvén egy kissé, egészen épen 
maradott. Minden angol fájlalja ugyan a’ parla
mentházak7 elégését, emlékeztetvén az omladék, 
hány századokon keresztül folytak azokban politi
kai nemzeti czélra a’ fontos tanácskozások, de 
koránt sem tartoztak sem az építészet’ oly remek 
emlékeihez, sem az angol morális és históriai 
nagysággal nem voltak oly szoros kapcsolatban, 
mint a’ westminszteri csarnok és apátság, melly 
mind kettő fenmaradt az angol nép’ nagy örömé
re. Régóta sürgettetett m ár, hogy a’ törvényho
zásnak alkalmasabb hely készítetnék, "s mit a’ 
leghíresebb szónokok’ előadásai ki nem vihettek, 
most a’ történet viszi ki. Lefolyt századok’ ha

gyományai, a’ koronázás' maradványai, régi alak- 
jokban maradnak, de a’ reformált parlament most 
már uj házban fog ülni.

H a r a n g o z á s .

Lehet-e nagyobb fonákság, a’ mostani haran- 
gozás’ módjánál, mozgásba hozatván a’ harang’ 
egész éreztömegének nehézsége egy hang végett, 
mellyet a’ harangütőnek csupán hozzáütése által 
sokkal tisztábban lehetne kihozni ? Akármelly 
kalapáccsal üttessék meg illőleg a’ harang, sokkal 
szebb hangot ad, mint a’ szokásos lóbálással 
okoztathatik. Gyakran kell hallanunk, hogy e$ 
vagy amaz haranghoz több ember szükséges, hol
ott egyetlen egy ember ugyanazon czélt sokkal 
tökéletesebben érné el, ahoz készített kalapáccsal. 
Londonban például a’ sz. Pál tornyabeli harang 
113 mázsát nyom, ütője pedig 180 fontot. íia 
most már ezen nagy harang’ egész tömege az 
idomlag parányi ütő körül hajtatik, nem épen 
úgy esik-e, mintha földünket a’ hold körül, a' 
napot legkisebb planétái körül akarná az ember 
forgatni ? Miért nem követjük a’ harangok’ hár- 
moniájánál a’ természet’ hármoniáját ? Azon iszo
nyú erő’ ’s fáradság’ fecsérlésén kívül, melly a’ 
mostani harangozás mellett tétetik, még más fon
tos okok is vannak az ellen ; úgymint az emberi 
élet’ veszedelmeztetése, mert egy esztendő sem 
múlik e l , hogy ez vagy amaz helységben több 
vagy kevesebb számú ember nem lakolna életével 
e’ szokás’ balgatagságaért; azon kívül hihetetle
nül rongáltatik a’ torony maga is , úgy hogy több
nyire idő előtt elromlik , sőt mint 1829 történt a’ 
szent koporsó’ tornyával, össze is rogyik. Augol- 
országban, hol a’ sok és nehéz harang nagy di
vatban van , a’ tornyoknak felénél már több úgy 
megrongáltatott, hogy bátorságosan nem lehet 
bennök harangozni. Különösen ez az eset van a’ 
boiv-churchi toronynál, mellynek 10 harangja ösz
vesen 200 mnszát nyom. Ka ily nagy teher egy 
magas torony’ legfelsőbb részén mozgattatik , a’ 
legerősebb épület is természetesen alapjáig meg
rendül. Hajdan még esudálatosabb módja volt 
némellykor a’ harangozásnak, az úgynevezett 
bűnbánati harangozás, mert hogy a’ harangnak 
siket hangozat adassék, mint a’ husvételötti nagy 
hét megkívánta, felül több nagy lyukak furattak 
rajta, ’s az által nem akadályoztatott ugyan a' 
lóbázás, de minden harmónia lehetetlenné tétet
vén, valóban siránkozó hangot adott a’ harang. 
Mig ez a’ nevetséges harangozás divatban volt, 
álmodni sem lehetett a’ jobbításról.
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A' jelenkor’ physikai charakteristikája.

Ha a’ jelenkor’ charakteristikájáról van szó, 
magától értetődik, hogy az alatt nem minden most 
élő embert kell gondolni, hanem csak azokat, ki
ket az emberiség’ képviselőinek ’s egyszer’smind 
tónadóinak lehet tekinteni. Ezeknél a következő 
charaktervonásokat jegyezzük meg. Általában véve 
sokkal gyengédebb és finomabb organisatio, kivált 
inalkatra nézve, a’ honnan az inaikat gyenge
sége szerfelett uralkodik. Érzékiség, durvább 
és finomabb érzelet a’ szellemiben, ingyengeségi 
betegségek a’ physikaiban, mert sbha sem volt 
oly gyakran és oly sokféle inbetegség mint most; 
ezek átmennek a’ szüléktől a’ gyermekekre , ’s 
ha még tovább tart a’ miveltebbek’ mostani 
életmódja, örökségei lesznek a’ gyermekeknek, 
vagy talán már azok is.

Több lelkesség, kevesebb erő , azért több 
élet van a’ szellemi világban, az olvasásban, 
gondolkozásban, és még több az érzésben. Nya
valyává lett a’ mostani századbeli irászat, pusztí
tó szörnyeteggé a’ canczelláriai kotló élet, a’ 
lionnan fájdalom, szenvedő charaktere van a’ mos
tani szellemi életnek, melly nem emeli fel a’ lé
lek’ erejét, hanem csak fogékonyságát, mozgé
konyságát és éldeleteit; neveli a’ képzelet’ ural
kodását, nem pedig az értelemét. A’ helyett te
hát , hogy erősítve hatna a’ physikai létre, csak 

gyengédséget, ingerlékenységet neveli, ’s az 
Őntartás’ hiányát; számtalan betegitő szellemi ér- 
ttéserőt nemz , mellynek a’ test alája vagyon vet
ve. A’ mit mi ingyengeségnek nevezünk, gyak
ran csak a’ szokás’ következése, mellyel ifjúsá
gunktól fogva átadjuk magunkat a’ felcsirázó 
betegségi érzelmeknek, ’s nem fordítunk ellenök 
lelki erőt, mellyel gyakran kezdetben elnyomat
hatnának.

Ingerlettség. Gyermekségtől fogva fűszeres 
ételekkel élünk, mellyek az idegeket felingerel
vén , az egészet természet elleni feszületben tart
ják . utoljára eltompulást okoznak ’s uj ingerlő 
szereket tesznek szükségesekké. Ebben különbö
zik leginkább jelenkorunk a’ liajdantól. Csak a’ 
kávét, theát, dohányt ’s egyéb fűszert juttassuk 
eszünkbe, mellyekről a’ régiek semmit sem tud
lak , de leginkább a’ pálinkát. Még a’ ser is in
gerlő állománnyal vegyes töbnyire ’s megfosztja 
az embert physikai ártatlanságától. Vajha min
den nyavalygóknak minél előbb betelnék óhajtása 
s a’ serfőzők valahára egészséget gyámolitó sert 
készitnének.

Több természetieméig, mester keltebb élet. 
Az ülő életmód, természet elleni öltözködés, a’ 
nappalnak éjjelé tevése és megfordítva . erkölcs

telenség, szobában tengés, sok irás és olvasás, 
szemüvegek’ divatba hozása, mellyek a’ látás’ gyen
gülésének szembetűnő jelei.

Uj betegségek, mint az úgynevezett galant 
betegség, himlő, skárlát, szamárhurut, veres- 
rüh, sárgaláz ’s a’ még gyakrabban előjövő in
láz , hosszas inbetegségek, görcsök, komorkór
ság, tüdősorvadás, csúz, őrjültség, leginkább pe
dig a’ majdnem általános serophulos betegség ’s a' t.

Az Öngyilkosság is, melly sokkal gyakoribb 
mint hajdan, a’ mostani emberiség’ physikai cha- 
rakteristikájához tartozik.

Ha a’ finomodás hamis irányt vesz , ha csak 
a’ testerőtlenités űzetik mindig tovább, a’ nélkül 
hogy uj erővel pótoltatnék vissza *, ha az állati 
erő elvész az állati élet nélkül, az ilyen mive- 
lődés végre árnyképeket állít e lő , ’s valami kö
zéplényeket, mellyek sem nem testek, sem nem 
szellemek. Nyilván van, hogy ezen úton járunk. 
A’ fél és hibás cultura semmikké teszen benün- 
ket, mert csak az igazi tart meg és erősít phy- 
sikailag is. Ki a’ természet’ egyszerűségétől el
távozik, ki éldeleteit a’ földnek minden részeiből 
előkutatja, dobzódik mértékletesség helyett, a’ 
természet’ erejivel daczol, ’s a’ lelket nyalánksá
gokkal mintegy hizlalni akarja, az tulajdon szel
lemi és testi erejit fogyasztja és további siny- 
ledező életének örökös félszegség siralmas jutal
ma. A’ lélek’ érzékenykedése csak oly veszedel
mes mint a’ testé, a’ i rmészet mértékletességre ta
nít és boldogságunknak csak ez az egyetlen őrje. 
Azért is Örvendetes látmány, hogy némelly szü
lék gyermekeiket természet szerinti egyszerű táp— 
lá la t , levegőben-mozgás , gymnasztika, hideg 
fürdők, úszás, lovaglás ’s a’ t. által testileg erő- 
sítni törekcsznek, mi által majd a’ szellemi tehet
ség is elvesztendi beteges érzékiségét és ingerleí- 
ségét.

M e d ó r ; a’ hű  é s  h ő s  eb.

Ha ezen a’ földön az erényt méltóságokkal le
hetne megjutalmazni, akkor Medór a’ kutyák’ csá
szára lenne. A’ Párizsban történt juliusi lázadás’ 
alkalmakor, Louvrenek ostroma után a’ palota’ te
rén temettettek el azon polgárok, kik az ütközet
ben a’ csatatéren maradtak. Midőn a nyug
helyökre szálítandó halottak taligákra rakatná
nak, egy eb szívrázó csaholással ugrott ezeknek 
egyikére, ’s erről a’ nagy sírgödörbe, honnét a’ 
halottakra hányt ’s vízzel leöntendő mész’ heve’ 
áldozatává leendőt csak nagy bajjal lehetett eltá
vozhatni. Azon ismeretlen kutya volt ez. melly
nek azután a’ nép Medór nevet adott. Medór az
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ütközet alatt mindig oldala mellett állott urának, 
sót ekkor sebet is kapott. Ura' halála után a’ 
sirokat soha többé el nem hagyván, ’s a’ fával sze
gett szűk sírkertet éjjel és nappal körülszaladoz- 
ván, kínzó érzelmein, a’ csak múltával szünendő- 
kön, szomorú hangokkal tágított. Medórra mind 
ezek mellett is senki sem ügyelt, mert senki sem 
séjdítette fájdalmait. Ura hihetőleg csak azon 
napokban érkezvén [Párizsba hazájának szabad
ságáért ismeretlenül harczolt, és halt teste név 
nélkül takarítatott el. — Csak néhány hét múlva 
kezdettek Medórra figyelmezni, midőn már szinte 
csonttá aszott ’s teste genyedző sebek által fede- 
tett. Ételt adogatának a’ hü ebnek, de az nem 
fogadta el. Végre egy polgárnő’ állhatatos szá
nalma birt Medór’ kínjain enyhíteni'  Az asszony 
magához vévé, kötögette sebeit, ’s egészen 
helyre hozta. Medór ugyan nyugalmasabb lön, 
de vérző szíve még mindig urához vágyodék a’ 
sírba, hová őt fellábadása után gyamolója magá
val vivén, azt hét hónaptól fogva soha el nem 
hagyá. A’ kutya a’ ritkaságok’ gazdag barátitól 
többször megvétetett már, a’ többi közt egyszer 
Párizstól 30 órányi távolságra viteték, de ő 
mindannyiszor visszatért. Medórt a’ sírból egy 
darab rongyot kikaparni ’s ennek örülni sokszor 
látták már, de azt szomorúan visszatevé és föld
del betakargatá ismét. A’ rongy hihetőleg ura’ 
ingének egy darabja. Kenyeret adván Medórnak, 
ezt a’ sírba5ássa, mintha ura’ éhét akarná eny
híteni, mellyet később ismét kiásván, mintegy 
tudni vágyik , ha ura elköltötte e már azt. Elein- 
tén Louvre-nél tanyázó nemzeti őrsereg éjjelen
ként magához vette őt az őrszobába, de később a’ 
sírkertben építettek neki kunyhót. Medór’ életrajzát, 
a’ számtalan reá írt verseket a’ sírkert körül szün
telen lehet kapni: a’ sírkertet szüntelen nagy nép
sereg környeli, de csak a’ nemzetnek alacsonyabb 
osztályából*, mert itt fekszik ennek kevélysége, örö
me és dicsősége. A’ ki közel juthat Medórhoz, 
hogy megczirógassa , az szerencsés. Medór egy 
nagy uszkár, a’ többi közt egy csinosabb ruhájú úr 
is megczirógatta ötét, de Medór mem ügyelt reá, 
hihetőleg a’ jobb köntös alatt rósz szívet sejdí- 
te t t ; de ha egy ingben talált valaki hozzá kö
zeledni, ha valamelly szegény asszony czirógatta 
meg, azt Medór farkcsóválással ’s hizelgéssel vi- 
szonzá. Medór t. i. jól tudja, kikben talál urá
nak barátjaira. Egy egészen rongyos kis leány 
közeledett hozzá egykor, erre azonnal felugrott 
Medór, köntösénél fogva húzta öt, magától nem 
bocsátotta; a’ leány Medór’ megnyert bizodalmá- 
ban kevélykedett. — Hány henye ’s gazdag hon
szopó nadályt, és hány rósz barátot lehetne Me- 
dórért adni! \

R a g a s z t ó k .

Tört agyag- és porczellanedény’ ragasztására 
igen jó vegyiték lesz turóbul és mészporból. Az 
oltott tejből lett nyers sajt ugyan is kimosatik és 
úgy megszáraztatik, hogy kávémalmon meglehes
sen őrleni, mi által két harmadrésszel könnyebbé 
lesz. Őrlés után ismét szárítatik, azután 9 lat 
száraz túró 4 lat mészporral összedörzsöltetik 
tányéron vagy csészében, ’s jól bedugott üveg
ben tartatik. Ez a’ vegyiték sokáig eláll, ki
vált ha egy keves kámfor adatik hozzá. Mikor 
az ember használni akarja, vizet tesz hozzá és 
péppé csinálván, ragaszt vele. Könnyen bánhat
ni a’ ragasztókkal, mivel meg nem keményedik 
oly hamar, mint a’ fris túróval készült, ha pedig 
egyszer megkeményedett, oly erősen tart, hogy még 
a’ forró viz’ gőze sem olvasztja fel. Zsiradékkal 
is ,  például halzsirral, igen erősen ragaszt a’ 
mész; ha ez vizbe mártatik, rnig megmelegedik, 
azután kivétetvén porrá töretik, és a’ por átszitál- 
tatván, halzsirral összekevertetik. Ez a’ vegyiték 
Spanyolországban hajókenőcsnek használtatok,szer- 
felett erősen ragadván a’ fára. Lenmagolajjal 
szinte igy lehet ragasztékot készitni. Az ezzel 
csinált pép különösen használható üveg lombikok’ 
repedéseinek betömésére. Igen jó kőragasztékot 
ad víztartókra nézve a’ vaspor eczettel és kénkő- 
savannyal (gáliezszeszolajjal) péppé csinálva, az 
utolsót 40 rész vízzel kevervén fel. A’ mész és 
föveny, szokott állomány részei a’ vakolatnak, 
vaspor tétetvén hozzá, erősebbé és tartósabbá 
lesz. Elegendő vízzel 10 font mész oszlattatok, 
fel ’s 50 font vaspor és 10 font kövecses föveny 
egyvelítetik hozzá. Ha vaspor nem találtatik elég 
mennyiségben , vassalak vétetik helyette , mellyet 
könnyen porrá törhetni.

A '  l e v e g ő 7 b e f o l y á s a  a z  e g é s z s é g r e .

A’ levegő, ez a’ láthatatlan, földünket kö
rülvevő, a’ természet’ mind három országa’ testei
ben egyik állományrészként bennlevő, minden 
gőzt és párát magába s z í v ó , villánytüzzel terhelt, 
mind állatoknak mind növényeknek nélkülezhetct- 
len, majd csendes majd háborgó göztenger, leg
inkább két fé le , úgy mint éltető és főj tóanyagból 
áll. Ezen két féle anyag egyikének vagy mási
kának feleslege, mint szinte állati, vizi, erezi 
liidegségi, melegségi ’s más gőzrészekkel meg- 
terhesedése ártalmas az állatnak és növénynek.

Minden idegen nemű gőztől tiszta levegőt 
soha sem találhatni légkörünkben; csak a’ chemia 
által szerezhetni éltető anyaggal gazdagabbat, de
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melly feletti mértékben szívatván be, az életlán
got ugyan jobban felgyújtja, de hamarább is ele
mészti. Tiszta, ’s hideg téli napokban gyakran 
ilyet szivünk be, de miatta meg is látogat ben
nünket a’ gyuladásos nátha, köhögés, melybe
tegség ’s egyéb e’féle.

A’ nagyobb, népesebb városok’ gőzköre, kü
lönbféle emberek'  és állatok’ tisztátalanságok’ 
gőze, szoros utczák, magas házak miatt igen meg- 
rontatik, főleg ha a’ város hegyekkel körülvett 
völgyben épült, hol a’ tisztitő szelek hozzá nem 
juthatnak. A’ kiáradó folyók mellett lakó emberek 
mocsáros és vizenyős helyek’ gőzeinek vagynak 
kitéve, a’ honnan különbféle lázok, élet- ’s 
emésztésbeli gyengeségek’ nyavalyái szomorú 
sorsuk.

Több tapasztalások igazolják a’ nagy igazsá
got, hogy a’ belehellett levegővel nem csak éltető 
savanyanyag, hanem más gőzköri ártalmas és ár
talmatlan részek is egy veled nek vérünkhöz. Nyál
folyás lep meg bennünket, ha a’gőzben feloszlatott 
kényeső’ közelében állunk; az ólom’ gőze bányák
ban , ’s ezen tisztátalan érczel bánó mesterségek
nél, a’ mély kút — pincze — ’s boltbeli fojtó levegő, 
a’ ragadós tömlöcz — hajó — kórházbeli gőz nyil
vános bizonyítványai, hogy a’ levegő méreg le
het ránk nézve*. Boldogok, kik életöket tiszta 
levegővel táplálhatják ! Az egészséges tájakon 
utazás azért oly hasznos, mivel az utazó minden 
pillanatban más más tiszta légkörbe megy által. 
Ezen tapasztalásokból mindenki megítélheti, mily 
szükséges legyen a’ levegőt gyermek- haló- lak- 
és beteg szobában , tisztátalan kézi mesterségek’ 
műhelyeiben, templomban, játékszínben ’s a’ t. 
gyakran megujitni.

A’ hidegség, vagy a’ szabad melegítő ré
szecskék’ hiánya nagy ellensége ugyan az állati 
és növényi életnek; de a’ tiszta téli levegő mind 
a' mellett' erősiti az élet- és emésztési erőt, 
mivel szabadabb az idegen páráktól, gazdagabb 
éltető léggel, következőleg élevenitőbb is. A’ 
barom’ húsa is nehezebben rothad meg télen, azért 
sokkal egészségesebb, ’s valyon a’ téli nyugod- 
tabb alvás nem tesz-e sokat az állatok’ és emberek’ 
épségére ? A’ nedves hideg levegő ellenben az 
által árt az egészségnek, hogy mind a’ tüdőnek 
mind a’ testnek kigőzölgése mcggátoltatik, azaz, 
a’ levegőbeli vizi részek’ feleslege miatt fel nem 
vétetik a7 légbe. Tagszakkatás, náthahurut kí
nozza tehát az állati testet a’ nedves, késő évsza
kokban. Azért melegebb ruhába kell ilyenkor 
öltözni, ’s a’ szoba’ mérsékletes fűtésével igyekez
zék az ember ártalmatlanná tenni a’ levegő’ be
folyását.

A’ nyári hónapok’ száraz és hő levegője fel- 
ingerli a’ szivet ’s a’ vérkerengés’ edényeit; a’ 
vér felforr, a’ bőr szerfeletti izzadásra, a’ gyo
mor mértékletlen ivásra kényszeritetik, mi a’ 
gyengélkedőknél emésztési erőtlenséget, az erő
seknél forró lázakat okoz. A’ forró nyári éjsza
kákon nyugtalan alvás , a’ gyakran felhevülő ’s 
ellankadó levegő, ’s ennek gyakran hirtelen jövő 
jégzápor általi meghivesitetése, az állatoknak 
hamari poshadás miatt nem oly egészséges húsa 
észrevehetőleg gyarapítják ezen évszaknak kár-

f  r V ftekony hatasait. Őrizkedni kell tehat a’ testnek 
és vérnek erőltető munka, esztelen táncz, ’s 
pelyhes ágy általi felhevitésétől ’s az izzadság’ 
szaporításától; igyék az ember csak azért, hogy 
éljen, és ne azért éljen, hogy csak igyék, fü- 
szerrezze húsételét nővénysavannyal, gyümölcsei 
és veteménnyel; óvakodjék jégzápor után a’ meg
hűléstől , ’s ne fűrödjék olyankor folyókban vagy 
szabad helyeken, kerülje az emberiséget lealázó 
kicsapongás általi önerőtlenitést, ha ép akar ma
radni, ’s az áldott természet’ örömeit éldelni.

A’ különböző éghajlatokról majd szelíden majd 
hevesen jövő légfolyamok, vagy szelek, a’ lég
körünkben egyensúly’ megháboritásának követke
zései, ’s hol ártalmasok hol hasznosok egészsé
günkre. A’ hideg és száraz keleti ’s éjszaki szél 
erősiti télen a’ gyengélkedőket, de a’ teljes vérü- 
eknél szem- fül- nyak- és melygyuladásokat 
okozhat. Még ártalmasabb a’ nedves, hideg éjszaki 
és keleti szél, mivel az a’ tüdő és bőrkigőzöl
gést megrontja. A’ keleti és éjszaki szél mér
sékli nyárban a’ levegő’ hőségét ’s mind az állati 
mind a7 növényi országra jótékonyan hat. A’ déli 
és nyugoti zivatoros szél tisztítja ugyan légkö
rünket télben, de ellensége a’ tüdő és bőrgőzöl
gésnek; a’ megfagyott tagok rángatódznak és égnek 
ennek jövetelére. A’ dühöngő szélnek soha se 
menjen, lovagoljon vagy kocsizzon az ember ki
nyitott szájjal és kebellel ellenébe, mert a’ levegő’ 
nagy nyomása megszakaszthat a’ tüdőben valami 
véredényt. Gyenge gyermekek , vérhányók , tü- 
dőkórságosak, szoruló melyüek soha se menjenek 
ki szobáikból erőszakoskodó szélkor. Szomorún 
kell tapasztalni, mily gondatlanok a’ legtöbb anyák, 
dajkák, gondviselőnél;:, mily restek a’ legtöbb 
mesteremberek, lak’ és hálószobáik’ , műhelyeik’, 
boltjaik’ levegőjének tisztításában, pedig hány 
ember és gyermek lesz áldozatjává esztendőnként 
ezen gondatlanságnak és restségnek! Az erdőben 
és szabadban élő állatok nem azért-e oly egész
ségesek és frisek, mivel mindig tiszta levegőt 
szívnak? —
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C s e r e b o g á r - f o g y a s z t á s .

Némelly esztendőben oly iszonyú károkat 
okozván a’ cserebogár, igen szükséges volna az 
olyan medaraknak csupán pajkosságos ellövöldö- 
zését megtiltani, mellyek a’ cserebogarat fo
gyasztják. Carpenter felszámolá, hogy egy fia
tal magtörő holló mindennap legalább 15 cserebe- 
gárhernyót eszik meg, ha pedig idősbedik, hú
szat is ; egy fészekbeli 5 magtörő tehát a’ két 
vénnel együtt mindennap 200 cserebogarat emeszt 
el. Három hónap alatt majd 20,000-et teszen 
ez a’ szám, 's minthogy a’ cserebogár 4 eszten
deig földi hernyó 80,000 fogyasztatik ki 7 mag
törő által. Ha most már felvesszük, hogy ezen 
kiirtott cserebogaraknak fele nőstény, ’s mindenik 
csak 200-at tojnék, egyetlen egy magtörő család 
8 millió cserebogarat pusztított el 4 esztendő alatt. 
A’ cserebogár nem csak azért ártalmas, hogy 
mint valóságos bogár a’ falevelet egészen leeszi, 
’s mind a’ fa’ növését, mind annak gyümölcsét sem
mivé teszi, hanem azért is , hogy mint földi her
nyó 4 évig rágdalja a' növények’ gyökerét és azo
kat elsinyleszti. Carpenter azt is hasznosan 
ajánlja, hogy a’ falusi heverő gyermekek forditat- 
nának a’ cserebogár’ pusztítására, mire könnyen 
vehetnék azokat a’ mezei gazdák apró ajándékok
kal. Kgy gazda minden 100 cserebogárért egy 
fillért fizetett, ’s nehány nap alatt többet bevittek 
neki 14,000-nél, tulajdon birtokán szedetvén ösz- 
sze ez a’ nagy mennyiség. Ily módon 6 forintal 
más fél millió földihernyót pusztitott k i , melly 
négy esztendő alatt bizonyosan ugyanannyi száz 
forintig okozott volna kárt. Az olaszok még 
okosabban tesznek, mert hogy a’ cserebogár meg 
ne ehesse gyümölcseiket, ők magok eszik meg 
a? cserebogarat.

E g y v e l e g .

Rugdosó télién’ szeliditése. ' Vagynak olyan tehe
nek, mellyek meg nem állanak a’ fejésre, 
sőt gyakran szerencsétlenséget okoznak. A’ 
kölönczözés által még szilajabbakká tétetnek, 
pedig ezen bajon igen könnyű segítni, ha 
hideg vizbe mártott vászony tétetik a’ tehen’ 
keresztcsontjára, mert akkor bizonyosan nyu

godtan fog állani.
Juhnemesités. Ez most már Sibériában is nagy 

előmenetelt teszen. A’ szász merino nyájak

ból egészen az Argun folyóig sok juh haj
tatott az ottani faj5 nemesítésére. Öt esz
tendő telék el az odahajtás alatt, de most 
már felségesen sikerűi az ohajtott czél.

Emberi elet. Az emberi élet oly gyarló és bi
zonytalan, hogy 24,000 gyermekből alig éri 
el fele a’ 9-dik esztendőt. Két harmadrész 40 
esztendős kora előtt a’ sírban fekszik. Csak 
egy hatodrész éri el a’ 62 esztendőt, csak 
egy tizedrész a’ 70-et; csak egy század rész 
a’ 86-ot; csak egy ezred rész a’ 90-et, és 
legfeljebb 6 — 7 a’ századik évet. 24,000 
gyermek közül tehát 12,000 él 9 esztendeig; 
8000 40-ig; 4000 62-ig; 6400 70-ig; 240, 
86-ig; 24, 90-ig és 6 — 7 , 100-ig.

Igen megjegyzésre méltó itt, hogy 1000 
gyermek közül, kiket maga szoptat az anya, 
legfeljebb 300 hal meg; de ugyan annyi 
számból, ha dajka szoptatja, meghal rendesen 
500, és igy épen fele.

Dadogás. Egy kis gömbölyű fa ,  olajjal meg- 
nedvesitve a’ nyelv alá tétetvén, próbált szer
nek mondatik a’ dadogás ellen.

Zigarró. A ’ mexikói dámák mindnyájan zígarrót 
szívnak, a’ legfinomabb dohányból ugyan és 
postapapirosba göngyölve'  Egész nap ki 
nem veszik szájukból, azon fél órát kivévén, 
mellyet a’ templomban húznak ki. Minden 
mexikói szépnek van tehát ezüst vagy arany 
zigarrótartója ’s rendesen már 7 esztendős 
korában erkezdi a’ szipákolást.

Csalányozás. Carlisle’ közelében, Angolország
ban, sokáig szenvedett egy ifjú rheumatismus- 
ban, ’s végre mankókra szorult. Valaki azt 
tanácslá neki, hogy szenvedő tagjait csa
lánnyal veregesse, ’s minekutána ezt három 
napig teve egymás után , tökéletesen meg- 

gyógyult.
Kézkenőcs. A’ bőr’ felrepedezése ellen, ’s 

gyenge kézbőr’ nyerése végett következendó- 
képen készíttetik a’ jó kenőcs: Porczellán 
csészében lágy tűzön megolvasztatik 2 lat 
czetvelő, ’s levétetvén a’ tűzről, hozzá 
adatik egy lat mandolaolaj, 20 csep leven
dulaolaj, 10 csep bérgamottolaj, 9 csep szek- 
füolaj. Mind ez jól összekavartatván, ’s 
jól bezárt nagy szájú üvegbe tétetvén, hasz
nálatra fordítatik.

P O Z S O N Y B A N .
Szerkezted ’s  kiadja O r o s z  J ó z s e f ,  nyomtatja iQ. S  e h  m i d  A n t a l .




